Contents
I. Áttekintés/bevezetés ............................................................................................................... 2
II. Rendeltetése ........................................................................................................................... 2
III. A m. kir. csendőrség története .............................................................................................. 2
Előzmények ............................................................................................................................ 2
A m. kir. csendőrség megszervezése ...................................................................................... 3
Az I. világháború és a kommunista diktatúra ......................................................................... 4
A csendőrség újjászervezése, kifejlesztése és eredményessége ............................................. 5
A II. világháború .................................................................................................................... 7
A m. kir. csendőrség és a zsidóság ......................................................................................... 7
A csendőrség feloszlatása és üldöztetése ............................................................................... 8
Csendőrök nyugaton – MKCsBK ........................................................................................ 12
Rehabilitáció......................................................................................................................... 13
Jelen helyzet ......................................................................................................................... 13
IV. Szervezete .......................................................................................................................... 14
Területi illetékessége ............................................................................................................ 14
Alárendeltsége ...................................................................................................................... 14
Igénybevétele ....................................................................................................................... 14
Szervi tagozódása ................................................................................................................. 15
Kitüntetések .......................................................................................................................... 16
Rendfokozatok ..................................................................................................................... 16
V. Szolgálat .............................................................................................................................. 18
Felvétel a csendőrségbe ........................................................................................................ 18
Elvárt magatartás .................................................................................................................. 18
Kiképzés and továbbképzés ................................................................................................. 19
Szolgálat ............................................................................................................................... 19
Szakosodás ........................................................................................................................... 20
VI. Egyenruha .......................................................................................................................... 22
VII. Fegyverek ......................................................................................................................... 24
VIII. Publikációk ...................................................................................................................... 24
IX. További információ a honlapon ......................................................................................... 26
Jegyzetek és referenciák ........................................................................................................... 28

1

I. Áttekintés/bevezetés
A magyar királyi csendőrség Magyarország vidéki közbiztonsága érdekében 1881-ben
létrehozott, rendkívül hatásossága miatt nemzetközileg elismert, katonailag szervezett
őrtestület volt. Szolgálatát tekintve a belügyminisztérium, míg tagjai személyes ügyeit
tekintve a hadügyminisztérium hatáskörébe tartozott. 1945-ben politikai okok miatt szüntették
meg. Tagjai azóta a külföldön szervezett Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
(MKCsBK) keretében tarják fenn szoros bajtársi kapcsolatukat.

II. Rendeltetése
A magyar királyi csendőrség feladata volt a működési területén a személy- és
vagyonbiztonság megóvása, a béke és közrend fenntartása illetve helyreállítása, a
büntetőtörvények, a rendeletek és szabályrendeletek megszegését, valamint a véletlenségből
vagy bármily természetű mulasztásból eredhető veszélyek és károk lehető megakadályozása, s
a bűncselekményt elkövetők felkutatása és az illetékes bíróságnak vagy hatóságnak való
átadása. 1

III. A m. kir. csendőrség története
Előzmények
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően császári rendelet
értelmében a Habsburg Birodalom területén úgynevezett zsandárezredeket állítottak fel,
amelyek feladata a nagyobb városokon kívüli területek közbiztonságának a biztosítása volt.
1850-ben a birodalom területén tizenhat zsandárezred állomásozott, több közülük
Magyarországon. 2 A császári csendőrséget annak ellenére, hogy a rend fenntartása terén
hatékonynak bizonyult, a lakosság unszimpátiája övezte, mivel a Habsburg adminisztráció
nemcsak a bűnözők, hanem a hazafiak ellen is felhasználta, 3 s ezáltal az osztrák
önkényuralom elnyomásának a végrehajtója volt. 4
A kiegyezés egyesítette Magyar Királyságot és az Osztrák Császárságot OsztrákMagyar Monarchia néven. A négy közös érdekeltségű ügyüket egy országként irányították:
1. az uralkodói udvartartás
2. külügy, hadügy és az ezek finanszírozását szolgáló pénzügy (a Pragmatica Sanctioból származó közös ügyek)
3. hitelügy
4. a vám-és kereskedelmi ügyek.
A két társállam viszont önállóan döntött belügyeit illetően, melynek részét alkotta a
rendvédelem is, amit önállóan szerveztek meg. 5 Így a kiegyezést követően a magyarországi
zsandárparancsnokságokat feloszlatták az erdélyi és a Horvát-Szlavónországban állomásozó
zsandárparancsnokságok kivételével, mivel azokat hadműveleti területnek számították. 6 Ez
azonban nem állt összhangban a kiegyezési alaptörvényben foglaltakkal, ezért 1876-ban
azokat átadták a Magyar Királyi Honvédségnek. 7 Ennek alapján nevüket „M. kir. Erdélyi
Csendőrség” és „M. kir. Horvát-Szlavón Csendőrség” névre változtatták és szolgálati
nyelvüket pedig magyarra. 8 A M. Kir. Erdélyi Csendőrség létszáma 1876. május 1-én 17 tiszt,
156 altiszt és 624 csendőr volt.
A Magyar Királyság területén ekkor a közbiztonsági feladatokat a különböző városok
rendőrségei, illetve a vármegyék pandúrjai látták el. A rendkívül kis létszámú, gyenge
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kiképzésű és felszerelésű, inkább szolga, mint rendőrségi közegnek számító és könnyen
megvesztegethető pandúrok tevékenysége igen sok kívánni valót hagyott maga után. 9

