Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK)
A MKCsBK gyökere: a Magyar Királyi Csendőrség
Az MKCsBK a volt magyar királyi csendőrség egyedüli letéteményese, 1 „a m. kir.
csendőrség szerepének és hivatása szellemének őrzője és örököse, a hazájuktól eltaszított
volt csendőr bajtársak közössége.” 2
A m. kir. csendőrséget a magyar országgyűlés 1881-ben elfogadott és február 14én szentesített törvényeivel hozták létre.3 1936-tól ez a dátum vált az évente megünnepelt
Csendőrnappá. 4
A magyar királyi csendőrség, mint a közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt
katonailag szervezett őrtestület, 5 az ország 90%-át kitévő vidék törvényes rendjének és
belső békéjének őrizője, a nemzet bizalmának letéteményese volt. Szervezetileg a kerületi
– osztály – szárny – szakasz - őrs aránylag rövid vezetési láncolata szerint tagolódott. A
vidék közbiztonsági feladatát az 5-15 tagú őrsök látták el, széttagolt elhelyezkedésük
miatt nagyrészt önállóan, de a belügyminisztérium által kiadott, munkájukat a legapróbb
részletekig szabályozó rendeletek alapján. A munkájuk minden területét részletesen
irányító Szolgálati utasításokat, az ún. „Szut”-ot minden csendőr szinte betéve tudta, de
az elszigeteltségük miatt a tudáson kívül nagyfokú találékonyságra, határozott, de
önmérséklő, bátor és gyors fellépésre is szükségük volt. 6 A vidéki rendvédelmet és
nyomozást kizárólag az őrsök csendőrei végezték, míg a csendőrtisztek feladata a
kiképzés, oktatás, az őrsök minden szempontból való ellenőrzése és a hatóságokkal való
kapcsolattartás volt.
A m. kir. csendőrség bűnfelderítő és bűnmegelőző mutatói 90% körül mozogtak, 7
amely által Magyarország a századfordulóra Európa egyik legbiztonságosabb állama lett,
s ezáltal páratlan ütemű polgári fejlődést érhetett el.8 Munkássága országos szinten és
nemzetközileg is a legnagyobb elismerést váltotta ki9 s külföldi szervezetek látogatták
őket tanulmányozás céljából. 10
A csendőrség páratlan eredményességének több oka van. Tagjai főleg a vidék
fiaiból kerültek ki, akiket munkájukban a jó hely- és népismeret mellett a lakosság
bizalma, tekintélye és közreműködése is segített. Kiváló szervezettségük által
mindennapi életükhöz tartozott a rendszeres tanulás is, szakismeretük és műveltségük
fejlesztésére és jellemük ápolására. Megkövetelték tőlük és fejlesztették bennük a
hazaszeretet, hit, igazságszeretet, becsület, megvesztegethetetlenség, közösségtudat,
bajtársiasság, tekintélytisztelet, bátorság és emberszeretet jellemvonásait. 11 A
továbbképzés és folytonos tanulás és önfejlesztés a tiszteknek és a csendőrlegénységnek
egyránt jellemzője volt. A csendőrőrsökön a lakosság által is igénybevehető könyvtárakat
hoztak létre, s jelentős saját könyvtára volt a tiszti karnak is. 12 A csendőröket sportolásra
is serkentették; még olimpikon is volt közöttük. 13 Csendőresküjüket,
„tízparancsolatukat”14 szívükbe zárva élték egész életüket, csendőri szolgálatuk alatt és
azon túl is mottójuk szerint, „Híven, becsülettel, vitézül a hazáért mindhalálig.”
A csendőrség az őrsökön őnállóan végzett feladatain kívül a bíróságok,
ügyészségek és a területileg illetékes közigazgatási (m. kir. rendőrségi) hatóságok
felhívására is ténykedett. 15 A csendőrség esküjéhez híven őrködött az országgyűlés és
minisztériumok által hozott törvények és rendeletek betartása felett. „A felhívás
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tartalmáért mindenkor az azt kiadó vagy kiállító hatóság vagy egyén, a felhívások
foganatosításáért, valamint a törvény és szolgálati utasítás határozványainak pontos
betartásáért pedig az eljáró csendőr felelős.” 16 Az utasítást végrehajtó csendőr annak
bírálatába nem bocsátkozhatott. 17
Az 1881. utáni kormányváltások során a csendőrség szünet nélkül látta el vidéki
közbiztonsági feladatát, hiszen a csendőrök ezt nem munkájuknak, hanem hivatásuknak
tekintették. Emiatt töretlenül szolgáltak 1881 és 1945 között úgy az osztrák-magyar
monarchia, az 1918-19-es kommunista diktatúra,18 a Horthy korszak és a német
megszállás 19 idején is, biztosítva a vidék rendjét és nyugalmát, de emiatt lett részük mind
a zsidóságot védő, 20 mind a deportálásokat elrendelő feladatok végrehajtásában is.
Magyarország szovjet megszállását követően a kommunisták magyarországi
pártja kész, moszkvai jóváhagyással rendelkező „forgatókönyvvel” érkezett haza a
Szovjetúnióból a hatalom megragadásának céljából. Mivel a háború előtti polgári
rendszer eltörlése volt a céljuk, annak egyik legbiztosabb támaszát és anti-kommunista
bázisát, az „átnevelhetetlen” magyar királyi csendőrséget kellett először is kiiktatniuk,
amely testület feloszlatásának szükségességét Sztálin már 1937-ben bejelentette. 21
Az 1944. december 22-én Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány
egyik első intézkedése volt a magyar királyi csendőrséget felszámoló és a tagjai elleni
intézkedéseket foganatosító rendelet 22 meghozása, melyet a fenti politikai okokból23
hozott meg, de amelynek ürügyéül később a Szövetségesek és a világ felé a
csendőrségnek a zsidók deportálásában való részvételét adta, holott sem a megszüntetési
rendeletben, sem az igazolás feltételei között sem a zsidóság, sem a deportálás nincs
említve. Ezt ügyes propagandával olyan hatásosan ágyazták be a köztudatba, hogy a
legtöbb átlagember, sőt sok csendőr barát is még ma is abban a tévhitben él, hogy a
csendőrséget a deportálások miatt szüntették meg és ítélték el. A deportálásokkal
kacsolatos bizonyos szempontok elhallgatásával, egyéni visszaélések hangsúlyozásával,
valótlanságok állításával, 24 a tények elferdítésével és a valóságot mutató írott csendőr
anyag eltüntetésével a csendőrséget nemcsak fizikailag tették tönkre, de próbálták
erkölcsileg is lejáratni a magyar nép szemében is és a világ előtt is. A zsidókérdés lett az
egyetlen tényező, amelynek alapján a csendőrséget a mai napig is meg- ill. elítélik,
munkájának az előző 63 évi részét teljesen figyelmen kívül hagyva. Ezért ez a kérdés
több szót érdemel (lásd a „M. kir. csendőrség és a zsidóság” című cikket).
Az 1945 márciusában kelt rendelet a csendőrséget a kollektív bűnösség vádjával
hatékonyan, azonnali hatállyal és véglegesen kiiktatta, annak minden egyes tagjára
vonatkozó súlyos következményekkel. Ez a döntés a civilizált országok jogrendjében
példátlanul igazságtalan és elfogadhatatlan volt több okból. Egyrészt, mert egy
szervezetet testületileg megszüntetni csak abban az esetben jogos, ha az a testület eleve
közösség-ellenes céllal alakult meg, míg a csendőrség éppen ellenkezőleg, a közbiztonság
védelmére létrehozott és azon feladatát bizonyítottan hatékonyan és kiválóan végző
testület volt több mint fél évszázadon át. Továbbá, egyes személyeket csak az általa
elkövetett cselekedetek alapján szabad elítélni, míg a csendőrség esetén a puszta tény,
hogy valaki csendőr volt, elítélése alapjául szolgált. S végül, a modern jogrend szerint az
igazság érdekében a büntetendő cselekedeteket az annak elkövetése idején érvényben
lévő jogszabályok alapján szabad csak elbírálni.25 Ezt a szempontot is teljesen figyelmen
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kívül hagyták a csendőrség esetén, s a mai ismeretek és értékítéletek alapján törnek
felettük pálcát.
A csendőrség teljes állományát leszerelték, a volt csendőrök és az özvegyek
nyugdíját megvonták, még azon százakét is, akik már a második világháború alatt nem is
teljesítettek aktív szolgálatot, 26 vagy akik frontokon vagy más helyeken szolgálva eleve
nem is kerülhettek a zsidóhelyzettel kapcsolatba. Megkezdődött a csendőrök kegyetlen
üldözése. Az ÁVO kezétől kihallgatások során elszenvedett kínzások sőt agyonverések,
gyilkolások össze nem hasonlíthatók azokkal az állítólagos vádakkal, amilyen
„brutalitásokkal” a csendőröket vádolták. Ez annál is inkább égbe kiáltó, mivel azon
állítólagos „csendőr brutalitásokat” néhány csendőr követhette el, míg a csendőrök
mindegyikére kiterjedt a kommunista üldözés, s méghozzá nem pár ÁVÓs, hatáskörét
túllépő buzgalma által, hanem hivatalból, rendszeresen és páratlan brutalitással. Az
1944-es Csendőrségi Zsebkönyv szerint azévben 969 csendőrtiszt és 22,000 csendőr
szolgált. A háborút végét 360 tiszt és 10,000 csendőr élte meg. A kommunista rendszer
mintegy 5000 csendőrt pusztított el közvetlenül vagy közvetve. Körülbelül 3000 szovjet
kényszermunkatáborokba került, míg 1500-nyi került ki nyugatra. 27 E számadatok
különféle források szerint más-mások, 28 tekintve, hogy a területvisszacsatolásokkal a
csendőrség létszáma megnőtt, míg a frontharcokban sokan életüket vesztették vagy
fogságba kerültek, s a német megszállás és a háború körülményei is akadályozták a
gyorsan változó adatok pontos nyilvántartását, s végül a háború és a kommunista uralom
is sok olyan forrást elpusztított, amely a létszám pontosításában segíthetne. A csendőrség
ellenségei a létszámra vonatkozó adatok nem-egyezőségét a források
megbízhatatlanságának tekintik, ugyanakkor ők maguk sem képesek a létszám
pontosítására, amit viszont az eredeti anyag hiányával magyaráznak. 29
A háború végével a nyugati fogolytáborokban is használták csendőrjeinket a
táborok rendjének fenntartására, mert nyugaton is jól ismert volt tapasztaltságuk,
jellemességük és megbízhatóságuk (sokuktól el sem vették a fegyverüket a
leszereltetésükkor). A háború végeztével az amerikai fogolytáborokba került csendőrök
nagy részét az amerikaiak viszaszállították Magyarországra, ahol zömükre kínzás, halál,
jobb esetben szegénységben tengődés és sok megaláztatás várt, családjaikkal együtt (csak
kivételes csendőr lett „igazolva,” de még azok egy része is végül a kommunista üldözés
áldozata lett,30 bár átmenetileg bekerültek az új államrendszerbe). Akiknek sikerült más
fogolytáborokba átlépni illetve átszökni, azok egy része francia zsoldosként szerzett
megbecsülést, sokan pedig a nagyvilágban szétszóródva próbáltak új életet kezdeni. A
csendőrök a polgári élet területén is kivívták a befogadó országok elismerését becsületes,
szorgalmas, másokat segítő, törvénytisztelő viselkedésükkel és eredményeikkel, amely
által a száműzetésben is öregbítették szeretett hazájuk jó hírnevét. 31 Egyesek még az
amerikai bűnügyi nyomozás fejlődését is elősegítették a magyar kir. csendőrség
világhírűen elismert bűnfelderítő munkájának megismertetése révén. 32 Sajnálatos, hogy
az általuk és családjaik által elért teljesítmények idegen országok babérjait gyarpították; a
kommunisták ezáltal is megszegényítatték hazánkat.
A 86/1987. (XII.29.) MT rendelet a csendőrséget megszüntető és testületileg
elítélő 1690/1945.ME. rendeletet annak elavultsága miatt hatályon kívül helyezte, és a
testület egészének kollektív bűnösségből eredő szankciók alkotmányellenességét a
magyar kormány 1991-ben a 44/1991. (VIII. 28.) AB határozatában elismerte. A
csendőrök nyugdíj rehabilitációját az ezt követő rendeletek részben rendezték, és
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részleges és nagyon szűkkörű kárpótlásra is lehetőséget nyílt.33, 34, 35 A teljes rehabilitáció
azonban elmaradt, továbbá a jogtalan és sokszor koholt vádakra alapított népbírósági
ítéleteket sem nyilvánították semmissé a törvény erejével, az egyéni jogorvoslat útján
való felmentés pedig igen körülményes, költséges és többnyire lehetetlen, olyan
kivételektől eltekintve, mint pl. Kristóf László ügye. 36 A csendőrség érdemeit,
alkotmányos szerepét, feloszlatásának megítélését is mindeddig figyelmen kívül hagyta
az állam, a csendőrség erkölcsi rehabilitációjának teljes mellőzésével. A csendőrséggel
kapcsolatos irodalom és tények feltárását mindössze néhány történész végzi, tekintve,
hogy a csendőrség történelmével foglalkozók a mai napig szakmai hátrányban
részesülnek témaválasztásuk miatt, s a csendőrtémára való koncentrálás sokszor szakmai
öngyilkossággal egyenlő. (Ennek részben az az oka, hogy a baloldal még ma is a
csendőrségre vonatkozó minden pozitív állítást elutasít, mivel prekoncepciójába nem illik
bele, de elutasításának ürügyéül azt állítja, hogy a csendőrséget pozitívan értékelő állítás,
bármi is legyen a témája, a holokauszt jelentőségét csökkenti.) Csendőrmúzeum ma sem
létezik (habár az MKCsBK jelentős anyagot küldött haza 1999-ben egy Ópusztaszeren
felállítandó csendőrőrs berendezésére, de az az anyag a mai napig is a nép számára
elérhetetlenül a Hadtörténeti Intézet és Múzeum raktárában fekszik, s ezideig csupán az
anyag egy része volt két alkalommal rövid időre kiállítva); a sajtó mai napig is csendőrellenes beállítottságú könyveket, műsorokat, filmeket és internet fórumokat produkál. Így
a csendőrség történelmileg valós kiértékelése, az ebből kifolyó rehabilitációja, és a
köztudatba beágyazott tévhitek korrekciója még a jövőre vár.

