
A csendőrök nem-szeretett feladatai között volt az adóbehajtó hatóságok 
kísérete, azok fizikai biztonságának védelme. Ennél kevesebbet hallunk 

arról, hogy a csendőrök ismertek voltak a szegények iránti 
szimpátiájukról, maguk is abból kerülve ki. Gyakran hallott történet 

volt, hogy egy-egy ilyen adóbehajtót kísérő csendőr saját pénzéből 
elégítette ki egy-egy rászoruló adótartozását, és hogy gyakran 

pártfogásuk alá vettek szegény gyermekeket. A fenti kép egy csendőrőrs 
karácsonyán készült, amikor a falu szegény gyerekeit vendégelték meg. 
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 “A magyar csendőrség volt – meggyőződésem szerint – a legjobb és legmegbízhatóbb 
biztonsági alakulat a világon, és ha megsegít az Isten és hazamegyünk, nagy szükség lesz rájuk.” 
– írta Horthy kormányzó úr egy Balló nevezetű egyénnek 1953. május 9-én keltezett 
magánlevelében. És ezt a “világ legjobb alakulatát” üldözte halálra a kommunista uralom, és 
mocskolta és mocskolja be a nevét annyira, hogy Magyarországon még ma is hátratételt jelent a 
csendőrség iránti tiszteletadás. Ezért a mi feladatunk az, hogy a csendőrség valós történelmi 
mivoltát a világgal megismertessük a kommunizmus évei alatt elzárt és pusztított írásaik és 
életük közzé tétele által. 

Ezért nagy örömünkre 
szolgál, hogy egyre többen 
keresnek fel minket eddig 
ismeretlen egyének, akik 
csendőr rokonaikról nyújtott 
információval, életrajzi 
adatokkal, fényképekkel 
gazdagítják a Honlap anyagát. 
Ezek közül némelyek teljes 
életrajzot is tudnak nyújtani, 
amelyek a Honlap 
Könyvtárának Biográfia 
Archívumában olvashatók 
(jelenleg 53 életrajz szerepel 
ott). Az életrajzi töredékek 
pedig a “Biográfiai adatok-
összeállítások” címszó alatt 
találhatók a “Csendőrök 
biográfiai adatai” címmel. Ez 
szinte havonta gyarapodik 
(jelenleg 49 csendőrről 
tartalmaz adatokat). Méhes 
Zsigmond nevét itt külön ki 



kell emelnünk, aki hűséges odaadó munkával gyűjtögeti a környékén élt csendőrök adatait, 
családtagok felkeresése és irattárakban való kutatás által. 

Sok csendőrről csak a nevét, vagy egy-két adatot tudunk megszerezni fényképeikhez jutás 
kapcsán. Az ilyen információt a kép alá írt szövegben közöljük. Most fejeztük be a Honlapon 
lévő közel 3 000 fénykép átrendezésének óriás munkálatát is. Így minden kép mellett már 
megtalálható az az információ, amiről tudomásunk van. A képeket pontosítottuk, 
átcsoportosítottuk és egy új kategóriát is nyitottunk (a Csendőrségi lapokban megjelent rajzok és 
festmények számára). Az eddig meglévő kategóriák is sok fényképpel bővültek, mivel egyre 
többen küldenek fényképet elhunyt csendőr rokonaikról. Az „MKCsBK festője”, Csatáry Béla is 
több arcképpel gazdagította anyagunkat (Szépművészet-Festmények, Rajzok címszó alatt). 

