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 Kedves Bajtársak és kedves Barátaink!         MKCsBK Körlevél #39, 2017. július  
 

 Tíz évvel ezelőtt vállaltam el az MKCsBK központi vezetői feladatát a még élő néhány 
csendőrtiszt, André László, Tamáska Endre és Molnár István felkérésére. Nem írhatom, hogy az 
MKCsBK "vezetését" vállaltam, hiszen tagjaink már rohamosan fogyatkoztak, s néhány év után már az 
évi csendőrnapi találkozásaink is megszűntek, mert már nem volt több csendőr, aki részt vehetett volna 
rajta. De akkor már működött a honlapunk, amely 200 egynéhány fényképet, pár tucatnyi cikket, és öt 
könyvből álló bibliográfiát tartalmazott, bár a könyvek közül egyik sem volt egykönnyen elérhető.  

 Most, tíz évvel és 39 Körlevél-lel később, Isten iránti mély hálával tekinthetünk vissza a megtett 
útra, az eredményekre, amelyekkel Isten megáldotta a munkánkat a m. kir. csendőrség igaz bemutatása, 
becsületének helyreállítása érdekében. Legelsőnek 
Rektor Béla nagyjelentőségű könyve a m. kir. csendőrség 
tőrténetéről került fel a honlapra. Akkor azt óriási 
jelentőségűnek éreztük, s valóban az is volt. Általa 1945 
óta először, a világon bárki hozzájuthatott a csendőrség 
múltjának valós bemutatásához, számos utalással 
alátámasztva. S azt követte kb. 400 további könyv, 
amelyek nagy részének még a létezéséről sem tudtunk a 
honlap elindításakor. Legtöbbjéből csak egy-egy példány 
maradt fenn, szétszórva a világon, és szétszórva otthoni 
könyvtárakban és magángyűjtőknél. S a könyvtárak és 
magángyűjtők közreműködésével ma már mindegyik 
lemásolva megtalálható egész terjedelmében a honlapon, 
hogy bárki érdeklődő, laikus vagy történész, 
megtekinthesse, olvashassa, sőt letölthesse, ingyenesen. 
Mert a csendőrökre rákent számtalan ferdítést és 
hazugságot csakis az igazság megismertetésével lehet 



legyőzni. A könyvek a bibliográfián keresztül érhetők el, minden könyv mellett kis csendőrkalap 
ikonnal jelölve azokat, amelyek "kinyithatók," olvashatók, letölthetők.  

 A könyveken kívül a honlapra kerültek többévi munka eredményeként a m. kir. csendőrség 
működését szabályozó törvények és rendeletek, elsőként a magyar, volt vagy jelen, rendvédelmi 
testületek közül. Ezért külön köszönet illeti dr. Parádi Józsefet sokféle segítségéért és biztatásáért.   

 A honlap video és hangfelvételekkel is bővült, s már közel 3000 képet tartalmaz 40 kategóriában. 
Továbbá többszáz, csendőrök tollából fakadt cikk, és közel 80 biográfia is olvasható a honlapon, 
biográfiai adatgyűjteményekkel együtt. Mindezek rávilágítanak a testület kiváló szellemére, tagjainak 
példamutató életére, és a kommunizmus által rájuk zúdított igazságtalan sok szenvedésre.  

 Ez a rengeteg információ nem csupán a testület iránt érdeklődők és történészek számára hasznos, 
de nagyban hozzájárult már családok volt csendőr tagjaik közelebbi megismeréséhez és megértéséhez, 
némely esetben sorsdöntően befolyásolva az érintett családok életét. Sokan fordulnak hozzánk kérdéssel 
volt csendőr rokonukat illetően. Mivel mi a honlap összes munkáját saját erőnkből, csupán családom 
segítségével végezzük, így képtelenek vagyunk időt fordítani egyes személyek adatainak felkutatására. 
De a honlapon már annyi sok anyag közzé van téve, hogy azok között, főleg a biográfiai gyűjtemények, 
Zsebkönyvek és Csendőrségi lapok révén szinte minden csendőrről akad ott információ. Sajnos, a régi 
nyomtatványok minősége és a másolási technika tökéletlensége miatt a honlapba beépített kereső a 
keresett neveknek illetve szavaknak csak egy részét tudja megtalálni a sokezer oldalnyi anyagban, de ha 
valaki hajlandó rászánni az időt, kincsesbánya nyílik meg előtte.  

 A honlapon túlmenően, otthon több, a m. kir. csendőrség valós történetének megismertetése 
szempontjából jelentős könyv kiadásában is segítettünk, és némelyikhez az összefoglalót angolra 
fordítottuk. Továbbá egy doktorandus tanulmányaihoz is hozzájárultunk ösztöndíj juttatás formájában, 
azzal a feltétellel, hogy doktori disszertációjának témája a m. kir. csendőrség témaköréből lesz.  