Az MKCsBK megalakulása és vezetői
A m. kir. csendőrség tagjai a testületüket megszüntető rendeletet sosem ismerték
el érvényesnek, ezért egész életükön át továbbra is csendőröknek, azaz „szolgálaton
kívüli” (szkv.) csendőröknek tartották magukat.
A csendőrség volt tagjainak elszánt testületi összetartozási érzése napjainkig
megmaradt. 1947. június 21-én JEGENYÉS Pál szkv. cső. főtörzsőrmester az ausztriai
Grazban megalakította a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Asztaltársaságot, amely 1948.
november 20-tól Bajtársi Levél néven rendszeresen megjelenő folyóiratot adott ki.
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A graz-i épület, ahol a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Asztaltársaság megalakult.
(A kép dr. Tóth Gergely gyűjtése.)

Az asztaltársaság 1949. augusztusában felvette a Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség (MKCsBK) nevet. Az első évek történetét Jegenyés Pál később egy
monográfiában rögzítette.37 A Közösség első időszakában a segélyezést tekintették fő
feladatuknak, számtalan csomagot, pénzutalványt küldve haza a nyugdíjuktól megfosztott
egykori bajtársaknak és árván maradt családjaiknak, és sokféleképpen segítő kezet
nyújtva az idegen országokban letelepedni kényszerülő társaiknak.
1950. szeptember 12-én Folkusházy Lajos szkv. cső. altábornagy, volt
csendőrfelügyelő vette át a közösség vezetését, és igyekezett minden külföldre szakadt
csendőrt beszervezni az MKCsBK-ba. A kezdeti széthúzásokat áthidalva összekapcsolta
a volt csendőröket világszerte, biztatva és segítve őket, hogy helyüket minden
körülmények között régi mottójuk szerint „híven, becsülettel, vitézül” állják meg.
(Átmenetileg működött egy Magyar Csendőr Közösség, MCsK, egy Magyar Királyi
Csendőrség Bajtársi Közössége, MKCsöBK, és egy Magyar Királyi Csendőr Bajtársi
Asztaltársaság, MKCSBAT is, melyek különböztek az emigrációs csendőrségnek az
emigrációs honvédéshez való viszonya, a vezetőség jellege, a csendőrség állami
felépítésének megítélése, szervezeti struktúrája és tagsági feltételei tekintetében. Végülis
az MKCsBK megtartotta függetlenségét, és a csendőröket egységesen átölelő szervezetté
vált a mai napig. Ezen hovatartozási vitákkal kapcsolatos leveleket lásd a Múzeum
Levéltárában).
Az évek folyamán a volt csendőrök és csendőrtisztek közösen vállalták a
Közösség vezetését és a Bajtársi Levél szerkesztését, körülményeikhez képest (ezért a
vezetői munkák ellátásának évei néha fedik egymást). A Közösség hivatalos központi
címe mindig az adott vezető lakáscíme volt, így az a vezetők szerint váltakozott városról
városra, sőt országról országra, földrészről földrészre. A vezetők névsora és ezáltal a
Közösség központja időrendi sorrendben a következő:
- JEGENYÉS Pál szkv. cső. főtörzsőrmester, 1947-1948, Graz, Ausztria
- v. KARSAY Jenő szkv. cső. alezredes, 1948-1949, Graz, Ausztria
- FOLKUSHÁZY Lajos szkv. honvéd altábornagy és a csendőrség felügyelője, 1950-1958,
Salzburg, Ausztria
- v. KIRÁLY Gyula szkv. cső. ezredes, 1958-1964, Sao Paolo, Brazilia
- v. KÖVENDY SZATHMÁRY Károly szkv. cső. százados, 1964-1973 Torontó, Kanada
- v. VATTAY Ferenc szkv. cső. ezredes, 1972-1974, Buenos Aires, Argentína
- PINTÉR Aladár szkv. cső. ezredes, 1973-1974, Buenos Aires, Argentína
- ENYEDY László szkv. cső. főtörzsőrmester, 1974-1975, Torontó, Kanada
- v. baranchi TAMÁSKA Endre szkv. cső. százados, 1974-1983, Florida, USA
- v. KERESZTES Lajos szkv. cső. főtörzsőrmester, 1975-1978, Calgary, Kanada
- dr. KISS Gyula szkv. cső. százados, 1978-1994, Calgary, Kanada
- v. KISS Gábor szkv. cső. főhadnagy, 1995-2001, Florida, USA
- v. VICZIÁN Béla cső. hadnagy, 2001-2007, Wisconsin, USA
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- v. KŐRÖSSY Zoltán, tb. cső. (dr. v. KŐRÖSSY Zoltán szkv. cső. százados fia, 2007- ,
Maryland, USA).

Az MKCsBK földrajzi kiterjedése és publikációi
Az MKCsBK tagjai eredetileg csak a m. kir. csendőrség tagjai voltak, de
kiöregedésükkel ez módosult. Tagok lehetnek a volt Testület tagjai (hivatalból),
tiszteletbeli csendőrök (felkérésre) és csendőr barátok (önkéntesen alapon), ha a közösség
céljával és feladataival egyetértenek38
Hivatalos tagsági nyilvántartása nincs. Kezdetben ugyan kiadtak tagsági kártyát,
de idővel a Bajtársi levél címlistája szolgált „taglistaként.” Tagsági díja sosem volt,
költségeiket önkéntes adományokból fedezték, s csupán a Bajtársi levél kiadási
költségeire kértek hozzájárulást. A Közösség tagjai mindig nagylelkűen adakoztak úgy a
Közösség ügyeire, mint a rászoruló bajtársak és családjaik megsegítésére.
1952-ben már 40 országban 48 csoportja működött a szevezetnek. Az MKCsBK
Kanadában, az Egyesült Államokban,39 Angliában, Németországban, Argentinában,
Ausztráliában, Ausztriában, Braziliában, Franciaországban, Olaszországban, Svájcban és
Új Zélandban hivatalosan regisztrált szervezet volt. Csoport- és szórványvezetők tartották
a kapcsolatot a több főből álló vezetőséggel, melynek feje a központi vezető volt (az 1.
Melléklet az 1960-as években működő csoportokat tünteti fel). 1958 júliusában
Clevelandben (USA) megalakult a Magyar Csendőrök Családi Közössége v. Borgóy
János szkv. cső. őrnagy vezetésével. A csoportot Molnár István szk. csendőr százados
vezette 1978-tól haláláig, 2011-ig.
A clevelandi csoport Egyesületi értesítő c. negyedévenkénti újságja 1961
novemberétől 1975-ig jelent meg; v. baranchi Tamáska Endre szkv. cső. százados pedig
1983 októbere és 2004 között adta ki az évente háromszor megjelenő Floridai bajtársi
híradó c. személyes újságját, amelyeket dr. Tóth Gergely tb. csendőrre hagyatékozott.
Több más helyi csoportnak is volt saját időnkénti közleménye.
Az MKCsBK 1955, 1956 és 1957 februárjában a Clevelandi Magyar Rádióban
csendőrnapi beszédet tartott. Az 1956. februári megemlékezést dr. v. Kőrössy Zoltán
szkv. cső százados tartotta, amely a honlapon olvasható illetve le is hallgatható
(http://csendor.com/konyvtar/iratok/irasok/magyar/).
A Közösség fő összekötő kapcsa és ismeretforrása a csendőrbajtársak által az
1948-tól 2005-ig folyamatosan szerkesztett Bajtársi Levél volt. A lap fázisai és
főszerkesztői a következők voltak:
• 1948. XI. 20-től (1. évf. 1. szám megjelöléssel, bár némely forrás hibásan
1947-et említ kezdetként) Jegenyés Pál szkv. cső. főtörzsőrmester (Graz,
Ausztria). Havonta 1-2 levél, 4-10 oldalas terjedelemben, gépelt és sokszorosított
ív formában, fejlécén az angyalos címerrel, majd a II. évf. 8. számtól (1949 nyara)
egy csendőrkalap előtt álló nagy címerrel.
• 1951. V. 12-től v. Karsay Jenő szkv. cső. alezredes (Bergenz, Dreibergen,
majd Utrecht). Az 1952. augusztusi számtól a fejlécén a budapesti
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csendőrlaktanya udvarán állott (a kommunisták által elpusztított) csendőr
vértanúk szobrának rajzával.
• 1964. X. 1-től v. kövendy Szathmáry Károly szkv. cső. százados
(Islington, Ontario, Kanada, majd Etobicoke, Toronto, Kanada) és 1975. VII. 1től dr. Kiss Gyula szkv. cső. százados (Calgary, Alberta, Canada). 1964-1981-ig
évente kétszer jelent meg a kisméretű, világoszöld borítójú, nyomtatott, képekkel
ellátott, 20-150 oldalas könyvbe fűzött újság, címlapján a csendőr vértanúk
szobrának rajza – a lábánál az MKCsBK jelvénnyel, majd az 1975. október 31.-i
számtól a jelvény nélkül –, melyet az 1980. okt. 31-i számtól a komplex, 100 éves
évfordulóra készített rajz váltott fel.
• 1982. évi 1. és 2. sz., valamint az 1983. évi 1. sz. v. baranchi Tamáska
Endre szkv. cső. százados (Sarasota, Florida) kiadásában Vezetői bajtársi levél
címen nagyíven nyomtatott körlevélként került kiadásra. Az 1983. oktoberi 2.
számtól kezdve Domokos Sándor szkv. cső. főhadnagy (Kanada) vette át a
Bajtársi levél szerkesztését, amelyet nagy íven, sokszorosított, gemkapoccsal
összetűzött, 50-100 oldal terjedelemben adtak ki, világos zöld borítólapján az
addigi komplex jubileumi rajzzal. Az 1994. VIII. 23.-i „utolsó szám”-ban
felvetették a lehetőségét, hogy a Bajtársi levél vagy megszűnik, vagy 2 oldalt
bérel az MHBK újságjában, a Hadak Útján-ban.
• 1995. III.-tól v. Kiss Gábor szkv. cső. főhadnagy (Florida), mivel a közös
kiadvány az MHBK-val nem volt megvalósítható, egymaga szerkesztette a
következő 5 éven át az évente kétszer megjelenő, 8-26 oldal terjedelemű,
kisméretű, sokszorosított, de füzetbe összetűzött újságot, világoszöld, különféle
csendőrtémájú rajzokat ábrázoló borítóval.
• 2001. VI. - 2005. XII. v. Viczián Béla szkv. cső. hadnagy (Wisconsin,
USA) az előzőhöz hasonló külsővel, de egyre kisebb terjedelemben. Az „57. évf.
2. száma” volt az utolsó Bajtársi levél „hattyúdal” című búcsúzással.
• 2006-2007-ben 1-2 rövid, időnkénti „levél” tartotta a bajtársak közti
kapcsolatot.
•

2008. januártól negyedévenkénti Körlevél, angolul és magyarul, új
fejléccel, postázva vagy email-ben küldve; a honlapon át az interneten is
olvasható.
Bajtársi levelek fejléce
1949 nyara és 1952 között

Bajtársi levelek fejléce
1952 augusztusától
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A Bajtársi levelek címlapjának rajza
1964 és 1980 között
(1975 után az MKCsBK jelvény nélkül)

A Bajtársi levelek címlapjának rajza 1980 októbere
és 1995 között

MKCsBK Körlevelek fejléce
2008 januárjától
(a rajzok dr. v. Kőrössy Zoltán
tablójáról készültek, melyet a m.
kir. pécsi IV. csendőrkerület
mohácsi szárnya készített 1942. V.
1.-i dátummal)

