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Tisztelt Bajtársak és Barátaink!              MKCsBK Körlevél #36, 2016. október 

Dr. Rektor Béla csendőr százados, a csendőrség átfogó történetéről írott nagyjelentőségű könyv 
szerzője (A Magyar Királyi Csendőrség Oknyomozó Története, 1983), a 80-as évek elején hozzám írott 
levelében részletezte egy csendőrségi kutató központ létrehozásának tervét. A központ  fő részlegei egy 
kutató részlegen kívül egy könyvtár, dokumentum és képtár, múzeum, s végül egy kis nyomda lett 
volna, ahol a csendőrségi könyveket igény szerint ki lehetett volna nyomtatni. A központ Budapesten 
vagy a Balaton környékén működött volna, hogy a csendőrök nyaraltatását, pihenését is szolgálja, s 
szorgalmasan gyűjtötte rá az anyagi fedezetet is.  Terve megvalósulását hirtelen halála megakadályozta, 
s végrendelet hiányában az anyagi fedezetnek is nyoma veszett. De álma mégis valóra vált, ha nem is 
olyan formában, mint ahogyan azt ő megálmodta. Mert a Honlapunkon megtalálható a csendőrség 
összes könyvanyaga, elérhető dokumentum és levéltára, képtára, és mindez letölthető formában, 
úgyhogy azok kinyomtathatók igény esetén. A nyaraltatás ugyan már nem aktuális, de a fentiekért nem 
kell sehová elutazni, csak a világhálón a www.csendor.com címre lépni. 

Augusztus 18-án az MKCsBK másik nagy álma vált valóra: 
Magyarországon megnyílt a háború óta legelső állandó csendőr 
kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a 
falu múzeum „községházában”  egy csendőr őrs szoba 
formájában.  

A kiállítást az ÓNTE igazgatója, Kertész Péter nyitotta meg. A 
megnyitó beszédben dr. Szakály Sándor vázolta fel a m. kir. 
csendőrség rövid történetét, majd dr. Parádi József átadta az 
MKCsBK Csendőr Emlékérmet a kiállítás létrehozásában 
döntő szerepet játszók részére, s végül Vincze Gábor, az 
ÓNTE kiállítást-előkészítő történésze a kiállítás létrejöttének 
fonalát ismertette. 

A megnyitón kb. 80 személy vett részt, amelyből cc. 20-an 
hivatalból képviseltek bizonyos intézményeket. A többieket 
személyes érdeklődés hozta. A résztvevők közül a 
legmesszebbről érkezett v. Hangodi János, csendőr fia 
(Kanadából), a közelmúltban elszenvedett súlyos sérülése 

A m. kir. csendőrség őrs szobájának 
bejárata az ÓNTE Skanzenjén. 



ellenére. Az ünnepélyes megnyitón résztvevőket a szabadban 
megterített asztalon elhelyezett hűsítők és sütemények várták. 
A megnyitó ünnepélyességét emelte, hogy az ÓNTE által 
szerződtetett „csendőrünkön” kívül két más személy is csendőr 
egyenruhában jelent meg. A „csendőrünk” rendszeresen fog a 
csendőr őrs szobában tartózkodni, vagy a Skanzen területén 
„portyázni,” bár nagyon szeretnénk, hogy a történelmi hűség 
kedvéért két csendőr végezhesse ezt, hiszen a csendőrök 
mindig kettesével járőröztek. De sajnos, anyagiak hiányában ez 
egyenlőre nem lehetséges. 

 

 

