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Tisztelt Bajtársak és Barátaink!                 MKCsBK Körlevél #35, 2016. július 

„Megítélésem szerint a Magyar Királyi Csendőrség történetének a témakörében az első átütő sikert 
a csendőrség-történeti honlap létrejötte és annak az érintett dokumentumokkal való feltöltése alkotta. Az 
állandó csendőrség-történeti kiállítás pedig talán a második lépcsőfokot jelenti.” – írja dr. Parádi József, 
a SZBMRTT (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság) elnöke 
személyes levelében.  

1945 óta az ÓNTE (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark) e hónap végén megnyíló csendőr 
őrs szobája lesz a legelső állandó csendőrségi kiállítás, amely a csendőrök áldozatos életének és kiváló 
rendvédelmi munkájának állít majd objektív emléket. Az ÓNTE Szabadtéri Néprajzi Múzeuma (az ún. 
falu múzeum) a két világháború közötti Dél-Alföld hagyományos paraszti világát mutatja be. Ennek 
képébe szervesen beleillik egy csendőr őrs szoba, mely az akkori falu képéhez és életéhez szorosan 
hozzátartozott. A csendőr őrs feladata volt az adott vidéken a köz- és vagyonbiztonság védelme, 
melynek sikeres teljesítése az ország polgári fellendülését elősegítette. Így természetes, hogy a falu-
múzeum történelmi hitelessége megkívánja egy csendőr őrs szoba felállítását is. Igen nagy hálával 
adózunk az ÓNTE-nek ezen feladat vállalásáért, amely sajnos még ma is politikai ellenállásba ütközik. 
A csendőrség történetét az elmúlt 70 év alatt nagyon hatásosan ferdítette el a kommunista propaganda. 
Ezen eltorzult szemlélet kiegyenesítését is célozza a tervezett kiállítás. A hozzávaló bútorokat és 
tárgyakat az eredeti képek és szabványok alapján már legyártották, s az utolsó simítások folynak. Az őrs 
szoba a falu-múzeum többi helységéhez hasonlóan interaktívan lesz felállítva, ahol a látogatók kézbe 
vehetik a kiállított anyagot, ezért minden tárgy, könyv, kép csupán másolat lesz, bár az eredetinek 
pontos mása. A szoba jobb fele a csendőr őrs mindennapi életét, míg a baloldali rész a csendőrök 
munkáját mutatja majd be.   

Mivel a kiállításhoz az ÓNTE anyagi kerete nem elegendő, ezért kértük és kérjük mindazokat, 
akiknek a magyar múlt tárgyilagos megismertetése, a csendőrség neve és tisztelete fontos, hogy ha 
bármily kis, akár jelképes összeggel is, de járuljanak hozzá a kiállítás költségeihez. A Körlevelet több 
mint kétszázan igénylik, de ezeknek csak mintegy 10 százaléka adományozott a kiállítás létrehozatala 
érdekében. Ez a tény nagyon elszomorító. Ennyire közömbösökké váltak már a csendőrség tisztelői is 
csendőreink sanyarú és igazságtalan sorsa iránt, az őket ért égbekiáltó igazságtalan üldözés iránt? Mivel 
az MKCsBK tagsági díjat nem kér, sőt a Körlevél kiküldésének és az Emlékérem elkészítésének és 
postázásának költségeire sem kért és kér pénzt, ezért felkérem MINDAZOKAT, akik a Körlevelet 
kapják, hogy feltétlenül fejezzék ki a csendőrség és az MKCsBK iránti megbecsülésüket azzal, hogy az 
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Az 1936. május 15-i Csendőrségi lapok híradása Réti Flórián emlékkövének 
áthelyezéséről. 

Ópusztaszeri csendőr őrs szoba felállításához anyagilag hozzájárulnak. Az eddigi adományok összege 
már elapadt a tárgyak, bútorok készítésére. Nehogy ezen múljon ennek a nemes célú munkának az 
elakadása! (Forintban adomány befizethető az ÓNTE 64400068-30107726-13100010 számú 
bankszámlájára "az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark csendőr szobájának támogatására" 
megjelöléssel. A dollárban küldött adományokat címemre küldhetik az “MKCsBK”-nak kiállított 
csekken, amit én forintban továbbítok az ÓNTE számlájára).  

“Az 1929-ben meggyilkolt Réti Flórián csendőr tiszthelyettes emlékoszlopát avatták újra 
Zamárdiban; a nemrég befejeződött dél-balatoni vasút-korszerűsítés során került elő a második 
világháborút követően ledöntött és eltemetett emlékmű” – adta hírül Fónai Imre a SONLINE internetes 
újság ez év május 15-i számában. Réti Flórián csendőr járőr szolgálata során történt meggyilkolását a 
Csendőrségi Lapok 1929. május 20-i száma közölte, az eset tanulságait tárgyaló cikkel együtt. A 
csendőr emlékére a csendőrség a csendőrök adományaiból emlékoszlopot és síremléket állíttatott, 
melyek leleplezéséről a Csendőrségi Lapok 1931. május 20-i száma számolt be. Az emlékművek 
kegyeletes gondozását Kőröshegy községre és egyházközségére bízták. Az emlékoszlopot a M. Kir. 
Csendőrség Emlékbizottsága 1936-ban áthelyezte a Csendőrségi lapok 1936. május 15-i számának 
híradása szerint (304. oldal). 