1984-ben dr. Kiss Gyula 50 oldalas összefoglalót készített az MKCsBK addigi
múltjáról és főbb vezetőiről a Magyarsági Lexikon részére (Encyclopedia Hungarica
1994. Főszerk. Bagossy László, Magyarságtudat Alapítvány, Friesen Nyomdavállalat,
Altona, Kanada.) A kézirat irattárunkban van és a honlapon is olvasható.
A csendőrök által beküldött anyagból állította össze 2002-ben Szalay Gyula: A
világjáró csendőr c. könyvet (a kiadás költségeit nagyrészt v. Bánkúty Géza fedezte). A
v. Kiss Gábor által összegyűjtött és írt anyagból pedig családja kiadásában jelent meg
2010-ben a Híven, becsülettel, vitézül c. könyv, melyet eredetileg „Csendőrszívvel –
kakastollal” címen tervezett kiadni, mint a m. kir. csendőrség emlékkönyvét,
„búcsúszavát és végrendeletét.” 40
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Az MKCsBK céljai és eredményei
1945-1960: egymás segítése
Kezdetben a Közösség célja a sorsközösségben, de szétszórtan élő bajtársak
összefogásának és tájékoztatásának biztosítása és a rászoruló bajtársak és családtagjaik
megsegítése volt. Az otthon maradt, nyugdíjuktól megfosztott vagy üldözött
csendőrtársaik illetve azok özvegyei részére gyakran az MKCsBK-tól kapott együttérzés,
erkölcsi és anyagi támogatás – pénz és csomagküldemények - jelentette az életben
maradás lehetőségét. Az ehhez szükséges anyagi alapot eleinte önkéntes adakozásokból
fedezték, később előadások, ünnepélyek (Csendőrnap) rendezésével is. Ennek az egymás
iránti segítségnyújtásnak a szükségessége idővel egyre csökkent.
1960-1999: csendőremlékek felidézése, múzeum
A hatvanas évektől a Bajtársi levél virágkorába lépett, mivel a csendőrök már
beilleszkedtek új környezetükbe s módjukban állt több időt, erőt és pénzt fordítani
csendőrmúltjuk gondozására. A személyes tapasztalatok alapján írt cikkek beszámoltak a
testület tagjainak háborús veszteségeiről, tapasztalatairól, a Magyarországon maradtak
bebörtönzéséről, az internáló táborokban átélt szenvedésekről, 41 de a kommunisták általi
üldözés miatt sok cikket csak monogramjukkal írták alá.
v. Kövendy (Szathmáry) Károly szkv. csendőr százados, aki az MKCsBK
központi vezetője volt 1964-től 1973-ig, nem csekély személyes anyagi áldozatvállalás és
a csendőrtársak adományai révén létrehozta az ún. „A torontói m. kir. csendőr és vitézi
múzeum”-ot, melynek tulajdonjogát az MKCsBK vette át 1970-ben, s az anyagot a
Toronto külvárosában fekvő Etobicoke-ban, egy közadakozásból vásárolt hatszobás
lakásban helyezték el. Gondozója továbbra is Szathmáry maradt; a múzeum egyben az ő
lakása, az MKCsBK irodája és irattára, valamint a múzeumot látogatók vendégszobája is
volt, melyet a vendégek „Az emigráns m. kir. csendőrlaktanya szabályai” szerint
használhattak. E szabályokat közölték, és a laktanya/múzeum épületéről, tárgyairól,
dokumentumairól részletesen beszámoltak az 1971. évi Bajtársi Levél július-decemberi
számában (lásd a Könyvtár Bibliográfiáján keresztül – Simonsis Attila képeivel). 1977ben már több mint 1800 ereklyével rendelkeztek, 42 bát ezeknek nagyobb része nem
csendőrségi tárgy volt. Az 1980-ban készített, majd 1984-ben kiegészített videofelvétel,
mely bemutatja a múzeum anyagát, honlapunk Múzeumán keresztül megtekinthető 43. Dr.
Rektor Béla szkv. csendőr százados a 80-as évek elején jelentős személyi vagyona
felhasználásával egy Magyar Csendőrségi Kutató Intézet, Könyvtár és Múzeum
létrehozását tervezte Magyarország felszabadulása esetében, Budapesten vagy a Balaton
környékén. 44 Korai váratlan halála hivatalos végrendelet hiányában ezen terveket áthúzta.
1981-ben A torontói m. kir. csendőr és vitézi múzeum-ban megrendezték a
csendőrség felállításnak jubileumi ünnepélyét egy díszvacsora keretében. Domokos
Sándor csendőr főhadnagy szobrászművész ez alkalomra készített csendőr mellszobrát is
ekkor leplezték le, és az alkalomra kiadott jubileumi emlékérmet itt adták át a
bajtársaknak. Néhányuk csendőr egyenruhájában jelent meg, s mindegyiküknek
életreszóló élményt jelentett a világ minden tájáról összegyűlt csendőr bajtársakkal való
találkozás. (Meghívójukat lásd a 2. mellékletben)
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Balra: v. Tamáska Endre, Szathmáry
Kövendy Károly, Dr. v. Kőrössy Zoltán és
Utczás Mihály az emlékérem átadásakor.
Fent: Peterdy Mihály csendőr őrmester
régi egyenruhájában.

v. Ághy Zoltán, v. Hangodi János és v. Tamáska Endre
Domokos Sándor szobrának leleplezésekor.
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1984 végén Kövendy hirtelen betegsége, valamint a múzeum fenntartására
szükséges anyagi fedezet folytonos csökkenése miatt a múzeum anyagának máshová
helyezése vált szükségessé. Az MKCsBK-n belüli heves viták után Kövendy Károly
irányítása alatt az 1984. december 16-án keltezett „Megállapodás” 45 szerint az MKCsBK
a kényszerhelyzet miatt a tulajdonjogról lemondott a Torontói Magyar Ház javára, s a
múzeum ügyeinek intézését a Magyar Ház ún. múzeumi bizottsága vette át, amelyben az
MKCsBK egy egytagú képviseletet kapott. Az MKCsBK ígéretet nyert arra, hogy a
tárgyakat Magyarországra szállítják a kommunista rendszer bukása, illetve Magyarország
függetlenné válása esetén. A fenntartási költségekhez a kanadai állam jelentős összeggel
hozzájárult, de az állami segítség megnyerése érdekében a múzeum nevéből a „csendőr”
szót törölni kellett. Így a kiállítás a Torontói Magyar Házba való átköltözése után a
„Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma” néven működött, és anyaga hazaszállítására
pedig 1999 végén került sor.
A kilencvenes évek második felében a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság (SZBMRTT) állami pályázatot nyert a torontói múzeum
anyagának hazaszállítására. Az MKCsBK óhaja az volt, hogy a csendőranyag az
Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban, egy ott felépítendő kétszobás csendőrőrs állandó
kiállítási anyaga legyen. 46 A szegedi Móra Ferenc Múzeum – amelynek hatáskörébe az
Ópusztaszeri Történeti Emlékpark tartozott – nyitott is volt e gondolat iránt, de azzal a
feltétellel, hogy az épület megépítésének anyagi költségeit az MKCsBK fedezi (a
kiállítási anyag odaadományozásán túl), saját anyagi fedezet hiányában. Az MKCsBK
viszont nem volt képes a megadott időn belül a szükséges pénzmennyiséget
összegyűjteni, és a Torontói Múzeumi Bizottság pedig — az MKCsBK határozott
tiltakozása ellenére — az anyagot csakis a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére volt
hajlandó átadni. Így az Ópusztaszeri elhelyezésre semmiképp nem kerülhetett sor. Emiatt
a SZBMRTT az elnyert pályázati összeget átadta a Hadtörténeti Múzeumnak a
hazaszállítás lebonyolítására. (Az MKCsBK kifogása az anyag Hadtörténeti Múzeumba
szállítását illetően abból eredt, hogy a Hadtörténeti Múzeumban, a Múzeum jellegéből
adódóan, a gyűjtemény állandó jellegű kiállításáról nem lehetett szó, holott a csendőrök
az évtizedek folyamán azzal a kifejezett szándékkal adományozták tárgyaikat az
MKCsBK múzeumának, hogy azon tárgyak a nép számára megtekinthetők legyenek).
1999-ben a Múzeum igazgatója, Dr. Lugosi József három muzeológus társával Kanadába
utazott a tárgyak leltárba vétele és becsomagolása céljából. Mivel a hazaszállítás
költségei messze meghaladták a keretet, így az anyagot végülis dr. Szakály Sándor
szervezésében a MALÉV jótékonyságból szállította haza. A Hadtörténeti Múzeumban az
anyag tárgyanként és nem gyűjteményként van számontartva, és a hazaszállítás óta eltelt
két és fél évtizedben csupán a tárgyak egy része került bemutatásra, két ideiglenes
kiállításon, s a forrás megjelölése nélkül. Emiatt az MKCsBK nem mondott le arról a
vágyáról, hogy Magyarországon egy állandó csendőrkiállítás szülessen. (Az MKCsBK
gyüjteményéből Torontóban hátramaradt anyag egy részét Domokos Sándor szkv.
csendőr főhadnagy, Jordán Enikő, a múzeum kurátora, és Hertelendy József tb. csendőr
személyesen juttatták el a Tarnamérai Rendvédelmi – később Rendőr – Múzeumba. Ezek
között volt Domokos Sándor 1981-ben készített csendőr szobra is; Kőrössy Zoltán 1978ban adományozott csendőrszobrának viszont nyoma veszett).
v. Kőrössy Zoltán tb. csö. évtizedek óta áldozatosan gyűjti a m. kir. csendőrséggel
(és m. kir. honvédséggel) kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat, képeket. 1984-ben
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felajánlotta Kövendy Károlynak, hogy ő szívesen átveszi és gondozza a csendőr múzeum
csendőrségi tárgyait, de felajánlására választ nem kapott. Az MKCsBK vezetősége ezért
1985-ben őt kérte fel, hogy a még magánkézben levő, felajánlott csendőrségi szolgálattal
kapcsolatos anyagot azon túl ő vegye át és gyűjteményében azt gondozza a jövő számára
való átmentés céljából. 47 Ez az anyag csak akkor kerül majd hazaszállításra, ha a magyar
kormány, illetve a magyar rendvédelemért felelős tárca vezetése hajlandó lesz a magyar
nemzetnek a csendőrség iránti megbecsülését állandó kiállítás, illetve múzeum keretében
kifejezni.
1973-ban megalapították az MKCsBK 25 éves jubileumi emlékérmét, ezüst és
bronz fokozattal, s a csendőrség tagjainak részére az érem szalagján keresztbetett
kadokkal. Családtagok részére kisméretben is készült.

1981-ben a m. kir. csendőrség 100. évfordulójára jubileumi díszérmet alapítottak,
a szalagján a csendőrség tagjai számára keresztbetett kadokkal és a szentkoronával.
Családtagok részére kisméretben is készült, és nyakkendőre vagy hajtókára tűzhető érme
formában is.
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1990-2005: otthoni kapcsolatok kiépítése, emléktábla, „emlékkönyv”
Az MKCsBK célja idővel magába foglalta „a testületről alkotott torz megítélések
és vélemények megváltoztatását” is. 48 A csendőrség rehabilitációja érdekében v. Kiss
Gábor szkv. cső. főhadnagy már a nyolcvanas években többirányú munkát kezdett, mely
a magyarországi rendszerváltás után bontakozhatott ki. Elősegítette a csendőr
hagyomány-őrző Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület létrehozását (Ságvári Pál, elnök) és
„Együttműködési megállapodás”-t hozott létre a magyarországi Szemere Bertalan
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal (SZBMRTT, dr. Parádi József,
elnök) a csendőrség történelmének valós feltárása érdekében (3. melléklet). Az MKCsBK
írott, előadott és kiállított anyaggal támogatta annak konferenciáit, elősegítve a Társaság
csendőr részlegének kialakulását. Floridában a 90-es évek elejétől 2010-ig évente
Csendőrnapi Konferenciát is tartottak a világ sok tájáról érkező résztvevőkkel, köztük a
SZBMRTT csendőrségi témával foglalkozó történészeivel.
1995-ben, a m. kir. csendőrség feloszlatásának 50. évfordulóján létrehozták a
„Csendőr Rend”-et „olyan személyek részére, akik a csendőrség sárbatiport hírnevének
valósághű visszaállításán fáradoznak”. A Rend kitüntetési jelvénye a „Csendőr
Érdemkereszt”, melynek 1999-ben létrehozták a magasabb, koszorúval ékesített formáját
is. 49, 50, 51 Az érem pajzs és kalapkörvonalait eleinte fekete zománccal, később technikai
okok miatt arannyal készítették. (Az érmet Magyarországon, Zeidler Sándor készítette).

A Szemere Bertalan Társasággal és a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal (dr.
Szakály Sándor főigazgató) karöltve állították fel a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum
udvarán az 1999. októberében felavatott emléktáblát „Az első és második világháborúban
hősi halált halt m. kir. csendőrök emlékére” felírással. (A fentemlített ópusztaszeri
csendőr őrs megépítésére elindított adomyánygyűjtés összegéből, Bánkúty Géza jelentős
adományával kibővítve, fedezték az emléktábla elkészítésének költségeit.) Az
emléktáblát azóta minden évben megkoszorúzzák a február 14.-i csendőrnapon. E
történelmi jelentőségű esemény megvalósításáért kimagaslóan fáradozók kitüntetésére
alapították meg 1999. február 14-én a „Csendőr Érdemérmet,”52 valamint annak a nem13

viselhető érme formáját (szalag és korona nélkül). Az utóbbit az eseményben résztvevő,
de az ahhoz nem döntő horderejű tevékenységgel hozzájárulók kapták.

Csendőr érdemérem és érme, 1999.