 Mindezen túl óriási jelentőségű haladást jelent a m. kir. csendőrség valós megismertetésében 
és tiszteletreméltósága helyreállításában az, hogy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark-ban 
tavaly augusztusban megnyílt az első állandó csendőr-jellegű kiállítás egy csendőr őrs szoba 
formájában. A SZBMRTT (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság) 
útján kapott nagyobb adományon túl az MKCsBK tagjainak illetve pártolóinak odaadó adakozása tette 
ezt lehetővé. Az MKCsBK-tól 1 121 000 forint folyt be, melyből 735 000 Ft-ot 26 személy (család) 
közvetlenül az ÓNTE bankszámlájára fizetett be, és 386 000 Ft-ot pedig 15 személy hozzánk küldött 
dollárban. Mindennek kb. 2/3-át használta fel eddig az Emlékpark az őrs szoba berendezésére. A 
fennmaradt összegből és a további adományokból annak bővítését és múzeumpedagógiai foglalkozások 
kidolgozását tervezik. Ez utóbbi a látogató ifjuság oktatását célozza, így rendkívül nagy jelentősége van 
abban, hogy a m. kir. csendőrségről a felnővő generáció igaz képet nyerjen a köztudatban még ma is 
dívó hamis kép helyett. Ezért kérjük olvasóinkat, hogy további anyagi támogatásukkal segítsék elő ezt a 
rendkívül fontos munkát. (Forintban az ÓNTE OTP bank 11735005-21034271 számlaszámán lehet 
adományt küldeni a "Csendőr őrs szoba támogatására" megjelöléssel, dollárban pedig a mi fenti 
címünkre). 

 Az elmúlt tíz év ezen gazdag eredményeiben az egyetlen fájó az, hogy a csendőrök közül csak 
néhány érhette meg mindezt. De emlékük tisztelete érdekében, és általuk is hőn szeretett hazánk jövője 
érdekében is rendületlenül folytatjuk munkánkat. 



 Ha Isten segít, augusztusban tervezünk hazalátogatni. Már útra készen áll egy bőrönd 
egyenruhákkal, dokumentumokkal és könyvekkel megrakodva, amelyekkel az Emlékpark őrs szobáját 
reméljük majd gazdagítani.  

 A kommusita pártállam fél évszázadon át sokakkal elhitette azt a hazugságot, hogy a csendőrök a 
gazdagok köréből toborzódtak. Ezzel szemben a tény az, hogy a csendőrök zöme szegény 
parasztcsaládból került ki, akik körülményeik miatt nem tanulhattak tovább. Ezeknek az értelmes, 
hazaszerető és jóravaló fiataloknak a csendőri hivatás vállalása társadalmi felemelkedést, 
tiszteletreméltó állást és anyagi biztonságot jelentő jövőt jelentett. Paraszti származásuk révén a csendőr 
őrs öngazdálkodásában könnyen részt tudtak venni, hiszen a konyhakert és a háziállat tartás mindig is 
életük szerves része volt. Továbbá a falu életének kiváló ismerete munkájukat nagyfokban elősegítette, 
és a falu népéhez való tartozásuk miatt a lakosság megbecsülését és bizalmát élvezték, amely szintén 
fontos összetevője volt munkájuk hatékonyságának. Kiképzésük a néhány hónapos csendőriskoláktól 
eltekintve az őrsökön folyt, ahol naponta két óra kötelező oktatás volt, egyrészt szakmai ismereteik 
fejlesztésére, másrészt általános műveltségük bővítésére, mivel nagy részük csak néhány elemit végzett 
(habár ez manapság elmarasztalólag hangzik, de ugyanabban az időben a rendőrök 20%-a analfabéta 
volt). A folyamatos önképzés is elvárt jellemzőjök volt. Az Emlékpark őrs szobája részére elkészítettük 
egy kivételesen fennmaradt munkafüzet másolatát, amely jó példája annak, hogy milyen gonddal 
képezték ki a csendőröket, nemcsak szakmailag, de még a külalakra és a helyesírásra is gondot fordítva.  

 A csendőrök képzésének egyik eszköze szeretett kiadványuk, a Csendőrségi lapok voltak, 
melyek egyaránt szolgálták szakmai tudásuk bővítését, általános műveltségük fejlesztését, nevelésüket, 
hasznos szórakozásukat és a testület egyes tagjairól szóló híradást. Néhány példány másolatát a 
látogatók az őrs szobában böngészhetik is. Sok éven át Beöthy Kálmán ezredes szerkesztette a 
Csendőrségi lapok-at, s az USA-ban élő fia visszaemlékszik, milyen sokszor és nagy szeretettel 
emlegette édesapja az "ő csendőreit", akiknek szakmai és szellemi nevelése szívügye volt. A 
Csendőrségi lapok egyik rovata "Tanulságos nyomozások" címen egy-egy nyomozás rövid történetét 
közölte az abból levonható tanulságokkal. Mivel ezek ragyogó példái annak, hogy hogyan működött a 
csendőrség, kérésünkre Beöthy Kálmán fia összeállított ezekből egy csokorravalót, amelyeket rövid 
könyv formájában tervezünk az Emlékpark őrs szobája részére átadni, hogy a látogatók a helyszínen 
olvasgathassák azokat.   

 Hálás köszönetünket fejezzük ki Serényi Istvánnénak az őrs szoba felé nyújtott újabb 
adományáért. Szeretett néhai férje csendőr fia volt (életrajzát lásd a honlap Biográfia részlegében), és 
mindig hű támogatója a csendőrség ügyének.  

 Szomorúan jelentem újabb veszteségünket, v. Ferenczy Lóránt, tüzér tiszt elhunytát (Buenos 
Aires, március 15). Családjának részvétünket tolmácsolom.  

Baráti és bajtársi üdvözlettel, 
 
 
 
v. Kőrössy Zoltán 
MKCsBK Központi vezető          

 
 