A M. Kir. Csendőrség 
újságjának, a Csendőrségi 
Lapok-nak minden egyes 
számát honlapunkra 
helyeztük, sok forrásból 
felkutatva és feldolgozva, 
hiszen még a legnagyobb 
könyvtáraink és a 
magángyűjtemények is csak 
néhány-néhány számmal 
rendelkeznek. Így már 
összességében olvashatók 
azok egy helyen, a 
honlapunkon. CD formában 
is széles körben terjesztettük 
a történelem-oktatással 
foglalkozó magyarországi és 
az elszakadt területekhez 
tartozó egyetemek részére, 
valamint a csendőrség kutatói 
számára. Ezen túl minden 
érdeklődő meg is rendelheti. 
Így lehetővé válik sok olyan 
információ megismertetése, 
amely a csendőrség hiteles 
történetének feltárását elősegíti, úgy a történészek, mint a köz számára. Réti Flórián csendőr 
emlékoszlopának története is erre szolgáló példa. A II. Világháború Hadtörténeti Portálja 
(http://roncskutatas.hu/ ) számolt be arról, hogy hogyan fedezte fel és mentette meg a vasúti átépítés 
munkagépeinek pusztítása elől az emlékműre még emlékező lakosság annak darabjait. Utaltak a 
honlapunkon megtalálható Csendőrségi Lapok idevágó cikkeire, majd a történetet korabeli napilapok 
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híradásaival kiegészítették (A Budapesti Hírlap 1933. április 23-i száma szerint az egyik gyilkos 
Jugoszláviába szökött, ahol más bűncselekmények miatt a mitrovicai fegyházba került, a másik gyilkost 
pedig Gödöllőn fogták el a lap 1934. március 10-i számának híradása szerint). Miután az MCSBE a 
Magyar csendőr c. kiadványában hírül adta a Csendőrségi lapok-ban közölt történetet, a fenti internetes 
újság azt átvette és tovább terjesztette. Végtelen örömet jelent számunkra, hogy csendőreink 
megbecsülésre méltó emlékének ápolásához ily módon is hozzájárulhatunk. 

A honlapot ez ideig több mint 61 ezerszer látogatták. Van akit csendőr rokona utáni kutatás vezet 
oda. Nagyon sok csendőrről még leszármazottjaik is alig tudnak valamit, mivel a kommunizmus évei 
alatt súlyos megtorlással járt róluk még a csendőrmúltjuk említése is. Így emlékeiket örökre kiirtották. 
Most legalább pár konkrét adatot megtalálhatnak a hozzátartozók és érdeklődők a honlapra helyezett 
csendőrségi anyagból. E célból minden kezünkbe akadó információt a honlapra helyezünk. Mások a 
csendőrség iránti érdeklődésből, kíváncsiságból böngészgetik a honlapon megtalálható óriási anyagot, 
amely már cc. 350 könyvet, több mint ötven életrajzi leírást, 3 ezer fényképet és többszáz cikket, esszét, 
összeállítást, és dokumentumot tartalmaz. Sokan fordulnak hozzánk egyes személyekkel kapcsolatos 
kérdéssel. Mivel ezen anyag gondozását feleségemmel egymagunk végezzük, ilyen egyéni kutatásokra 
erőnkből, időnkből nem futja, de abban a biztos tudatban utalhatjuk az érdeklődőket a honlapon lévő 
anyaghoz, hogy elegendő idő befektetésével biztosan találnak ott információt szinte minden egyes  
csendőrre vagy csendőrségre vonatkozóan. S mivel az összes fellelhető könyv már a honlapon található, 
ez természetesen a csendőrséget kutató történészek számára is felmérhetetlen segítséget jelent. Időnként 
kapunk visszajelzést honlapunk ilyen irányú felhasználását illetően, de soha nem fogjuk megtudni, hogy 
mily sok más esetben is segítséget jelentett a honlapon lévő anyag hozzáférhetősége. S mivel a honlapra 
csupán a csendőrség illetve a csendőrök által készített eredeti írásokat és dokumentumokat helyezzük, 
azaz nem mai véleményeket közlünk, hanem a múlt tényeit, így a  Magyarországon még ma is éles 
politikai támadásokat is elkerüljük.   

Köszönetünket fejezzük ki Clementis-Záhony R. B., Csatáry Béla, Kiss Józsefné és testvérei 
(Szakál Elemér csendőr gyermekei), valamint Kőrössy I. Zoltán anyagi hozzájárulásáért az MKCsBK 
munkájának, illetve az ÓNTE kiállításának támogatására. Úgyszintén megköszönjük Takács Ottónak  az 
MKCsBK részére adományozott csendőrségi könyvet, amelyet remélhetőleg idővel Magyarországon 
egy állandó csendőrmúzeumban helyezhetünk el a többi könyvvel és tárggyal együtt, amelyeket eddig 
sikerült összegyüjtenem. 

Sajnálattal közlöm Soós József próbacsendőr elhalálozásának hírét (Baltimore, Maryland, 2016. 
március). Családjának együttérzésünket tolmácsoljuk.  

Bajtársi üdvözlettel, 

 

 

Zoltán Kőrössy, MKCsBK központi vezető 
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