(Az emigrációban kiadott érmek viselési sorrendjét és alapító okiratait lásd a 4.
mellékletben.)
2002-t követően az MKCsBK fenti érmeit v. Kiss Gábor központi vezető
engedélyével a magyarországi Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület is adományozta
azoknak, akik a m. kir. csendőrség hagyományainak ápolásában kimagaslóan részt vettek.
Ez a v. Viczián Béla központi vezetősége idején bizonyos konfliktusokhoz vezetett,
amely kérdéssel viszont egészségének romlása majd halála miatt nem volt képes
érdemben foglalkozni. 2014-ben az MKCsBK újra magához vette a Közösség érmeinek
adományozási jogát, továbbra is számítva arra, hogy az MBCSE és a SZBMRTT
egyaránt javaslataikkal lehetővé teszik, hogy az elismerést kiérdemlő személyek a
jövőben is méltó kitüntetésben részesüljenek.
Az MKCsBK anyagot juttatott a Széchényi könyvtárnak is, és az 1999-ben
Budapesten megnyílt Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum részére pedig több évre
kiállítási anyagot kölcsönzött (v. Kőrössy Zoltán anyagából). A SZBMRTT-gal közösen
összeállították a csendőrség bibliográfiájának 150 tételt tartalmazó magját, amely a
továbbiakban dr. Parádi József, mag. Simon Nándor, Kőrössy Zoltán és néhány hűséges
támogató segítségével a jelenlegi több mint 300 tételt tartalmazó bibliográfiává bővült.
Az ezen egyedülálló listán szereplő könyvek nagy része a világban szétszórva egy-egy
példányban található meg, de a honlapon át egyenesen és dijmentesen eredetiben
olvasható, sőt onnan le is tölthető (ezekhez a cím mellett feltüntetett kis csendőr kalap
ikonra kattintással juthat el az érdeklődő). Ez a tény önmagában a legjelentősebb
eredménye a csendőrség hiteles megismerését célzó erőfeszítéseknek.
Internetre lépés kezdetei
Az MKCsBK már 1997 óta vágyott arra, hogy a „csendőr történelem” illetve az
azt képviselő MKCsBK az interneten nyilvánosságra lépjen. 53 Az 1998. novemberi
Bajtársi levél hírt ad a Rektor Béla: A magyar királyi csendőrség oknyomozó története c.
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könyvének digitalizálásáról és interneten való megjelenítéséről. Ez akkor nem valósult
meg, de ma már az MKCsBK digitalizációs munkája eredményeképpen ez a könyv is
olvasható a Közösség honlapján, közel 300 más könyv mellett.
Valóra válatlan terv volt a Bajtársi levelek és Csendőrségi lapok repertóriumának
elkészítése is, mely v. Bánkúty Géza „hírbázisában” kapott volna helyet az interneten. 54
Kőrössy László tb. csendőr önkezdeményezésből, Czink Péter ajánlatára
megszerkesztett egy a m. kir. csendőrségnek szentelt honlapot, melyet az MKCsBK
hivatalos honlapjává adoptált 2005. februárjában (lásd 5. mellékletet). A
www.csendor.com című jelen honlapunknak azóta is ő végzi a technikai gondozását, míg
annak az interneten való elhelyezését és nagyságának szükség szerinti növelését Kőrössy
Z. István tb. csendőr vállalta magára, a rajta levő anyagot pedig Kőrössy Zoltán tb. cső.
(2007. novembere óta központi vezető) biztosítja és rendszeresen bővíti.
2007-től és a jövő: a m. kir. csendőrség írott anyagának és ereklyéinek átmentése a
jövő számára, a csendőrség valóságos kiértékelése és tudományos kutatása
lehetőségének megnyitására és kiszélesítésére
Az idő múltával a csendőrök száma egyre fogyott. 1968-ban a Közösség tagjainak
még 95%-a a m. kir. csendőrség hivatalos tagja volt. 1991-ben 2279 csendőr volt az
MKCsBK nyilvántartásában, 1999-ben pedig már csak 150, amely a tagságnak kb. 30%át tette ki. Ez az arányszám 2010-re már 10%-ra apadt (24 csendőr). A csendőrök
kiöregedésével az MKCsBK tagságának zömét ma már csendőrleszármazottak és a
testület története iránt érdeklődők alkotják. Közülük sokukat az MKCsBK tiszteletbeli
csendőrré avatott a csendőrség érdekében kifejtett munkájukért. Ezt a címet v. Kövendy
(Szathmáry) Károly szkv. cső. százados javaslatára hozták létre, s 1976. augusztus 5.-én
v. baranchi Tamáska Endre szkv. cső. százados avatta fel az első tb. csendőrt v. Kőrössy
Zoltán személyében. A tiszteletbeli csendőr kitüntető címben részesítettek jogosulttá
váltak az MKCsBK jelvényének viselésére.

A tiszteletbeli csendőrök zöme eleinte magyarországi lakos volt és számuk 1999.
végére elérte a százat. A Körlevelet 2010-ben igénylő 250 személynek már több mint
kétharmada a „csendőr barát” kategóriához tartozott, és csak egy részük volt tiszteletbeli
csendőrré avatott. Ezek között van már néhány nem magyar származású, illetve magyarul
már nem beszélő csendőr leszármazott is, akiknek a részére a Körlevelet angolul küldjük
ki.
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Ennek megfelelően 1955-ben még 21 tagú csendőr vezetőségi bizottság állt az
MKCsBK élén a központi vezető mellett, míg 1985 óta már csak egyetlen csendőr, maga
a központi vezető látta el a vezetés minden feladatát; 2007. novemberében pedig már nem
volt a központi vezetői munkákat ellátni képes csendőr. A még élő csendőrök ekkor
felkérték volt csendőrtársuk fiát, v. Kőrössy Zoltán tb. csendőrt ennek a feladatnak a
vállalására, aki már 2004 óta építette a Közösség honlapját. Munkájáról 2008. január óta
a negyedévenkénti Körlevélben számol be. A Közösség vezetését átvette, de az előző
vezetők betegségei, majd halála folytán a Közösség irattára, címlistája, stb. már nem
jutott el hozzá. A jelenlegi „irattár” anyaga a sok éven át végzett személyes aktivitása és
odaadó gyűjtése eredménye. A csendőrök kiöregedésével a Közösség anyagi forrása is
elapadt, s a költségek fedezése egyre inkább a központi vezető személyére hárult, amelyet
egy-egy időnkénti hagyatéki ajándék enyhített.
A Közösség központi feladatává a m. kir. csendőrség történelmi múltjának hiteles
feltárása vált, főként az eredeti dokumentumok, fényképek, könyvek, folyóiratok
internetre vitele által. A kommunizmus ideje alatt a csendőrséggel kapcsolatos tárgyak és
dokumentumok megőrzése súlyos büntetést vagy elhurcolást vont maga után, így azok
zömét az illetékes családok megsemmisítették. Kis részüket a nyugatra menekülők
magukkal vitték, míg a magyarországi kommunista rendszer az írott anyagból csupán
egy-két példányt őrzött meg, de a néptől eltiltva, zár alatt (néhány könyvtárnak az ún. zárt
osztályain), hogy az írott dokumentumok hiányában szabadon terjeszthessék az általuk a
csendőrségről festett hamis képet. Ezen források „felszabadultak” ugyan 1989-ben és az
illetékes könyvtárakban elvileg olvashatóak, de nem kölcsönözhetők ki, és elöregedett,
megviselt fizikai állapotuk miatt nem fénymásolhatók. ĺgy kis számuk és korlátozott
hozzáférhetőségük miatt a nép számára gyakorlatilag továbbra is elérhetetlenek. Ezen
helyzet orvoslására végzi az MKCsBK a csendőrségi anyag digitalizációját és világhálóra
vitelét.
Jelenleg a magyarországi megromlott közbiztonsági állapotok miatt az ország
fejlődéséhez szükség lenne arra a rendvédelemre, amelyet a csendőrség munkája
eredményeképp népünk a múltban élvezhetett. Ebből kifolyólag a szélső jobboldal
részéről magukat csendőröknek hívó és a rendvédelmet saját belátásuk szerint és
önerővel gyakorló csoportok szervezésének vagyunk tanúi. Mivel ezek a társadalmi
szervezetek a m. kir. csendőrségtől eltérően nem központilag, törvényes úton létrehozott
testület részeiként, és nem a jogosan hozott állami törvények védelme érdekében
működnek, úgy a rendvédelem, mint a csendőrség hírneve szempontjából egyaránt
károsak lehetnek. Természetesen, szívünk hő vágya a magyar csendőrség visszaállítása,
amely a régihez hasonlóan államilag, törvényesen létrehozott, az egész ország vidékére
kiterjdő, a törvényeket védő, jól kiképzett és megbecsült testület lenne. De amíg erre a
körülmények meg nem érnek, addig örömmel látjuk a m. kir. csendőrség hagyományait
őrző csoportok létrejöttét, viszont a fenti, önkényes rendvédelmet játszó, de helyileg
szervezett és politikai ideológián alapuló kezdeményezéseket elítéljük, és azoktól
elhatároljuk magunkat. A nép javát jelenleg az szolgálná, ha a m. kir. csendőrség
szervezetének és szolgálatának ismeretében a jelenlegi kormány az abból leszűrt
tapasztalatok szerint átszervezné a jelenleg fennálló, de hatástalanul működő rendvédelmi
testületet (lásd teljes idevonatkozó Nyilatkozatunkat). A csendőrség becsületének
helyreállítását és népünk javát is szolgálná a m. kir. csendőrség hatásossága okainak
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elemzése és annak a jelen viszonyok között alkalmazható részének átvétele, ezen
történelmi örökségünk megbecsülése és hasznosítása.
A fentiek miatt Közösségünk a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti
Tudományos Társasággal (dr. Parádi József, elnök) karöltve elkezdte a még megmaradt
anyag felkutatását, digitalizálását és a honlapon át az interneten való közkinccsé tételét. A
teljes bibliográfia, valamint a m. kir. csendőrség működését szigorúan szabályozó
törvények és rendeletek, azaz a teljes jogszabály- és rendelet-gyűjtemény, másfél évi
munka eredményeként került a honlapra (az összes jelen és múlt rendvédelmi
intézmények közül elsőként). A bibliográfia közforgalomban nem levő könyveinek, azaz
a m. kir. csendőrség eredeti írott anyagának a digitalizálásához a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Könyvtárának, az Országos Széchényi Könyvtárnak és az Országgyűlési
Könyvtárnak a jóindulatú együttműködését is megnyertük. Az ezeken a helyeken és
magángyűjteményekben eddig megtalált összes csendőrségi könyv már a honlapra került,
s ezzel ott már több mint 350 könyv olvasható teljességében, iletve onnan díjmentesen
bárki által a világon bárhol letölthető (ezek a bibliográfiában levő cím melletti kis
csendőrkalap ikonra kattintással érhetők el). Továbbá, az általunk lemásolt könyvek
digitális formáját átadtuk az Országos Széchényi Könyvtárnak is, hogy azokat az általuk
kezelt Magyar Elektronikus Könyvtár-ban (MEK) az internetre helyezzék. Toábbá, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtárának számítógépeire is felvitték az általunk
lemásolt könyvek nagy részét, így azok elérhetősége lényegesen kitágult. A legújabb
Biográfia részben pedig már több mint hatvan egyéni életrajz kapott helyet számos
biográfiai adatgyűjteményen és életrajz-töredéken kívül (többek között dr. Szakály
Sándor történész biográfiai összeállításai és Perjési György csendőr főhadnagy életen át
végzett biográfiai adatgyűjteményei mellett).
Az összes Zsebkönyv, Csendőrségi Lapok, Bajtársi levél, Floridai bajtársi
hiradó és a clevelandi Egyesületi értesítő digitalizálására is már sor került. A
Csendőrségi Lapokat CD-re is helyeztük és a magyarországi történészek, valamint a
Magyarországon és az elszakadt részeken működő rendvédelemtörténettel foglalkozó
intézmények között szétosztottuk, és egyének számára is elérhetővé tettük. (A
Csendőrségi Lapok teljességükben a világon egyedül az MKCsBK honlapján találhatók
meg, mivel még a legnagyobb könyvtárak is a példányoknak csak egy töredékével
rendelkeznek, továbbá azok elöregedett állapota miatt a könyvtárakból ki nem
kölcsönözhetők).
Egy magyarországi csendőr múzeum illetve állandó csendőr kiállítás hiányában a
honlapon készítettünk egy virtuális múzeumot is, amelyben eredeti dokumentumok, több
mint 3000 fénykép, film- és hangfelvétel, valamint tárgyak, egyenruhák, kapnak helyet,
egyre bővülő leírással. Ezek között „állítjuk ki” a torontói múzeum anyagát is, amely
most a Hadtörténeti Múzeumban van tárolva (a köz által nem elérhetően). Az annak
anyagáról annakidején készült video közzétételével reméljük tőlünk telhetően betölteni az
azon tárgyakat adományozó csendőrök kívánságát, hogy tárgyaik kiállítva a csendőrség
múltjának hitelesebb megismertetése által a nép jövőjét szolgálja. Mindezek közkinccsé
tételével megvalósult mindaz, amelyet az MKCsBK vezetősége a múltban még a
Közösségre váró feladatként jelölt meg. 55
Az MKCsBK cc. 150 ezer levélből álló levéltárát a múzeumnak a Torontói
Magyar Háznak való átadásával egy időben Kövendy Károly az Ottavai Kanadai Nemzeti
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Levéltárnak adta át56. Az MKCsBK ezt követő levelezése az utolsó csendőr központi
vezető, Viczián Béla halálával nyomtalanul eltűnt. Az MKCsBK kezdeti évtizedéből való
levelek egy része viszont magánkézben fennmaradt, s ezeket Kőrössy Zoltán
csendőrökkel folytatott magánlevelezésének közérdeklődésre igényt tartó részeivel együtt
a Honlap Múzeumának Levéltárában hoztuk nyilvánosságra 57.
Mindez megkönnyíti magánszemélyek csendőr elődjeik utáni kutatását, valamint
a m. kir. csendőrség témakörének tudományos kutatását is. A Honlap elegendő anyagot
nyujt már akár egy felsőfokú tudományos disszertáció megírásához. Továbbá, ezen
eredeti anyag internetre tételével most már a világ bármely táján bárki hozzájuthat ahhoz
az információhoz, melynek birtokában végre objektíven megcáfolhatja az elmúlt 70 év
napjainkig is tartó csendőrség-ellenes számtalan ferdítését, hazugságát és propagandáját.
Habár a honlap anyagának zöme természetéből adódóan magyar nyelvű, a honlap
angol nyelven is kutatható és az angol nyelvű anyagát is folyamatosan bővítjük.
Mindezáltal Isten segítségével a lehető legteljesebb információ forrást igyekszünk
biztosítani, amely a m. kir. csendőrség valós megismeréséhez elengedhetetlen, s a
csendőrség témájával foglalkozók számára gazdag forrás. Az MKCsBK elősegítette dr.
Parádi József tollából A magyar királyi csendőrség c. könyv otthoni kiadását is 2013-ban,
amely a csendőrség teljes történetét mutatja be történelmileg objektív, politikai
előtéletektől mentesen, a tényekre alapuló módon, magyar földön először 1945 óta.
2015 a csendőrség politikai okok miatti (harmadik) megszüntetésének és ezzel
kegyetlen üldözése kezdetének 70. évfordulója. Ez alakolmból az MKCsBK Csendőr
Emlékérmet alapított csendőr családtagok és azon személyek részére, akik a csendőrség
becsületének helyreállításán fáradoznak. Az Emlékérmet posztumusz a csendőr
mártíroknak is adományozták (6. Melléklet), akik közül kettőjük Érmét családtagjaik
vettek át. Ugyanezen évben rendezték az MKCsBK érmeinek adományozásával
kapcsolatos kérdéseket is az érmeiket bemutató publikáció keretében (A magyar
csendőrség-történetért elismerések.- 7. Melléklet)

