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Kedves Barátaink!            MKCsBK Körlevél # 29, 2015 január 

 Remélem, minden olvasónknak örömteljes Karácsonya volt, s kérem Isten áldását 
Mindannyiukra az új esztendőben. 

 „Odadó munka, vasfegyelem, példás kötelességteljesítés a m. kir. csendőrséget oly 
kitűnő szervezetté fejlesztette, mely méltán érdemelte ki országszerte a legteljesebb 
elismerést.” Báró Hazai Samu, ny. honvédelmi miniszter és gyalogsági tábornok, 1920. (lásd a 
Honlapon át is olvasható könyvben, Preszly Lóránd: A m.kir. csendőrség története 1881-1918). 

 2015-ben lesz hetven éve, hogy a Szovjetúnióból frissen hazaérkező kommunista 
vezetők az 1881-ben törvényes parlamenti úton létrehozott m. kir. csendőrséget egy egyszerű 
önkényes rendelettel feloszlatták hatalmuk biztosítása érdekében (lásd a Honlapon a rendeletet, 
melyben egy szó sem esik zsidó deportálásokról, mert annak vádját csupán később használták 
fel ürügyül a koncentrációs táborok mikéntjének közismertté válása után). A csendőrséget 
politikai okok miatt kollektívan háborús bűnösnek ítélve, annak minden egyes tagja ellen, még 
a nyugdíjasok ellen is aggresszív üldözést indítottak, vagyonukat elkobozták, minden 
társadalmi segélytől és járadéktól megfosztották családjaikkal együtt, sokakat deportáltak, s 
ezreket bebörtönöztek, megkínoztak, halálra vertek, kivégeztek. Továbbá, minden csendőr 
tárgyat, könyvet, dokumentumot pusztítottak, hogy a tények hiányában a csendőrség-ellenes 
propagandájukat senki ne tudja megcáfolni. Ez a propaganda oly hatásosan működött, hogy két 
generáció alatt a köztudatba beleültettek annyi hamis információt a csendőrségről, hogy még 
sok jóhiszemű ember is azokat „tényként” elfogadva napjainkig is negatív érzelmeket táplál a 
csendőrséggel szemben. A csendőrség ellenségei értesüléseink szerint ki akarják használni a 
csendőrség megszüntetésének évfordulóját egy felfrissített rágalom hadjárattal. Ezért az alább 
vázolt módokon fel próbáljuk majd hívni a figyelmet ezen évfordulón a csendőrség 
kiválóságára és az őket oly aljasul ért üldözésekre, nagyon is megérdemelt jó hírnevük 
visszaállítása érdekében. 

 Alapítottunk egy “Csendőr Emlékérmet” a csendőrséget ért tragédiára és 
szenvedéseikre való emlékeztetőül. Az érem a csendőrség egyik fő jellemzőjének, a csendőr 
járőr jelvénynek kicsinyített mása lesz, hátulján “MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG – 
MKCSBK 1881-1945-2015” felirattal köralakban, s közepén mottójukkal: “HÍVEN, 
BECSÜLETTEL, VITÉZÜL”. Az érem szalagja az 1956-os mártírok emlékérmének 
szalagjával egyező, a gyászt kifejező fekete szalag, a szélén a hazaszeretetet képviselő keskeny 
piros-fehér-zöld csíkkal.  

http://www.csendor.com/konyvtar/konyvek/Preszly/
http://csendor.com/konyvtar/jogszab/1945%20%e9s%20ut%e1ni%20rendeletek-t%f6rv%e9ny.pdf


Az érmet elsősorban azoknak adományozzuk, akik 
csendőrök voltak, vagy csendőrök egyenes 
leszármazottai (feleség, gyermekek, unokák), s továbbá 
olyan egyéneknek, akik munkájukkal hozzájárultak a 
csendőrség történelmének hiteles, politikai 
koncepcióktól mentes feltárásához, története ápolásához, 
közkinccsé tételéhez, illetve akiknek szívén fekszik a M. 
Kir. Csendőrség ügye. Mivel nekünk a csendőrök 
családjairól nincs nyilvántartásunk, és mivel az érem 
korlátozott számban készül, ha valaki a fentiek alapján 
az érem adományozására jogosult és arra igényt tart, 
kérjük értesítsenek bennünket a fenti postai vagy email 
címen január 20-ig, s egyúttal azt is közöljék, hogy 
melyik fenti kategóriába tartoznak (pl. csendőr rokonok 
esetén a csendőrhőz való családi viszony). Továbbá azt 
is írják meg, hogy az érmet személyesen, vagy valaki 
által képviselve óhajtják-e átvenni Budapesten egy 
február 14-i csendőrnapi rendezvényen, vagy kérik az 
érem postán való kiküldését.  

 Nyomdakészen áll már egy könyv is, amely az 
MKCsBK által alapított érmeket és érméket mutatja be. Ezen könyv kiadása hiánypótló, már 
csak azért is, mivel az elmúlt másfél évtizedben az érmek kiadása rendszertelenül folyt. Az 
MKCsBK visszaállítja kizárólagos jogát az MKCsBK által alapított érmek adományozására, de 
bárki előtejeszthet javaslatot oly személy kitüntetésére, aki az MKCsBK elismerését 
kiérdemelte.  