A m. kir. csendőrség megszervezése
A pandúrok és a városi rendőrség nem volt képes a polgári fejlődéshez szükséges
közbiztonság létrehozására és fenntartására. 10 A zsiványok, rablóbandák, szegénylegények
szabad garázdálkodása országszerte jellemző volt, miközben az erdélyi és a horvát-szlavón
területeken – a már magyar alárendeltségű és felügyeletű csendőrségnek köszönhetően – a
közbiztonság kiemelkedően jó volt.
Ezt látva a Magyar Királyság kormánya úgy döntött, hogy az egész ország területére
megszervezi a csendőrség intézményét az erdélyi csendőrségből kiindulóan. 1880. november
29-én nyújtotta be Tisza Kálmán miniszterelnök a közbiztonsági intézmények
újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslatát a kormánynak. Az előterjesztés szerint a régi
közbiztonsági szervek alkalmatlanok az élet- és vagyonbiztonság megóvására, a megyék
állandóan kérik a kormányt a közbiztonságért való felelősség átvállalására, Erdélyben a
csendőrség bebizonyította a használhatóságát, a belügyminiszternek és a honvédelmi
miniszternek alárendelt szervezet a közigazgatósági hatóságok rendelkezésére is állana, az
átszervezés folyamatosan történnék és a helyi és megfelelő közbiztonsági ismeretekkel
rendelkezőket a csendőrség átvenné.
Az országgyűlés végül is hosszas viták után elfogadta a törvényjavaslatot és az 1881.
évi III. és II. törvénycikket, 11 melyeket az uralkodó 1881. február 14-én szentesített és ezzel
létrejött a magyar királyi csendőrség, mely vidéken volt hivatott a közbiztonságot biztosítani, míg

a városokban továbbra is a rendőrség volt a közbiztonság őre. Február 14-ét a m. kir. csendőrség 1934.
óta mint Csendőrnapot ünnepli meg (az 1932. dec. 30-án kelt rendelet szerint). 12

A m. kir. csendőrség 1881. évi felállításával létrejött a mindenkori kormányzattól
függő, egységes közbiztonsági őrtestület, amely gyorsan felszámolta az ún. „betyárvilágot”, és
komoly eredményeket ért el a bűnmegelőzés és a bűnfelderítés területén, úgy hogy a XIX.
század utolsó évtizedére a magyar vidék Nyugat-Európa legbiztonságosabbnak tartott térségeihez
tartozott. 13