A rendszerváltás óta működő SZBMRTT évi konferenciáin rendszeresen
foglalkoztak történészek a csendőrség egy-egy területével is. Ezen történelem-tudományi
szintű előadások válogatásából készült 2015-ben egy 415 oldal terjedelmű könyv,
Magyar Rendvédelem-történeti Tanulmányok címen (Szerk. Parádi József), a
Csendőrségi lapok lemezéhez hasonló terjesztéssel. A kötetben szereplő tanulmányok
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recenziói magyar, angol és német nyelven, valamint a SZBMRTT gondozásában a
Rendvédelem-történeti Füzetekben publikált csendőrség történeti tanulmányok
bemutatása is megtalálható a honlap Könyvtárában, a Bibliográfián keresztül.
2016-ban óriási jelentőségű mérföldkőhöz ért a csendőrség valós bemutatásának
munkája. A Magyar Királyi Csendőrség Hagyományőrző Egyesületének elnöke, v. Préda
István szervezésében 2015-ben tárgyalások indultak Vincze Gábor, az ÓNTE
(Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark) történésze és az MKCsBK között, Dr.
Parádi József (SZBMRTT elnöke) és Dr. Szakály Sándor (Veritas Történetkutató Intézet)
bevonásával. Az ÓNTE nyitott volt egy csendőr őrs szoba kiállítás létrehozására, mivel a
Skanzen falumúzeumának a XX. század eleji vidéket bemutató képébe az szervesen
beleillik, sőt, annak hiányában a falu képének ábrázolása történelmileg nem is volt
hiteles. 2015 decemberében született meg az Együttműködési megállapodás az ÓNTE és
az MKCsBK között (8. Melléklet), amely 2030-ig biztosítja az őrs szoba kiállítását. A
megnyitóra 2016. augusztus 18-án került sor az ÓNTE Skanzenjének „Községházában”.
A szoba bútorai az eredeti rendeletek szabványai alapján készültek, amelyeket az
MKCsBK biztosított a kép- és iratanyagon, valamint más tárgyakról való információkon
kívül. A kiállítás létrehozását 38 magányszemély áldozatos adománya (egymillió forintot
meghaladó összeggel) és egy másfél millió forintos anonymusi társadalmi adomány tette
lehetővé. (Ennek kapcsán öt személynek Csendőr Emlékérmet és kilenc személynek
Elismerő Oklevelet adományoztunk). Az ÓNTE a jövőben a kiállítás kép- és iratanyagát
folyamatosan bővíteni tervezi az MKCsBK segítségével.
Mindezt azért tesszük áldozatos módon, hogy egyrészt a csendőröket méltán
megillető tiszteletet és megbecsülést helyreállítsuk, másrészt pedig, hogy népünk
jelenlegi sajnálatos közbiztonsági helyzetén javítsunk azáltal, hogy rendvédelmünk
részére a csendőrség hagyományait megismertetve azt elérhezővé, felhasználhatóvá
tegyük.
Összeállította v. Kőrössy Zoltán és Kőrössyné dr. Soltész Katalin
Kensington, Maryland, USA, 2010 novemberében.
Felfrissítve 2017 februárjában.
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4
45.022/1933.Eln. VII-c.belügyminiszteri körrendelet. Csendőrségi közlöny XVIII. évf. 3. szám, 1933.
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5
Szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (Szut.). s.n. Budapest, 1941. 13. old.
6
ENDRŐDY Géza: Alapvetés a csendőr erkölcsi neveléséhez. Budapest. 1902, Kaufman. 6. old.
7
REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA, 1980, Árpád
Könyvkiadó Vállalat. 433. old.
8
PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 19962, Osiris, 21-23. old.
-ŐRY Károly: A Maréchaussée-tól a Gendarmerie Nationale-ig. A francia csendőrség történeti előzményei.
Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), VII.évf. (1997) 8.sz. 75-77. old. A
tanulmány korábbi változata 1996 október 29-én Budapesten hangzott el a Szemere Bertalan Magyar
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által szervezett rendvédelem-történeti tudományos
konferenciasorozatnak „A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól — Itálián és Ausztrián keresztül
— Budapestig” című VIII. konferenciáján. A publikált tanulmány az előadás javított, bővített és
átdolgozott változata.
9
A magyar királyi csendőrség története. Különlenyomat a Csendőrségi lapok 1933. évi számából.
Budapest, 1933. Stádium. 21. old.
-PRESZLY Lóránd: A m. kir. csendőrség története. Budapest. 1920, Honvédelmi Sajtó.vállalat. 6. old.
-A magyarországi kommunista puccs uralmának megdöntése nyomán 1919-ben a magyarországi
ENTENTE misszió tábornoki bizottságának a tagja Harry HILL BANDHOLTZ tábornok kezdeményezésére a
bizottság felkérte Halsey E. YATES ezredest, az Amerikai Egyesült Államok volt romániai katonai attaséját,
hogy szervezze újjá a magyar rendvédelmet. Mivel Magyarországon nem maradt kellő mennyiségű fegyver
a csendőrség újrafelfegyverzéséhez — a magyarországi kommunista uralom alatt a csendőrséget
megszűntették, melyet a vörös uralom megdöntése után a polgári kormányzat állított vissza — az amerikai
tábornok Ausztriában vásároltatott fegyvereket a részükre. KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség
története a két világháború között. Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. 22-24. old. /Pannónia
Könyvek./
10
A harmincas évek elején a Kanadai Királyi Csendőrség delegációja látogatta meg a Magyar Királyi
Csendőrséget. A kanadaiakat elsősorban a magyar lovas csendőrség érdekelte. A lovas csendőrök kiképzési
metodikáját tanulmányozták Kiskunhalason a Magyar Királyi Csendőrség lovas tanosztályánál. 1937-ben
lengyel csendőr küldöttség látogatta meg a magyar csendőrséget.
LÉVAY Jenő: Fekete könyv. Budapest, 1946, Officiana
11
12

ENDRŐDY Géza: Alapvetés a csendőr erkölcsi neveléséhez. Máramarossziget, 1902, Kaufman nyomda.

Címjegyzék a m. kir. budapesti csendőrtiszti társalgó könyvtárának könyveiről és folyóiratairól, 1932:
http://csendor.com/konyvtar/konyvek/Cimjegyzek/
13
KISS op. cit. 24. p.
14
A honlap „könyvtárában”: http://www.csendor.com/site/konyvtar-m.html#parancs
15
Szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (Szut.) s.n.Budapest, 1941. 15. old.
16
Utasítások a m. kir. csendőrség számára.s.n. Budapest, 1912. 7. old.
17
Szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (Szut.) s.n. Budapest, 1941. 16. old.
18
A Tanácsköztársaság a m. kir. csendőrséget hivatalosan megszüntette ugyan és helyében létrehozta az ún.
Vörös Gárdát, de az idő rövidsége miatt az átszervezés vidéken nem történt meg, így a legtöbb csendőr
töretlenül végezte tovább szokásos vidéki közbiztonságvédelmi munkáját.
19
A német megszállók saját céljaik érdekükben meghagyták a meglévő rendvédelmi szerveket. Ezzel
kényszerültek a csendőrök olyan aktivitásba, amely létrehívásuk céljaival ellenkezett. Mindenkori feladatuk
a törvényes magyar állam törvényeinek betartatása volt, de a háború-végi kaotikus és gyorsan változó idők
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miatt a csendőrségnek nem volt alkalma kidolgozni a csendőrség helyes hozzáállását a megszállásból
adódó körülményekhez.
20
A csendőrség munkáját megsokasította a zsidó lakosok, illetve a „sárgacsillagosok” lakásai ellen
megszaporodott, antiszemita lakosok által elkövetett támadások kivédése és kiderítése
-egy csendőrkülönítmény védte a zsidómentésben aktív svéd követséget (Wallenberg) nyilasérzésűek általi
ismételt támadások ellen (Kun százados, Simon Ferenc –Kiss Gábor, Bajtársi levél 1998. jan. 1. 10-11.
old.).
-Mikor Horthy tudomására jutott a Németországba szállítottak sorsa 1944. júniusában, Hatvannál
visszafordíttatta a Kistarcsáról már elindult deportáló szerelvényeket
(http://www.holokausztmagyarorszagon.hu – „A budapesti zsidóság és az utolsó deportálások” – letöltve
2010. november 26-án), amely parancsot természetesen csendőrök hajtottak végre, dr. Lulay cső. százados
vezetésével (Horthy István özvegyének naplójából, Bajtársi levél 53. évf. 2. szám, 2001. június. 13. old.)
-Horthy többek között egy csendőr csapatot hozatott fel Budapestre, hogy ha kell, többek között velük
akadályozza meg az Eichmannék által tervezett deportálását a budapesti zsidóságnak. Schmidt Mária:

Kollaboráció vagy kooperáció? Minerva, Budapest, 1990. 86-94. old.
21

v. baranchi Tamáska Endre cső. százados ezen állítását (Csendőrnapi előadása, 2010. február 14, Venice,
Florida) követően Kőrössy Zoltán MKCsBK központi vezető felkereste ezzel a kérdéssel a még élő cső.
tiszteket (dr. Andre László, v. baranchi Tamáska Endre, Molnár István, Döme Károly) – mindegyik a
csendőrök között „köztudottként” említette, hogy már az 1918-19-es kommunista forradalom leverését
követően megtörtént a szovjet elhatározás, hogy a csendőrséget alkalomadtán meg kell semmisíteni. Ezért
tudták, hogy a szovjet csapatok előretörése nemcsak a hazára, de konkrétan a csendőrségre nézve is
targikus következményekkel jár majd.
- Tamáska Endre szkv. csö százados könyvismertetésében írja: „a Komintern egyik 1937-es nyilatkozata
szerint, ha eljön az idő, hogy Magyarországon a kommunisták átvegyék a hatalmat, a csendőrség
likvidálása lesz az első teendő”
http://csendor.com/konyvtar/iratok/irasok/magyar/Tam%e1ska%20Szak%e1ly%20T%e1bori%20csend%f6
rs%e9g%20k%f6nyv%e9r%f6l.pdf
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1690/1945. ME. rendelet: „1 § (1) A m.kir. csendőrség a múlt népellenes kormányait feltétlen
engedelmességgel kiszolgálta, a magyar demokratikus mozgalmakat kíméletlen eszközökkel
megsemmisíteni törekedett és a magyar parasztság és a magyar munkásság ellen megszámlálhatatlan
erőszakot követett el, ezért a magyar nép egységes ítéletének végrehajtása képpen az Ideiglenes Nemzeti
Kormány megállapítja a magyar csendőrségnek mint testületnek a felelősségét és intézményét megszünteti,
szervezetét feloszlatja. (2) Mindazok a személyek, akik a csendőrség szolgálatában állottak, szolgálatukból
elbocsájtatnak. (3) A volt csendőrségi személyeknek és hozzátartozóiknak illetmény, nyugdíj és kegydíj
igénye megszűnik,… „ KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között.
Pécs, 2002, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. /Pannonia;
- a teljes törvény olvasható: http://www.csendor.com/konyvtar/jogszab/
23
- PARÁDI József et al. (szerk.): A magyar rendvédelem története. Budapest, 19962, Osiris.
- ZLINSZKY János: Kollektív felelősség. Rubicon, XX. évf. (2010) 202.sz. 53-56. old.
- Bajtársi levél Viczián Béla, LV. évf. 2. szám, 2003. november., 4 p.
24
Például, a még ma is iskolai tanításra használt „Holokauszt Magyarországon” c. honlap
(http://www.holokausztmagyarorszagon.hu – „A deportálások leállítása” - letöltve 2010. november 26-án)
állítása szerint 1944. júliusában a csendőrök azért gyülekeztek fel Budapestre, hogy erőszakkal deportálják
a budapesti zsidóságot Horthy kívánsága ellenére. Stern Samu 1990-ben nyilvánossá tett bizonyságtétele
ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja: a csendőröket Horthy titokban azért rendelte fel, hogy egy esetleges
erőszakos német deportálást erővel magakadályozhasson. SCHMIDT Mária: Kollaboráció vagy
kooperáció? Minerva, Budapest, 1990. 86-94. old. „Stern Samu, a Budapesti Zsidótanács elnökének
beszámolója” IN ENGLISH: The role of the Jewish Council of Budapest
http://www.csendor.com/konyvtar/irasok/jews/The%20role%20of%20the%20Jewish%20Council%20of%2
0Budapest%20-%20Schmidt.pdf
25
- „A m. kir. csendőrség rehabilitálásának kérdése a rendszerváltást után”
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_m_kir_csendorseg_rehabilitalasanak_kerdese_a_rendszervaltast_
utan/
26
1690/1945. ME. rendelet a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről. REKTOR
Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA, 1980, Árpád
Könyvkiadó Vállalat. 496. old.
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Kiss Gábor központi vezető: „Bemutatkozik a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség [az interneten]
Bajtársi levél L. évf. 1. szám,1998. január 1., 6. old.
28
„A csendőrség-történeti kutatások még nem tekinthetők lezártnak. A jelenlegi kutatási eredmények
szerint a második világháború magyarországi harcait megelőzően a testület létszáma mintegy 23 000 fő
volt. Ebbe a létszámba a karhatalmi célzattal létrehozott csendőrszázadok, illetve zászlóaljak személyi
állománya is beletartozott. Óvatos becslések szerint a második világháború harcaiban mintegy 4 000 fő
csendőr esett el. A harcok után Magyarországon 16 800 csendőr volt. Egy részük a hadifogságból tért haza.
A legénységi állomány tekintetében nincsenek pontos adatok, azonban valószínűsíthető, hogy arányaikban
ugyanazt a sorsot érték meg, mint a tisztek. Magyarország szovjet megszállása után a csendőrtisztek közül
29 főt az úgynevezett népbíróságok ítélete alapján kivégeztek, 10 fő belehalt a hatóságok fizikai
bántalmazásaiba, 16 fő öngyilkos lett, 15 fő pedig megjárta a Recski tábort, a magyar gulágot.”
Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között. Pécs, 2002, Pro Pannónia
Kiadói Alapítvány, 133-136.p. /Pannónia Könyvek/
29
MOLNÁR Judit: Ürügy a deportálás. A csendőrök felelősségre vonása 1945 után. 332-349.p. In
GYARMATI György et al. (szerk.): Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes
átörténelemben. Budapest – Pécs, 2013, Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára – Kronosz
Kiadó – Magyar Történelmi Társulat. 560 p.
30
- BARÁTOSSY: De kik is vagyunk? Egy „magyar” család útja a francia forradalom guillotin-jától a
kommunista akasztófáig, napjainkig. Budapest, 2009, Pytheas Kiadó. 61. old.
http://csendor.com/konyvtar/konyvek/Poltary-Korondi/
- BARÁTOSSY György: De hogy keveredett Apátok „ezek” közé? Korondi Béla útja a kommunisták
akasztófájához: http://csendor.com/konyvtar/iratok/irasok/magyar/Korondi%20B%e9la%20utja%20.pdf
31
BAGOSSY László (szerk): Encyclopedia Hungarica 1994. Magyarságtudat Alapítvány. Kanada, Altona,
Canada, 1994, Friesen Nyomdavállalat.
32
KISS Gábor a floridai Sanford megye tiszteletbeli sheriffjeként, Rektor Béla pedig a University of
Arizona egyetemi professzoraként
33
- „A m. kir. csendőrség rehabilitálásának kérdése a rendszerváltást után”
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_m_kir_csendorseg_rehabilitalasanak_kerdese_a_rendszervaltast_
utan/;
- az összes joganyag itt olvasható: http://www.csendor.com/konyvtar/jogszab/,
http://www.csendor.com/konyvtar/rendeletek/
- ZLINSZKY János: Kollektív felelősség. Rubicon, XX. évf. (2010) 202.sz. 53-56. old.
34
A 112/1991. (IX. 2.) Korm. Rendelet, a 93/1990. (XI. 21.) Korm. Rendelet és az 1992 évi XXXII. tv.
Lásd bővebben Dr Zétényi Zsolt összefoglalóját a csendőrség jogi helyzetéről az ezredfordulón, a Honlap
Könyvtárának magyar iratai között:
http://csendor.com/konyvtar/irasok/magyar/Csendorseg%20jogi%20helyzete%202000%20%20Zetenyi%20Zs.pdf
35
ZÉTÉNYI Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség és a csendőrök jogállása 1945 előtt és után, pp. 297-328;
In PARÁDI József at al. (Szerk.): Magyar csendőrség-történeti tanulmányok. Budapest, 2015, MKCsBK és
SZBMRTT. 401 p.
36
ZÉTÉNYI Zsolt: Ártatlanul, jeltelen sírban. A Kristóf-ügy. Budapest, 2015, Magyar Napló, Irott Szó
Alapítvány. 589 p.
37
JEGENYÉS Pál: A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) első évei (1947-1951). Kézirat.
Az emigrációban. 40 p.
38
Az 1995 és 2005 között kiadott Bajtársi levelek belső borítóján.
39
Az MKCsBK 501(c) (3) profitmentes szervezetként volt regisztrálva az American Hungarian Friendship
and International Care Association keretén belül, amely kapcsolat 2011-ben megszűnt új törvények alapján.
Az MKCsBK önálló profitmentes szervezetként való elfogadtatása folyamatban van.
40
vitéz KISS Gábor: Híven, becsülettel, vitézül. Dióhéjban a volt Magyar Királyi Csendőrségről a drága
utókornak. 2009. Venice, Florida. Saját kiadás.
41
REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA, 1980, Árpád
Könyvkiadó Vállalat. 340. old.
42
REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története. Cleveland, Ohio, USA, 1980, Árpád
Könyvkiadó Vállalat. 336. old.
43
http://www.youtube.com/watch?v=HxjEF5-wNkQ
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Rektor Béla Kőrössy Zoltánhoz intézett személyes levelei a Honlap Levéltárában:
http://csendor.com/muzeum/leveltar/Levelek/KZ/Rektor%20Bela%20szazados.pdf
Szintén: Dr Szakály Sándorral folytatott személyes beszélgetések
45
Bajtársi Levél, XXXVIII. évfolyam 1. szám, 1985. április 30, pp43-52.
-Dr. Kiss Gyula: „Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség mint a volt Magyar Királyi Csendőrség
jogutódjának ismertetése a Magyarságtudat Lexikon részére.” 1984, Calgary, Kanada. Kézirat. Az
MKCsBK irattárában és szintén a honlap „könyvtárában”.
- Bajtársi levél LII. évf. 2. szám 2000. május 25. Kiss Gábor központi vezető, 8. old.
Lásd az összes Bajtársi levelet a Honlap Könyvtárában, a Bibliográfián keresztül:
http://csendor.com/konyvtar/konyvek/BL/
46
Kiss Gábor központi vezetői jelentése. Bajtársi levél LI. évf. 4. szám, 1999. november. 1, 1. old.
47
Dr. Kiss Gyula központi vezető: „Bajtársi hírek” Bajtársi levél XXXVIII. évf. 1. szám, 1985. április 30,
3-4. old.
48
1995. május és 2005. december között kiadott minden Bajtársi level belső borítóján
49
Kiss Gábor központi vezető: „Beszámoló a rendvédelmi konferenciáról.”Bajtársi levél ILVIII. évf. 1.
szám, 1996. március, 7-10. old.
50
Kiss Gábor központi vezető: „A Csendőr Érdemkereszt odaítélésének mikéntje”. Bajtársi levél ILVIII.
évf. 2. szám, 1996. május, 2-3. old.
51
Kiss Gábor központi vezető: „A Magyar Királyi Csendőr Érdemrend adományozása” Bajtársi levél
ILVIII. évf. 3. szám, 1996. augusztus, 7. old.
52
Kiss Gábor központi vezető: „Áll a csendőr hősi halottak emléktáblája.” Bajtársi levél VI. évf. 4. szám,
1999. november, 3-8. old.
53
Kiss Gábor központi vezető: „Bemutatkozik a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség [az interneten]
Bajtársi levél L. évf. 1. szám,1998. január 1, 4-6. old.
-Kiss Gábor központi vezető: „Emlékeztető.”Bajtársi levél 1998. március 24, L. évf. 2. szám, 1. old.
54
Kiss Gábor központi vezető: „Emlékeztető.”Bajtársi levél 1998. március 24, L. évf. 2. szám, 8. old.
55
idem. 1. old.
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http://www.youtube.com/watch?v=HxjEF5-wNkQ
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1a. Melléklet

Dr. Tóth Gergely gyűjtése

1. Melléklet
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2. Melléklet

3. Melléklet
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MKCsBK

Vezetö

4. Melléklet

Emmigraci6s kitüntet�sek visel&se
MKCsBK tagok számára
Ball mellen viselendö;
1./ Héromszögletü szalagon a ; Szt. LAsz16 Lovagkereszt(ha nem nyakban viselik.)
II
"
2./ M.Kir. Csend8rs&g 100 �ves JUBILEUMI DISZtRME a Szt.Korona diszit
m�nny el a szalagján.
3./ M.Kir. Csendörs�g 100 �ves JUBILEUMI DISZERME.
4./ Ujblagos ( Ezüst) MKCsBK 25. Aves Jubileumi Erem a "kardokkal�
5./ Ujblagos ( Ezllst) MH�K 20 �ves Jubileumi Erem\ �
6./ MKCsBK (Bronz) 25. eves Jubileumi Erem a IIka:edokkalll•
7./ MHBK (Bronz) 20 �ves Jubileumi trem.
8./ Eur6pai Frontharcos Kereszt.
*

Csend8rnap on,

*

*

1981, február 14 -�n

I

��

�
a MKCsBK vezetll·
�
�-c4'

5. Melléklet

6. Melléklet

A Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség

Török Ferenc altábornagynak, a M. Kir. Csendőrség első felügyelőjének,
valamint a kommunista uralom áldozataiként mártírhalált halt alább felsorolt
csendőröknek posztumusz adományozza
a M. Kir. Csendőrség megszüntetésére és üldöztetésük emlékezetére
2015-ben adományozott
Csendőr Emlékérmet

Az első világháborút követő „felfordulás és az abból kinőtt
vörös őrület” áldozatai.
REKTOR Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története c. könyvéből, 449- 454 p.,
gyilkosaik neveivel és meggyilkolásuk körülményeivel, Cleveland, Ohio, USA., 1980, Árpád
Könyvkiadó. 552 p., Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon c. könyvéből időzve,

Vác. Az országos fegyyintézetek könyvnyomdája, évszám nincs.)
CSENDŐRSÉGI LAPOK, 1942, FEBRUÁR 15, 102-108. OLDAL

A vörös uralom áldozatai:

Bakonyi András járásőrmester (paksi őrs- és járásparancsnok)
Benedek János alőrmester (csantavéri őrs)
Bereczky Dávid őmester
Borbély Károly alőrmester (szatmárcsekei őrs)
Borhy Sándor alezredes, a budapesti III. csendőrkerületi parancsnokság beosztott törzstisztje
Csala Bálint alőrmester (paksi őrs)
Demény Lajos alőrmester (csantavéri őrs)
Dékány Benedek járásőrmester (ráckevei őrs- és járásparancsnok)
Domonkos Imre csendőr (tápióbicskei őrs)
Ferenc András járásőrmester (bánffyhunyadi őrs- és járásparancsnok)
Fery Oszkár altábornagy, csendőrség volt felügyelője
Göllén József őrmester
Jakabos Pál őrmester (mezőörményesi őrsparancsnok)
Kamuty Lajos főhadnagy (ungvári 2. szakasz parancsnoka)
Körmendi Elek őrsparancsnok (szatmárcsekei őrsparancsnok)
Márton György tiszthelyettes
Megyeri Antal őrmester (tiszavárkonyi őrs)
Menkina János alezredes, a csendőrség felügyelőjének első segédtisztje (Menkina János
emlékérmét fitestvére unokája, Semerédy-Schmerzing Péter átvette)
Osbáth Gyula őrmester
Pálfi Károly járásőrmester (munkácsi őrs- és járásparancsnok)
Pintér Pál járásőrmester (kapuvári őrs- és járásparancsnok)
Pongrácz Aladár százados (zilahi szakasz parancsnoka
Rákosi Simon csendőr
Sipos András őrmester
Sütő Mihály csendőr
Sztankovics Sándor őrmester őrsparancsnok (cibakházai őrs)
Tornai Lajos alőrmester (cibakházai őrs)
Tóth Ferenc járásőrmester (hidalmási őrs- és járásparancsnok)
Trupulai János őrmester (tápióbicskei őrsparancsnok)
Uzsváth Péter csendőr (cibakházai őrs)
Vén András őrmester (oláhbrettyei őrs parancsnoka)

Magyarlakta területeken:

Bujáki József, szilicei őrs alőrmestere
Németh Ferenc, csákvári őrs alőrmestere
Hunyadi György 2. oszt. őrmester, zentatornyospusztai őrs őrsparancsnok
Bihari György, hajdúsámsoni őrs alőrmestere
Fodor István 2. oszt. őrmester, jászárokszállási őrs parancsnoka

Románlakta vidéken:

Szoboszlai Dániel 2. oszt. őrmester, zarándi őr parancsnoka
Kovács Péter 2. oszt. őrmester, cintosi őrs parancsnoka
Szijjártó János bojáni őrsre beosztott népfelkelő
Papp István 2. oszt. őrmester, egresi őrs parancsnoka
Opra Géczy Pál 2. oszt. őrmester, felsőmoécsi őrs parancsnoka
Bartos István, riskulicai őrs parancsnoka
Szőke János 1. oszt. őrmester, nagysajói őrs parancsnoka

Szerbek és horvátok áldozatai:

Kiss Pál 2. oszt. őrmester, csentai őrs parancsnoka
Kovács Mátyás csentai őrs vizsg. alőrmestere
Varga Sándor kővágóőrsi őrs vizsg. alőrmestere
Keszericze Vendel próbacsendőr, miksavári őrs

Szlovák vidékek áldozatai:

Mészer József 2. oszt. őrmester, kismodrói őrs parancsnoka
Morocza Gábor 2. oszt. őrmester, ghymesi őrs parancsnoka

Rutének áldozatai:

Dedinszky József 2. oszt. őrmester, kövesligeti őrs parancsnoka
Kovács Miklós alőrmester és Balogh Károly próbacsendőr, havasközi őrs járőre

A csendőrség vezetői közül mártírhalált haltak

Szakály Sándor: Akik a Magyar Királyi Csendőrséget 1919-1945 között vezették c. könyvéből
(52.p. Budapest, 2013, Magyar Napló. 301 p.)
Ferenczy László
Hajnácskőy László
Láday István
Szilády Gyula
dr. Papp János (életfogytig)
Péterffy Jenő