 Folyamatban van egy számítógépes lemez készítése is, amely az összes Csendőrségi 
Lapok anyagát tartalmazza majd (1907-1944,  azon néhány oldal kivételével, amelyet máig 
sem sikerült felkutatnunk). Ez felmérhetetlen fontosságú nem csak a csendőrséget tudományos 
szinten kutatók részére, hanem minden csendőrség iránt érdeklődő egyén részére is, valamint 
azoknak, akik csendőr rokonaik után kutatnak.  

 Várhatólag elkészül az év folyamán egy tanulmány gyűjtemény is az 1990 óta 
történelem-tudományi konferenciákon a legjellemzőbb csendőrségi témákkal kapcsolatosan 
elhangzott előadásokból.  

 Felvetődött, hogy hasznos lenne egy olyan számítógépes lemez elkészítése is, amely a 
M. Kir. Csendőrség fennállásának egyész időtartama alatti (1876-1945) minisztertanácsi és 
országygűlési jegyzőkönyveknek a csendőrséggel kapcsolatos részeit tartalmazná. Ez az anyag 
részben a Nemzeti és Országgyűlési Levéltárak honlapjain digitalizálva megtalálható ugyan, de 
összes más témával egyetemben, így a csendőrségre vonatkozó jegyzőkönyvi anyag 
előválogatása és egy CD-re való összegyűjtése roppant nagy segítséget nyújtana a csendőrség 
témája iránt komolyan érdeklődők és a történészek részére. S biztosak vagyunk benne, hogy 
minél több igazság kerül napfényre a csendőrséget illetően, annál fényesebben ragyog majd a 
testület kiválósága és tisztasága.  

 A fent-említett tanulmány-gyüjtemény és a két lemez bárki által megvásárolható lesz, 
de ingyenesen el tervezzük juttatni azokat nemcsak a magyarországi nagyobb könyvtárakba és 
rendvédelemmel illetve annak történetével foglalkozó tanintézményekbe, hanem a külföldi 
magyar közösségek hasonló intézményeibe is (legfőképpen Erdélyben és a Felvidéken). 



 Felvetődött pár hónappal ezelőtt, hogy talán érdemes lenne a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum levéltárában tárolt „csendőr kartonokat” is digitalizálni (melyek a káderlaphoz 
hasonló személyi adatokat és bejegyzéseket tartalmaznak), tekintettel arra, hogy sokan 
érdeklődnek csendőr rokonaik iránt. De mint kiderült, ezek nem az 1945 előtti kartonok, 
hanem a kommunista rendszer által készítettek (a kötelező „igazolások” kapcsán), amelyek 
jellegükből kifolyólag a személyi adatokon kívül sok hazugságot és hamis vádat is 
tartalmaznak, tehát az igazság iránt érdeklődők számára teljesen értéktelenek.   

 Ezzel kapcsolatosan reflektálnunk kell arra a Magyarországon keringő hírre, miszerint a 
Magyar Országos (Nemzeti) Levéltár Oroszországtól visszavásárolta volna a Magyar Királyi 
Csendőrség személyi állományának iratanyagát 100 000 USA dollárért. Szeretnénk csirájában 
elfojtani ezt a hamis hírt. Egyrészt Magyarország levéltárának a költségvetésébe semmiképp 
nem férne el egy ilyen nagyságú tétel, másrészt nincs semmilyen megbízható bizonyítéka 
annak, hogy ez az iratanyag egyáltalán létezik. A Magyar Nemzeti Levéltárban léteznek ugyan 
ú.n. csendőrségi kartonok, de ezek nem a csendőrség személyi állományára vonatkoznak, 
hanem azon személyekre, akiket  csendőrségi megfigyelés alatt tartottak a két világháború 
között, mivel az 1921/III. törvénycikk államrendészeti szempontból a polgári társadalomra 
nézve veszélyesnek ítélte őket (kommunisták, cionisták, nyilasok stb.). Az orosz levéltár ezen 
anyag digitalizált válozatát adta át a magyar levéltárnak, térítésmentesen, de rendszerező 
program nélkül, amely a használatát szinte lehetetlenné teszi.  

 A fenti terveink megvalósítása igen nagy anyagi áldozatot kíván, de úgy érezzük, hogy 
ki kell használnunk az évforduló adta lehetőségeket a csendőrséget illető igazság feltárására és 
minél szélesebb körben való terjesztésére. Ezért különösen hálásan köszönjük az MKCsBK 
munkájának elősegítésére küldött adományokat: 
Advocate: - Kálmán Beöthy, v. Serényi István, MHBK (Magyar Harcosok Bajtársi Közössége)  
Patron: - 
Supporter: - Ilona Kostka 

 Közben a honlapunk anyaga is tovább bővült. A még itt-ott hiányzó oldalaknak a 
pótolható részét pótoltuk, és gyüjtők jóvoltából néhány ujabb könyv is digitalizálásra került, 
amelyek egyébként a köz számára elérhetetlenek maradtak volna. Néhány életrajzzal is 
gazdagodott a honlap, többek között Lám Béla Emlékképek gyertyafényben c. önéletrajzi 
könyvével, melyet fia bocsátott rendelkezésünkre. 

 Mint mindig, szomorúan teszek eleget kötelességemnek újabb veszteségeink 
közlésével. Szeptemberben eltávozott sorainkból Spisák Ferenc (Kanada). Családjának mély 
részvétemet fejezem ki az MKCsBK nevében. 

Bajtársi és baráti üdvözlettel,     
 

  
 
 v. Kőrössy Zoltán 
 Központi vezető 

http://csendor.com/konyvtar/konyvek/LamBela/