A csendőrség „katonailag szervezet őrtestület”-ként működött.14 Szervezetének teljes
kiépítésére 1881 és 1888 között került sor, miközben a különböző parancsnokságok
elnevezésében némi módosulás következett be. Közbiztonsági szolgálatuk és gazdászati
ügyeik a belügyminiszternek, míg a fegyelmi és személyi ügyeik a honvédelmi miniszternek a
hatáskörébe tartoztak. 1886-tól a csendőrség felett katonai elöljáróként a „csendőrség
felügyelője” állt. 15
Az erdélyi csendőrség a Magyar Királyi Csendőrség kolozsvári I. számú
csendőrkerületévé vált. 16 1884. januárjára már működött a szegedi II. számú, kassai IV.
számú, a budapesti III. számú, pozsonyi V. számú és székesfehérvári VI. számú
csendőrkerületi parancsnokság. A csendőrség szervezetileg kerületekre, azok szárnyakra, az
utóbbiak szakaszokra, míg a szakaszok őrsökre tagolódtak. A szárny parancsnoka százados
volt, a szakaszé altiszt, az őrsöké őrsvezető vagy őrmester. A többi csendőrlegénység neve
„csendőr” volt és honvédségi tizedesi rangfokozati jelvényt viselt. 1884-ben a 6 kerület 23
szárnyra, 55 szakaszra, 882 őrsre oszlott, létszáma 115 tiszt és 5020 főnyi legénység volt
(honvédekkel pótolták ki a hiányzó létszámot). 17 Az 1887-re kiépült – és a későbbiek során
némileg bővült –szervezet 6 kerületre, 25 szárnyra, 63 szakaszra és 916 őrsre tagolódott. A
testület állományában ekkor 117 tiszt és 5383 legénységi állományú csendőr teljesített
szolgálatot. A csendőrség létszáma 1893-ban 6000 főt, 1899-ben 8000 főt, 1913-ra több mint
13 000 főt tett ki, és megnövekedett a brassói VII. számú és a debreceni VIII. számú
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kerületekkel (1903 és 1907). Minden kerület felállítása utáni január elsején kezdte meg a
szolgálatot, bár az őrsök felállítását és a legénység kiképzését már az év folyamán végezték. 18
1899. január 1-én lépett életbe az új polgári bűnvádi perrendtartás. Ez nem minősítette
a csendőrtiszteket rendőri közegeknek, így azok ezentúl nem vehettek részt közvetlenül a
nyomozásokban. 19 A nagyobb ügyek egységes nyomozása érdekében 1903-ban
járásparancsnokságokat állítottak fel és munkájukat kiterjesztették bizonyos városok
belterületére is.
A csendőrlegénységi és altiszti kiképzésre 1909-ben megnyílt a nagyváradi
csendőriskola. 20

Az I. világháború és a kommunista diktatúra
A világháború kitörését követően a csendőrség tevékenysége jelentősen bővült. A
testület tagjainak egy része a haderőben teljesített tábori csendőri szolgálatot. Egy másik
jelentős részüket a harcoló alakulatokhoz osztották be szakasz-, illetve századparancsnoki
beosztásokban a honvédségben fellépő hiányok pótlására. Eközben a csendőrség személyi
kiegészítése szünetelt, s közben olyan bűncselekmények „jelentek meg” amelyek a béke
időszakában ismeretlenek voltak, mint pl. katonai behívás megtagadása, jelentős árdrágítás,
egyre csökkenő élelmiszer és nyersanyagok forgalmával kapcsolatos eljárások,
katonaszökevények és megszökött ellenséges foglyok általi fosztogatások, stb. Mindez
növelte a számában jelentősen megcsappant csendőrség iránti igényt. A háború végére a
csendőrség több mint 2000 fős létszámhiányát részben a népfelkelőkkel pótolták, akiket főleg
a határvidéki szolgálatban alkalmaztak. 21
1919. március 21-én a vesztes háború körülményeit felhasználva, a magyarországi
kommunisták a szociáldemokraták segítségével magukhoz ragadták az államhatalmat és
létrejött Magyarországi Tanácsköztársaság. Március 26-án a régi államalakulatot és az
érvényben lévő törvényeket hatályon kívül helyezték és ezzel a m. kir. csendőrséget is
megszüntették. A rend fenntartására az úgynevezett Vörös Őrséget hozták létre, amely a
kommunista párt vezetőinek a személyes irányítása alatt állt. 22 A csendőrök jelentős része, a
rendőrséggel együtt automatikusan ennek az új közbiztonsági szervezetnek a tagjává vált,
mivel egyszerűen a Vörös Őrség tagjának tekintették a régi rendvédelmi testületek mindazon
tagjait, akik nem tiltakoztak aktívan ellene. A csendőrök – akik magasabb rendfokozatú
tisztjeiket kényszernyugállományba helyezések miatt elveszítették, folytatták továbbra is a
közbiztonsági szolgálatot, nem politikai megfontolásból, azaz a kommunista eszmék iránti
vonzódásból, hanem hivatástudatból, a bűncselekmények megakadályozása, az elkövetettek
felderítése érdekében, 23 hiszen a csendőrök a politikában szabályzataik szerint soha nem
vettek részt, hanem teljes erejüket a közbiztonság védelmére koncentrálták. Ehhez hozzájárult
az is, hogy a politikai változások színterei elsősorban a közigazgatási centrumokat magukba
foglaló városok voltak. A vidékre töredékesen és lassan eljutó híreket pedig csak részlegesen
értették az ott élők. A Tanácsköztársaság ugyan hatálytalanította a magyar törvényeket, de
helyükbe nem hoztak létre újakat, csupán néhány rendeletet bocsátottak ki. Ilyen körülmények
között a rendfenntartók „természetes igazságérzetére” volt bízva a rend védelme, 24 így a vidék
rendfenntartásában nem történtek mélyreható változások.
A Tanácsköztársaság vezetőinek ezen időszak alatt csupán arra futotta az idejükből,
hogy a vezetőposztokon lévő rendvédelmi szakemberek helyére munkásokat és
földműveseket állítsanak. Mivel jóval kevesebb volt a kommunista párt tagsága, mint ahány
vezető hely volt, azokba szakmunkásokat és parasztokat helyeztek, akik a rendvédelem
területén teljesen tudatlanok és tapasztalanok voltak. Habár a régi szakemberek egy részét
4