1945-1961 között mártírhalált haltak

Kovács Zoltán András: Csendőrsors Magyarországon 1945 után c. könyvéből (In Okváth Imre
(szerk): Katonai perek 1945-1958. Budapest, 2001, Történelmi Hivatal. /Közelmúltunk
hagyatéka/A katonai bíróságok volt csendőrök ellen hozott ítéletei 1959 és 1961 között)
Bárdos János ny.csendőr főtörzsőrmester
Bori János próbacsendőr
Csapó Bálint csendőr főtörzsőrmester
dr. félegyházi Meggyesi Ágoston csendőr százados
dr. Sotonyi Jenő csendőr százados
Farkas Gáspár próbacsendőr
Gonda András csendőr főtörzsőrmester
Horváth Sándor ny. csendőr főtörzsőrmester,
Igéczi Károly ny. csendőr főtörzsőrmester
Izsó András csendőr
Jóo Lajos próbacsendőr
Juhász András csendőr főtörzsőrmester
Komár József ny. csendőr főtörzsőrmester
Kristóf László ny. csendőr törzsőrmester (unokahúga, Faragó Eszter vette át az emlékérmét)
Major János csendőr törzsőrmester
Monostori Lajos örmester
Nagy Mihály ny. csendőr törzsőrmester
Ökrös Vince csendőr főtörzsőrmester
Patkó István csendőr törzsőrmester
Pesti István csendőr alhadnagy
Pongrácz János csendőr főtörzsőrmester
Török Ferenc csendőr törzsőrmester

Továbbá:

dr. Radó Endre csendőr százados
Orendy Norbert csendőr ezredes
Juhász István csendőr alhadnagy
Korondi Béla v. csendőr százados

Életfogytiglan elítéltek
Bujdosó József csendőr törzsőrmester
Horváth Béla csendőr főtörzsőrmester
Dr. Láncz Imre csendőr százados
Lepsényi János csendőr őrmester
Simon Menyhért csendőr őrmester
Szigetvölgyi József csendőr törzsőrmester
Szöllösi Antal csendőr törzsőrmester
Tézsla Mihály ny. csendőr törzsőrmester

7. Melléklet
Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt
kitüntetés alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1999. II. 14-én

„Koszorúval Ékesített
Csendőr Érdemkereszt”
kitüntetést alapít
azoknak az elismerésére, akik a Magyar Királyi Csendőrség
történetének a gondozását, illetve a művelési eredmények
közkinccsé tételét jelentős és maradandó módon elősegítették.
2. §.
A Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt kitüntetés azoknak
az erkölcsileg feddhetetlen és a Magyar Királyi Csendőrség szellemiségével harmonizáló életmódot folytató természetes személyeknek, valamint jogi személyeknek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek adományozható, akiket / amelyeket a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
Csendőr Érdemkereszt kitüntetésben már részesített és:
- a Magyar Királyi Csendőrség történetének a témakörébe tartozó huzamos ideig folytatott és kimagasló eredményeket létrehozó kutatómunkát végeztek, vagy;
- huzamos ideig és rendszeresen publikáltak a tudományos
közlésekkel szemben támasztott igényeknek megfelelő írásműveket a Magyar Királyi Csendőrség történetének a témakörében,
vagy;
- a közéleti tevékenységükkel hosszú ideig és jelentős mértékben gyarapították a Magyar Királyi Csendőrség történetének
közkinccsé tételét, vagy;
- rendszeresen és jelentős mértékű adományokkal támogatták
a Magyar Királyi Csendőrség történetének gondozását, vagy;
- a Magyar Királyi Csendőrség története témakörébe tartozó
írott és tárgyi emlékeket tartalmazó gyűjtemények és kiállítások
létrehozásával, valamint előadói tevékenység végzésével, továbbá
a témakör feltárását és bemutatását elősegítő egyéb jelentős társadalmi munka végzésével hozzájárultak a Magyar Királyi Csendőrség története témakörének jelentős gyarapításához.

3. §.
A Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt posztumusz is
adományozható.
4. §.
Az alapító szervezet, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
mindenkori központi vezetője élethosszig tulajdonosa a Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkeresztnek.
5. §.
A Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt adományozása oklevéllel jár.
6. §.
A Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt leírása és viselése:
A Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt 35 X 35 mm
átmérőjű, kifelé szélesedő fehér zománcozott kereszt, szélén 1,5
mm széles, arany színű szegéllyel. A szegély mentén, 1,5 mmel beljebb, 0,5 mm szélességű arany színű csík húzódik. A kereszt
közepén 15 X 15 mm nagyságú külön darabból készült pajzs.
A pajzs felső szélén 2 mm széles fehér mezőben HÍVEN
BECSÜLETTEL VITÉZÜL felirat. Ezt a mezőt a pajzsmező többi részétől, a teljes pajzsmezőt is szegélyező 0,5 mm széles fekete
színű csík választja el. A pajzsmező közepén ferdén elhelyezett pirosfehér-zöld színű alapon csendőr kalap, pajzs szélével egyező fekete*
színben. A pajzs felett két — hegyével felfelé mutató kivont és
keresztbe fektetett, egyenként 15 mm hosszúságú — arany színű
kard, felettük pedig a Magyar Szent Korona domborított, arany
színű mása 9 X 7 mm nagyságban.
A kitüntetés szalagja 40 mm széles, mindkét szélén kívülről
befelé 1 mm széles piros és 1 m m f e h é r c s í k , középen széles
zöld csíkkal. A háromszög alakú szalagon aranyszínű, két ágból
félkört alkotó fémkoszorú helyezkedik el.
A kitüntetés viselési helye eredeti formában — háromszög
alakban hajtogatott szalagon függve — a zakó, zubbony, vagy
blézer baloldalán mellmagasságban. Egyenruhán egyszerűbb alkalmakkor a kitüntetés szalagja a szalagsávon viselendő. A viselés sorrendje az állami kitüntetések után.
7. §.
A kitüntetett a Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkeresztet át
nem ruházhatja, az halálával az örökösök tulajdonába kerül. A

Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkeresztet eredeti formában
csak a kitüntetettek viselhetik. A feleségek és özvegyek, valamint
a kitüntetett jogi személyiségű szervezetek, illetve nem jogi személyiségű közösségek utódszervezeteinek vezetői jogosultak a kitüntetés 1/2 arányú kicsinyített másának a viselésére az eredeti viselési helyének megfelelően.
8. §.
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az alapító visszavonhatja.

Apopka, FL. USA.
vitéz Kiss Gábor szkv. cső.fhdgy.
központi vezető

* A pajzs és a csendőrkalap eredetileg nikkelezéssel készült fekete
körvonalait zománcozott arany szín váltotta fel gyártástechnikai
okokból. Továbbá, időnként a szalag szélein húzódó csíkok
szélessége is kissé módosult az elérhetőségtől függően.

Csendőr Érdemkereszt
kitüntetés alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1995. II. 14-én

„Csendőr Érdemkereszt”
kitüntetést alapít
a Magyar Királyi Csendőrség
megszűntetésének 50. évfordulója alkalmából
azoknak az elismerésére, akik a Magyar Királyi Csendőrség
történetének a gondozását, illetve a művelési eredmények
közkinccsé tételét jelentős és maradandó módon elősegítették.
2. §.
A Csendőr Érdemkereszt kitüntetés azoknak az erkölcsileg feddhetetlen és a Magyar Királyi Csendőrség szellemiségével harmonizáló életmódot folytató természetes személyeknek, valamint jogi
személyeknek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek adományozható, akik/amelyek:
- a Magyar Királyi Csendőrség történetének kutatása során új
eredményeket értek el, vagy;
- a Magyar Királyi Csendőrség történetét feltáró írásműveket publikáltak, vagy;
- a közéletben kifejtett aktivitásukkal elősegítették a Magyar
Királyi Csendőrség történetének művelését, a feltárt eredmények
közkinccsé tételét, illetve azok népszerűsítését, vagy;
- rendszeresen adománnyal támogatták a Magyar Királyi
Csendőrség történetének gondozását, vagy;
- társadalmi munkájukkal huzamosabb időn keresztül elősegítették a Magyar Királyi Csendőrség történetének az ápolását,
vagy;
- tárgyi és írott emlékek adományozásával, illetve felkutatásával, továbbá emlékhelyek feltárásával, illetve létrehozásával, valamint ilyen tevékenységben való részvétellel hozzájárultak a
Magyar Királyi Csendőrség történetének gyarapításához, vagy;
- elősegítették a Magyar Királyi Csendőrség történetének ismeretterjesztését.

3. §.
A Csendőr Érdemkereszt posztumusz is adományozható.
4. §.
Az alapító szervezet, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
mindenkori központi vezetője élethosszig tulajdonosa a Csendőr
Érdemkeresztnek.
5. §.
A Csendőr Érdemkereszt adományozása oklevéllel jár.
6. §.
A Csendőr Érdemkereszt leírása és viselése:
A Csendőr Érdemkereszt 35 X 35 mm átmérőjű, kifelé szélesedő
fehér zománckereszt , szélén 1,5 mm széles, arany színű szegéllyel.
A szegély mentén, 1,5 mm-el beljebb, 0,5 mm szélességű arany
színű csík húzódik. A kereszt közepén 15 X 15 mm nagyságú, külön
darabból készült pajzs. A pajzs felső szélén 2 mm széles fehér mezőben
HÍVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL felirat. Ezt a mezőt a pajzsmező
többi részétől, a teljes pajzsmezőt is szegélyező 0,5 mm széles fekete
színű csík csík választja el. A pajzsmező közepén ferdén elhelyezett
piros-fehér-zöld színű alapon csendőrkalap, a pajzs szélével egyező
fekete* színben. A pajzs felett két — hegyével felfelé mutató kivont
és keresztbe fektetett, egyenként 15 mm hosszúságú — arany színű
kard, felettük pedig a Magyar Szent Korona domborított, arany
színű mása 9 X 7 mm nagyságban.
A kitüntetés szalagja 40 mm széles, mindkét szélén kívülről
befelé 1 mm széles piros és 1 m m f e h é r c s í k , középen széles
zöld csíkkal.
A kitüntetés viselési helye eredeti formában — háromszög alakban hajtogatott szalagon függve — a zakó, zubbony, vagy blézer baloldalán mellmagasságban. Egyenruhán egyszerűbb alkalmakkor a kitüntetés szalagja a szalagsávon viselendő. A viselés
sorrendje a Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt után.
7. §.
A kitüntetett a Csendőr Érdemkeresztet át nem ruházhatja, az halálával az örökösök tulajdonába kerül. A Csendőr Érdemkeresztet
eredeti formában csak a kitüntetettek viselhetik. A feleségek és
özvegyek, valamint a kitüntetett jogi személyiségű szervezetek,
illetve nem jogi személyiségű közösségek utódszervezeteinek ve-

zetői jogosultak a kitüntetés 1/2 arányú kicsinyített másának a viselésére az eredeti viselési helyének megfelelően.
8. §.
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az alapító
visszavonhatja.

Apopka, FL. USA.
vitéz Kiss Gábor szkv. cső.fhdgy.

központi vezető

*A pajzs és a csendőrkalap eredetileg nikkelezéssel készült fekete
körvonalait zománcozott arany szín váltotta fel gyártástechnikai
okokból. Továbbá a szalag szélein húzódó csíkok szélessége is
változott az elérhetőségtől függően.

Csendőr Érdemérem kitüntetés alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1999. II. 14-én

„Csendőr Érdemérem”
kitüntetést alapít
azoknak az elismerésére, akik a Magyar Királyi Csendőrség
történetének a kutatáshoz
és a feltárt eredmények közkinccsé tételéhez
jelentősen hozzájárultak.
2. §.
A Csendőr Érdemérem kitüntetés azoknak az erkölcsileg feddhetetlen és a Magyar Királyi Csendőrség szellemiségével harmonizáló életmódot folytató természetes személyeknek adható, akik:
- a közéleti szereplésük folytán a Magyar Királyi Csendőrség
történetének a művelését elősegítették, vagy;
- jelentős értékű adománnyal támogatták a Magyar Királyi
Csendőrség történetének gondozását, vagy;
- társadalmi munkájukkal hozzájárultak a Magyar Királyi
Csendőrség történetének feltárásához és megismerhetővé tételéhez, vagy;
- tárgyi emlékek gyűjtésével, illetve azok megismerhetővé tételével gyarapították a Magyar Királyi Csendőrség történetének
feltárása során keletkezett kutatási eredmények közkinccsé tételét, vagy;
- oktató munkásságukkal hozzájárultak a Magyar Királyi
Csendőrség történetének a feltárása során keletkezett kutatási
eredmények közkinccsé tételéhez.
3. §.
A Csendőr Érdemérem posztumusz is adományozható.
4. §.
Az alapító szervezet, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség mindenkori központi vezetője életfogytig tulajdonosa a
Csendőr Érdeméremnek.

5. §.
A Csendőr Érdemérem adományozása oklevéllel jár.

6. §.
A Csendőr Érdemérem leírása és viselése:
A Csendőr Érdemérem kerek alakú 30 mm átmérőjű, arany
színű, öntési technikával készült érem. Az érmet 1 mm szélességű
gyöngysor csík szegélyezi. Az érem közepén domborított csendőr
kalap fekszik keresztbe fektetett ugyancsak domborított csendőr kardés karabélyra helyezve. Az érem tetején a Magyar Szent Korona
domborított ábrázolása 20 x 15 mm méretben (a koronán ferdén álló
20 x 20 mm-es kereszttel). A Magyar Szent Korona alsó pereme érintőlegesen találkozik az érmet szegélyező csík belső élével. Az érem
szegélycsíkja és a középső motívum között nagybetűs MAGYAR KIR
CSENDŐRSÉG felirat. A CSENDŐRSÉG szó előtt és után
csillaggal. Az érem hátlapján középen 1999 (az alapítás éve), körben
pedig nagybetűkkel HÍVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL felirat.
A kitüntetés szalagja 40 mm széles, mindkét szélén kívülről
befelé 5-5 mm széles fehér és piros csík, középen 20 mm széles
csík, mely a szalagra merőleges 1-1 mm széles zöld és fehér csíkokból
áll.
A Csendőr Érdemérem viselésének helye eredeti formában —
háromszög alakban hajtogatott szalagon függve — a zakó, vagy
zubbony, illetve a blézer baloldalán mellmagasságban. Egyenruhán egyszerűbb alkalmakkor a kitüntetés szalagja a szalagsávon
viselendő. A viselés sorrendje a csendőr érdemkereszt után.
7. §.
A kitüntetett a Csendőr Érdemérmet át nem ruházhatja, az halálával az örökösök tulajdonába kerül. A Csendőr Érdemérmet eredeti formában csak a kitüntetettek viselhetik. A kitüntetettek feleségei és özvegyei jogosultak a kitüntetés 1/2 arányú kicsinyített
változatának a viselésére az eredeti viselési helyének megfelelően.