Isten iránti hálával jelentem, hogy az Ópusztaszeri Emlékparkban felállítandó csendőrőrs 
szoba ügye is szépen halad előre. Újra kifejezem hálámat Préda Istvánnak az első lépések 
megtételéért, az ÓNTE felkereséséért és az előzetes tárgyalások megszervezéséért. Múlt 
hónapban létrejöttek a végleges szerződések az ÓNTE és az MKCsBK, illetve  a SZBMRTT 
között. Ezek alapján szervezetünk biztosítja a szükséges kép és dokumentum anyagot (illetve 
azok másolatait, tekintve, hogy a csendőrőrs szobában csupán másolatok lesznek kiállítva az 
Emlékpark jellegének megfelelően), a SZBMRTT pedig történészeik, főként dr. Parádi József, 
dr. Szakály Sándor és Zeidler Sándor szaktudásával járul hozzá, biztosítva azt, hogy a kiállítás 
politikai elfogultságtól mentes és történelmileg hiteles legyen. Szervezeteink a kiállítás 
felállításához anyagilag is hozzájárulnak. Tagjaink részéről eddig közel 700 ezer forint gyűlt 
össze az ÓNTE által erre a célra felállított bankszámlán, és egy váratlan, magát megnevezni nem 
óhajtó forrásból egy egy millió forintos összeg érkezett. Habár ez valóban jelentős anyagi 
támogatást jelent, és nagyon hálásak vagyunk érte – mert ezzel megalapozódott a kiállítás 
létrejövetele –, a mi célunk nemcsak egy bizonyos pénzösszeg előteremtése. Legalább ennyire 
fontosnak tartom azt, hogy az ügyet támogatók nagy száma jelezze az egész nép felé, hogy mily 
sokan tisztelik és becsülik ma is a csendőrséget. Tudom, hogy sokaknak filléres gondjaik vannak, 
de biztos vagyok abban, hogy nagyon kevesen vannak, akik 100 forintot nem tudnának az 
igazságtalanul meghurcolt csendőrségért áldozni, ha fontos nekik a csendőrség becsülete. 
Szántszándékkal használom itt az „áldozni” szót, mert a csendőrök mindent feláldoztak szeretett 
népükért és hazájukért, s MOST itt van az alkalma annak, hogy mi valamelyes, bár 
összehasonlíthatatlanul kisebb áldozattal állást foglaljunk mellettük a világ előtt. Körleveleinket 
közel háromszázan kapják, amelyért előfizetési költséget nem kérünk. De ne legyen ezek között 
egy sem, aki legalább egy minimális, jelképes összeggel ne járulna hozzá a csendőrszoba 
létrehozásához! Ha valaki ennyit nem tesz meg, nem nevezheti magát csendőrbarátnak. 
(Külföldiek az MKCsBK-hoz küldött csekkel, otthoniak az Alsónémedi Takarékszövetkezetnél 
vezetett 64400068-30107726-13100010 számú adományszámlára való befizetéssel, „Az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark csendőrszobájának támogatására" megjelöléssel). 
Minden egyes befizetés, annak pénzösszegétől függetlenül, egy-egy szavazat a mellet, hogy a 
csendőrség megbecsülést érdemlő testület volt. Kérem, mindenki szavazzon! 

Az ÓNTE részéről a szerződés azt az ígéretet tartalmazza, hogy júliusra, de legkésőbb ez 
év végére a kiállítás elkészül, s azt legalább 2030-ig nyitva tartják, s azon változtatást csakis az 
MKCsBK, illetve a SZBMRTT történészeinek beleegyezésével ejtenek. Leszámítva a rövidéletű 
tarnamérai csendőr-rendőr múzeumot, ez lesz 1945 óta a m. kir. csendőrség legelső hosszútávú 
múzem-jellegű kiállítása, amelynek létrejötte óriási történelmi jelentőségű, s talán régóta 
dédelgetett álmunk, egy állandó csendőrmúzeum megvalósulásának bevezetője. 

http://csendor.com/muzeum/keptar/Szep-lapok/index.html
http://csendor.com/muzeum/keptar/Szep-rajzok/index.html


Időnként megtekintem a világháló magyar árverező helyének, a Vaterának az anyagát. Nem 
ritkán látok ott eladásra hirdetett katonai vagy csendőrségi tárgyat, amelyet sajnos sok esetben 
valódiként árusítanak, holott nem eredeti darabról van szó. Így akadtam rá egy éremre, amely az 
MKCsBK által tavaly kibocsátott Csendőr Emlékérem volt, a hivatalos, nemzeti színű szélű 
fekete szalaggal, de festetlen szürke fém színben. Gyanítjuk, hogy az érem gyártása során 
előadódó selejtdarabról lehet szó, ami valahogyan a gyártó műhelyből kikerült, s azt árusították 
eredetiként. Szerencsére, az összes MKCsBK érmet bemutató, ugyancsak tavaly megjelent 
könyvünk már olvasható a Honlapunkon át, így bárki érdeklődő utána tud nézni és a csalást 
leleplezni. Persze rejtély marad, hogy kik állnak az ilyen becstelen árusítások mögött, és honnan 
szerezhették az érmet és a szalagot hozzá. 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik anyagi támogatásukkal már „szavaztak” a 
csendőrség mellett. Előző Körlevelünk óta Rács József, Seregélyes Márton, Székely Klára és egy 
anonymus adományozó járult hozzá az ópusztaszeri csendőrőrs szoba felállításához. 

Továbbá hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal az 
MKCsBK munkáját elősegítik: 

Fővédnök: Beöthy Kálmán, Serényi Istvánné, Mandalikné Rosalyn 
Védnök: - 
Támogató: - 

Szomorú szívvel értesítem barátainkat, hogy a Győrben élő Fráter János csendőr százados 
január 15-én Teremtőjéhez visszatért. Családjának mély együttérzésünket tolmácsoljuk. Mivel 
csendőreink már rohamosan távoznak közülünk, annál nagyobb igyekezettel fáradozunk 
becsületük visszaállításán, életük, munkájuk, testületük történelmileg hiteles, valós 
megismertetésén.  

Remélem, áldott Karácsonyuk volt, és kívánok Mindannyiuknak békés, sikeres 
újesztendőt. 
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