nem bocsátották el, de számukra valamilyen adminisztratív jellegű munkakört biztosítottak,
hogy távol tartsák őket a vezetéstől. 25
A Vörös Őrség azonban nem csupán a megmaradt régi rendvédelmi szakemberekből,
valamint munkásokból és parasztokból állt. A testület egy kis hányada terroralakulatként
működött. Ebben a részben kizárólag a Tanácsköztársaság hívei kaptak helyet. Az
úgynevezett Lenin-fiúk és Cserni-különítmény fegyveres erőszakkal nyomták el a
Tanácsköztársaság ellen fellépőket és a fegyveres ellenállókat. A Lenin fiúk és a Csernikülönítmény nem csupán leverték az ellenállókat, hanem ítéletet is hoztak, az elítélteket pedig
ki is végezték. Ez a fajta önkényes, törvény nélküli ítélkezés ellentétben állt a magyar
hagyományokkal és kiváltotta a lakosság rosszallását. 26 Magyarországon ugyanis ezelőtt ilyen
megoldást még háború idején sem alkalmaztak. Ezt megelőzően a hadműveleti területen
ugyan a kivételes hatalmat a haderő gyakorolhatta, azonban a katonai igazságszolgáltatási
szervek ítélete nélkül senkinek az életét nem volt szabad kioltani. 27
A Vörös Őrség Lenin-fiúk részlege és a Cserni-különítmény fellépett a potenciális
ellenállók ellen is. A Tanácsköztársaság kikiáltását megelőzően — karhatalmi feladatok
ellátása céljából — a Duna-Tisza közén zászlóalj nagyságú csendőrségi koncentrációt hozott
létre a magyar állam vezetése. Ezen összevont csendőri erőn a Lenin-fiúk az éj leple alatt
rajtaütöttek és lefegyverezték. A zászlóalj személyi állományát pedig fokozatosan szélnek
eresztették. 28
Tragikusabb sorsa jutottak a testület vezető tisztjei. FERY Oszkár altábornagyot,
valamint MENKINA János és BORHY Sándor csendőr alezredeseket a lakásukról hurcolták el.
Ezt követően pedig semmit sem lehetett tudni róluk. A Tanácsköztársaság veresége után a
fővárosi rendőrség derítette ki, hogy a három csendőrtisztet a Cserni-különítmény számára
lefoglalt Mozdony utcai tanítónőképző intézmény épületébe szállították, ahol a pincében
rohamkésekkel agyonszurkálták őket, majd holttesteiket az éj leple alatt a Dunába dobták. A
proletárdiktatúra időszakában különböző körülmények között kivégeztek egy altábornagyot,
hat alezredest, egy századost, egy főhadnagyot, hat tiszthelyettest (ebben az időben a
tiszthelyettes konkrét rang volt, nem pedig egy rangcsoport gyűjtőneve), négy járásőrmestert,
tizenegy őrmestert és egy „csendőrt”. 29
FERY Oszkár, MENKINA János és BORHY Sándor csendőrtisztek bestiális
meggyilkolása emlékére a Mozdony utcát átkeresztelték FERY Oszkár utcára a
Tanácsköztársaság bukása után. 1945. után azonban a németek elleni ellenállásban meghalt
KISS János altábornagy nevére keresztelték át az utcát, amely nevet ma is viseli. 30
.