Az őrs szoba bejáratánál a hivatalos csendőr laktanya tábla áll (ez, és az összes berendezés eredetiek 
másolata). Mivel csak egy terem áll rendelkezésünkre, annak bal fele reprezentálja az őrs irodát, jobb 
fele pedig a csendőrök háló/lakó szobáját. Ennek megfelelően került elhelyezésre az őrs iroda szekrénye 
és asztala a bal oldalon, és az 1 vagy két csendőr által használt író/ruha szekrény, valamint egy csendőr 
ágya a felette szabvány szerint elhelyezett fegyver/kalap polccal . A falakon is eszerint került 
elhelyezésre az a harminc kép, amelyek a csendőrök munkáját, illetve az őrsön való életüket mutatja be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincze Gábor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kiállítás csupán a kezdet, mert annak folyamatos bővítését 
tervezzük. Hamarosan az őrs szobába kerül egy szórólap, amely egy oldalon összefoglalja a m. kir. 
csendőrség valós történetét, s amelyet a látogatók magukkal vihetnek. Az ablakokra az előírás szerinti 
zöld függönyök kerülnek, és a falakra felkerülnek a kötelezően feltüntetendő őrskörleti és 
magyarországi térképek, a környékbeli őrsökhöz való távolságok táblázata, a halász/vadász naptár, az 
őrs napirendje, a Csendőr eskü, stb. Remélünk néhány példányt készíteni az 1927-es Szervezeti és 
Szolgálati Szabályzatok c. könyvből is, amelyet minden csendőr betéve tudott, és amelyhez minden 
körülmények között tartania kellett magát. Ezt a látogatók majd ott böngészhetik (erre a célra van egy 
lóca beállítva), hogy belecsodálkozhassanak, hogy milyen kiváló is volt ez a testület! 

A csendőr őrs szoba bejárata a  
“községháza” épületének tornácáról 

a megnyitót követő percekben. 

A terem háló- és lakószoba oldala. 

A terem őrs iroda oldala. 



Az őrs szoba falán áll annak a 38 családnak a neve is, akik anyagi támogatásukkal ezt a 
kimondhatatlanul jelentős kiállítást lehetővé tették. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki 
mindannyiuknak (a teljes listát lásd a Honlap Múzeumának az Ópusztaszeri kiállítás részlegében). A 
nagyobb összeggel adakozóknak Elismerő oklevélben is és ezúton is kifejezzük köszönetünket: Aradi-
Beöthy Péter,  Báthori Mária, Beöthy Kálmán,  v. Hangodi János,  v. Kovács Jenő,  v. Kőrössy Zoltán, 
v. Nemesdaróczi István, v. Préda István, dr. Szakály Sándor, Tokay László. 

Egyben kérjük azokat, akiket a csendőrség iránti tisztelet arra indít, hogy továbbra is támogassák 
anyagilag a munkánkat, mert a tervezett bővítések és egy „csendőr” foglalkoztatása a mi anyagi 
segítségünktől függ. Ennek mértékétől függően tervezünk egy képeslap sorozatot is készíteni, amely az 
Ópusztaszeri Emlékpark ajándékboltjában lenne kapható, s amelyet valószínűleg szívesen vásárolnának 
a látogatók, s azáltal magukkal vihetnének szerte az országba egy képet, amely a csendőrséget 
tiszteletreméltóan mutatja be. Adományokat forintban az ÓNTE OTP 11735005-21034271 
számlaszámára küldjék, „a csendőr őrs szoba támogatására” megjelöléssel, vagy dollárban az MKCsBK 
címére (lásd a Körlevél fejlécén).  

Az előző Körlevelünk óta adományt küldtek (hozzánk vagy Ópusztaszerre): Domokos Sándorné, 
Mandelik Rosalyn, dr. Parádi Viktor , Serényi Istvánné. Adományaikért köszönetünket fejezzük ki.  

Isten iránti hálás szívvel állapíthatjuk meg, hogy a Honlappal és ezen kiállítás elkészültével dr. Rektor 
Béla és az MKCsBK által képviselt csendőrök vágya megvalósult. Az egy nagy szomorúságunk az, 
hogy a csendőrök közül ezt csak néhányan élhették meg. Kérjük Istent további munkánk áldására, hogy 
a csendőrség igazi mivoltát minél teljesebben bemutathassuk, hogy az emberek hazánk ezen kiváló 
örökségének megismerése által gazdagodhassék. 

Szomorú kötelességemnek eleget téve adom hírül újabb veszteségeinket: Vilma Lessman, Hódosy 
Stroble Pál csendőr vezérőrnagy lánya 2015 októberében Braziliában, Subosics Károly, hűséges 
támogatónk Port Charlotte-ban (Florida) és Kemes L. Seven Hills-ben (Ohio) elhunyt. Családjaiknak 
őszinte mély részvétünket fejezzük ki.  

Kérem olvasóinkat, hogy a Közösségünket érintő vagy érdeklő híreket, vagy címük, email címük 
változását közöljék velem.  

Baráti és bajtársi üdvözlettel, 

 

 

v. Kőrössy Zoltán 
MKCsBK kp. vezető 

 

 

 

 

 

 

 