8. §.
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az
alapító visszavonhatja.
Apopka, FL. USA.

vitéz Kiss Gábor szkv. cső.fhdgy.
központi vezető

Jubileumi Csendőr Emlékérem
kitüntetés alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1973. II. 14-én

„Jubileumi Csendőr Emlékérem”
kitüntetést alapít
a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
létrehozásának 25 éves évfordulója alkalmából
azoknak az elismerésére, akik
a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
célkitűzései érdekében eredményesen tevékenykedtek.
2. §.
A kitüntetés a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség alapítása 25 évfordulójának az évében adományozható, azoknak az erkölcsileg feddhetetlen, természetes személyeknek, akik:
- közéleti szereplésük folytán, vagy;
- jelentős értékű adomány által, vagy;
- társadalmi munkájukkal hozzájárultak a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség eredményes működéséhez, illetve annak célkitűzései megvalósításához.
3. §.
A kitüntetés ezüst és bronz fokozatú. Az ezüst — a magasabb fokozat — azoknak adományozható, akik a Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében huzamos ideje eredményesen tevékenykednek, illetve valamely kimagasló cselekedettel segítették elő a célkitűzések valóra váltását.
A bronz — az alacsonyabb fokozat — azoknak adományozható,
akik cselekedeteikkel hozzájárultak a Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi közösség működéséhez, jó hírnevének a gyarapításához,
célkitűzéseinek az elősegítéséhez.
4. §.
Egy kitüntetettnek csak egy fokozat és csak egy ízben adományozható.
5. §.
A kitüntetés posztumusz is adományozható
6. §.
A kitűntetés adományozása oklevéllel jár.

7. §.
A Jubileumi Csendőr Emlékérem leírása és viselése:
Az érem kör alakú, melynek átmérője 30 mm. Az érem mindkét oldalának a szélén 1 mm széles és magas perem húzódik. Az
érem előlapjának közepén domborított magyar csendőr, karjában
alélt női alakkal. A női alak a sanyarú helyzetbe került magyar
nemzetet szimbolizálja, melyet óv és véd a csendőr. Az érem
központi motívumát három oldalról domborított koszorú veszi körül. Az érem tetején a Magyar Szent Korona domborított ábrázolása 20 X 15 (a koronán lévő kereszttel 20) mm méretben oly módon, hogy a korona alsó széle elfedi az érem felső részét. Az érem
hátlapján három sorban 1948 (felső sorban), M.K.Cs.B.K. (a
középső sorban), 1973 (az alsó sorban) felírás. A hátlapon a
szegélyen belül, attól 3 mm-es távolságban domborított pontokból
álló kör-befutó csík.
Az érem 40 mm széles háromszögre hajtogatott szalagon
függ. A buzérvörös szalag két szélén 5-5 mm acélzöld csík. A
Magyar Királyi Csendőrség személyi állományába tartozó kitüntetettek számára a szalagon kivont és keresztbe fektetett két,
egyenként 33 mm hosszúságú kard.
A Jubileumi Csendőr Emlékérem viselése eredeti formában
— háromszög alakban hajtogatott szalagon függve — a zakó
vagy zubbony, illetve blézer bal oldalán mellmagasságban.
Egyenruhán egyszerűbb alkalmakkor a kitüntetés szalagja szalagsávon viselendő. A viselés sorrendje az állami kitüntetések után.
8. §.
A kitüntetett a Jubileumi Csendőr Emlékérmet át nem ruházhatja,
az halálával az örökösök tulajdonába kerül. A Jubileumi Csendőr
Emlékérmet eredeti formában a kitüntetettek viselhetik. A feleségek és az özvegyek jogosultak a kitüntetés 1/2 arányú kicsinyített
változatának a viselésére az eredeti viselési helyének megfelelően.
9. §.
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az alapító visszavonhatja.

Torontó, Kanada
vitéz Szathmáry Károly szkv. cső.szds.
központi vezető

Jubileumi Csendőr Díszérem
kitüntetés alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1978. II. 11-én

„Jubileumi Csendőr Díszérem”
kitüntetést alapít
a Magyar Királyi Csendőrség
létrehozásának 100 éves évfordulója alkalmából
2. §.
A kitüntetés a Magyar Királyi Csendőrség létrehozása 100 éves
évfordulójának az évében adományozható, azoknak az erkölcsileg
feddhetetlen természetes személyeknek, akik:
- a volt Magyar Királyi Csendőrségnél tényleges szolgálatot teljesítettek és a testület eszméihez hűek maradtak, a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Közösség célkitűzéseit erkölcsileg és a körülményekhez képest anyagilag is támogatták;
- a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség azon rendes és
tiszteletbeli tagjai, akik a volt Magyar Királyi Fegyveres Erők
személyi állományában teljesítettek szolgálatot, és a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség célkitűzéseit erkölcsileg és a körülményekhez képest anyagilag is támogatták;
- csendőr leszármazottak, csendőr hozzátartozók, csendőr barátok, illetve akik a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösséggel
összeköttetésben állnak és annak célkitűzéseit a helyi vagy a magyar társadalmi életben jelentősen támogatták;
- egészen kivételes esetben a magyar emigráció olyan kiemelkedő személyiségei, akik akár a múltban a Magyar Királyi Csendőrséggel, akár az emigrációban a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi
Közösséggel nemcsak kapcsolatot tartottak, illetve tartanak fönn,
hanem a Közösség munkáját önként és hathatósan támogatták.
3. §.
A Jubileumi Csendőr Díszérem egy kitüntetett számára egy ízben
adományozható.

4. §.
A kitüntetés posztumusz is adományozható
5. §.
A kitüntetés adományozása oklevéllel jár.
6. §.
A Jubileumi Csendőr Díszérem leírása és viselése:
A Jubileumi Csendőr Díszérem ezüst, kör alakú, melynek átmérője
42 mm. Az érem mindkét oldalának a szélén 2 mm széles és
magas perem húzódik. Az érem előlapján kakastollas csendőr fej
(arccal balra). A csendőrfej és a perem között HÍVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL felirat. Az érem hátoldalán Magyarország
középcímere. Körirat felül: MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG,
alul: MKCsBK. A címer baloldalán 1881, jobboldalán 1981.
Az érem szalagja 40 mm széles, melynek két szélén és a közepén egyenként 8 mm széles buzérvörös csík, köztük pedig két
— ugyancsak egyenként 8 mm széles — acélzöld csík. A szalagon a volt Magyar Királyi Csendőrség személyi állományába
tartozók a Magyar Királyi Csendőrség járőrvezetői jelvényén
látható Magyar Szent Korona kicsinyített mását viselik 10 X 10
mm méretben, a Magyar Szent Korona alatt pedig két keresztbe
fektetett kivont kardot, ahol a kardok hossza egyenként 12 mm.
A Jubileumi Csendőr Díszérem viselése eredeti formában —
háromszög alakban hajtogatott szalagon függve — a zakó, zubbony, illetve blézer baloldalán mellmagasságban. Egyenruhán
egyszerűbb alkalmakkor a kitüntetés szalagja szalagsávon viselhető. A viselés sorrendje az állami kitüntetések után.
7. §.
A kitüntetett a Jubileumi Csendőr Díszérmet át nem ruházhatja,
az halálával az örökösök tulajdonába kerül. A Jubileumi Csendőr
Díszérmet eredeti formában a kitüntetettek viselhetik. A feleségek és az
özvegyek jogosultak a kitüntetés 1/2 arányú kicsinyített változatának a viselésére az eredeti v iselési helyének megfelelően.

8. §.
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az
alapító visszavonhatja.

Calgary, Kanada
Dr. Kiss Gyula szkv. cső.szds.
központi vezető

Csendőr Emlékérem
alapító okirata
1. §
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 2014. II. 14-én

„Csendőr Emlékérem”
kitüntetést alapít
a Magyar Királyi Csendőrség
1945. évi méltánytalan megszűntetése és üldöztetése kezdetének
— 2015-ben 70 éves — évfordulója alkalmából.
2. §
A Csendőr Emlékérem kitüntetés a Magyar Királyi Csendőrség tagjainak és közvetlen családtagjaiknak (feleség, gyermek,
unoka) adományozható, valamint azoknak az erkölcsileg feddhetetlen és a Magyar Királyi Csendőrség szellemiségével harmonizáló életmódot folytató természetes személyeknek, akik:
- jelentősen hozzájárultak a Magyar Királyi Csendőrség történetének objektív történelemszemléleten nyugvó, politikai
prekoncepcióktól mentes feltárásához, vagy;
- a közéletben kifejtett aktivitásukkal, illetve társadalmi
munkájukkal elősegítették a Magyar Királyi Csendőrség
történetének művelését, a feltárt eredmények közkinccsé
tételét, illetve azok népszerűsítését, vagy;
- rendszeres adománnyal támogatták a Magyar Királyi
Csendőrség történetének gondozását, vagy;
- tárgyi és írott emlékek adományozásával, illetve felkutatásával hozzájárultak a Magyar Királyi Csendőrség történetének
gyarapításához.
3. §
A Csendőr Emlékérem posztumusz is adományozható.
4. §
Az alapító szervezet, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi
Közösség mindenkori központi vezetője élethosszig tulajdonosa a csendőr emlékéremnek.

5. §
A Csendőr emlékérem adományozása az adományozást igazoló kártyával jár.
6. §
A Csendőr Emlékérem leírása és viselése:
A Csendőr Emlékérem kerek alakú, 37 mm átmérőjű kicsinyített mása a Magyar Királyi Csendőrség által rendszeresített
csendőr járőr jelvénynek, amely a csendőrség munkájának
egyik fő szimbóluma volt. Öntési technikával készült, arany
színű (sárga rezezéssel készített) középső vörös mezője műgyanta színezéssel. Az érem hátsó oldalán — a peremen belül,
köralakban — MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG –
MKCSBK felirat, alul 1881 - 1945 - 2015 évszámok, középen
pedig vízszintesen, három sorban a Magyar Királyi Csendőrség mottója nagybetűkkel: HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL.
A kitüntetés szalagja egyezik az 1956-os mártírok emlékére készült érem szalagjával: 40 mm széles, két szélén 3 mm
széles sávokból álló piros-fehér-zöld csíkkal szegélyezett fekete szalag a gyász és a hazaszeretet kifejezésére.
A kitüntetés viselési helye eredeti formában — háromszög
alakban hajtogatott szalagon függve — a zakó, zubbony, vagy
blézer baloldalán mellmagasságban. Egyenruhán egyszerűbb
alkalmakkor a kitüntetés szalagja a szalagsávon viselendő. A
viselés sorrendje az állami kitüntetések után.
7. §
A kitüntetett a Csendőr Emlékérmet át nem ruházhatja, az halálával az örökösök tulajdonába kerül. A Csendőr Emlékérmet
eredeti formában csak a kitüntetettek viselhetik.

8. §
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az
alapító visszavonhatja.
Kensington, MD, USA.
vitéz KŐRÖSSY Zoltán

központi vezető

Tiszteletbeli Csendőr
kitüntető cím alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1976. II. 14-én

„Tiszteletbeli Csendőr”
kitüntető címet alapít.
2. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím azoknak az erkölcsileg feddhetetlen és a Magyar Királyi Csendőrség szellemiségével harmonizáló életmódot folytató természetes személyeknek adható, akik
a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség célkitűzéseit magukévá
teszik és azt anyagilag, erkölcsileg támogatják, munkájukkal jelentősen
elősegítik.
3. §.
Azoknak, akik a Magyar Királyi Csendőrség személyi állományába tartoztak Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím nem adományozható.
4. §.
Az alapító szervezet, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség mindenkori központi vezetője — amennyiben nem volt tagja
a Magyar Királyi Csendőrségnek — a Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím viselője és tulajdonosa életfogytig.
5. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím adományozása oklevéllel
jár.
6. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető címben részesítettek automatikusan a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség tagjává válnak.
7. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím látható jele a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség jelvénye.

8. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím jelvényének leírása és viselése:
A jelvény 20 mm átmérőjű és kör alakú. A jelvény szélén 2 mm
széles arany színű, cakkos, pontokkal díszített csík húzódik.
Ezen csíkon belül arany vonallal elválasztott piros -fehér- zöld
alapon a Magyar Szent Korona domborított képe található külön
fémdarabból készítve.* A K o r o n a f e l e t t — a p i r o s
sávban — balra nagy M, jobbra nagy K betű. A Korona alatt — a
zöld sávban — nagy Cs.B.K. betűk. A Magyar Szent Korona és a
betűk színe arany.
A jelvény a zakó, vagy zubbony, illetve blézer baloldali fazonjának gomblyukában viselhető.
9. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím és jelvény át nem ruházható. A kitüntetett halálával a jelvény az örökösök birtokába kerül,
akik azonban a címet nem használhatják, a jelvényt pedig nem viselhetik.
10. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető címre érdemtelenné válóktól az
alapító azt visszavonhatja.

Calgary, Kanada.
vitéz Keresztes Lajos szkv. cső. ftörm.

központi vezető

* A későbbiekben a korona az alapkoronggal egy darabból készült, zománcozva.

8. Melléklet