A csendőrség újjászervezése, kifejlesztése és eredményessége
A Magyarországi Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-i bukását követően azonnal
megindult a csendőrség újjászervezése, az élet-és vagyonbiztonság megteremtése érdekében.
Az egymást gyorsan váltó kormányok a csendőrség feladatául a korábbi évtizedekben már
ellátott feladatok teljesítését szabták.
A testülettel kapcsolatos jogi szabályozás, illetve a csendőrség helyzetének
meghatározása, szervezetének, létszámviszonyainak a megállapítása csak mintegy egy
esztendővel később indult meg. Egy 1920. november 10-én hozott minisztertanácsi határozat
a magyar királyi csendőrség létszámát 18084 főben állapította meg, melynek szervezete 7
kerületből, 26 vármegyei, 169 járási parancsnokságból áll, és összesen 200 lovas, valamint
951 gyalogos őrsöt, illetve 22 gazdászati hivatalt foglal magába.
A terv azonban a későbbiek során módosult. A trianoni békediktátum – 1920. június 4.
– katonai előírásai a csendőrség létszámát a Csonkamagyarország területén 1913-ben működő
csendőrség létszámára korlátozta, 31 amelyet későbbi tárgyalások alapján 12 000 főre emeltek
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(600 tiszt és 11 400 legénység), 32 és összes haderőként mindössze 35 ezer fős, önkéntesekből
álló katonaságot engedélyezett Magyarországnak. Így a magyar politikai és katonai vezetés,
hogy az addig a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe is tartozó csendőrséget e
létszámból kivonja olyan döntést hozott, miszerint a magyar királyi csendőrség a jövőben
„csak” a Belügyminisztériumnak legyen alárendelve. Ugyanakkor jelentős számú
honvédtisztet helyeztek át a csendőrséghez, egy esztendei próbaszolgálat után. Ez egyrészt a
testület tiszti állományának a megerősítését, míg másrészt a honvédtisztek egy részének az
„átmentését” jelentette.
1925-ben a kerületi parancsnokságokat átszervezték: I. Budapest, II. Székesfehérvár,
III. Szombathely, IV. Kaposvár (később Pécs), V. Szeged, VI. Debrecen és VII. Miskolc
székhelyű parancsnokságokra. 1921-ben, majd véglegesen 1925-ban átszervezték a
csendőrség szervezetét. A hét kerületi parancsnokság alatt megalakultak az egy-egy megyét
felölelő osztályparancsnokságok, a tiszti vezetés alatti, 2-3 közigazgatási járást felölelő
szárnyparancsnokságok, és a „szakaszparancsnok” elnevezésű altiszt vezetése alatt álló
járásparancsnokságok, 33 amelyek 5-6 csendőrőrsöt felügyeltek és irányítottak.
Ez a szervezet az 1938 és 1941 közötti területi visszacsatolások eredményeként kissé
kibővült három új kerületi parancsnokság felállításával – a kassai VIII., a kolozsvári IX. és a
marosvásárhelyi X. – az ezek alá rendelt megfelelő számú osztály-, szárny-, szakasz-és
őrsparancsnoksággal együtt.
Jelentősebb változást a m. kir. csendőrségen belül a szakosodás és modernizálás
jelentett, aminek eredményeként a m. kir. csendőrség az európai közbiztonsági szervezetek
leghatékonyabb szervezetévé vált. A felderítési mutatói 85 és 95 százalék között mozogtak, s
az állandó járőrözés – a portyázás – pedig komoly visszatartó erővel bírt, így a bűnmegelőzés
tekintetében is világviszonylatban az elsők között álltak. 34 Az 1926. évi berlini közrendészeti
kiállításon nagy sikert arattak 35 és külföldről tanulmányozás céljából szakértők látogatták.
Eredményességükhöz hozzájárult nagyfokú helyismeretük, a lakossággal való jó viszonyuk és
szoros együttműködésük és az abból adódó tekintélyük, hogy munkájukat pártatlanul,
megvesztegethetetlenül 36 és minden esetben határozottan az előírt szabályok szerint végezték.
Mérlegelési joguk még a fegyverhasználatot tekintve sem volt.
A következőképp vélekedett róluk 1920-ban egy volt belügyminiszter és egy
honvédelmi miniszter, akik közelről ismerték a testület működését, hiszen az a ő tárcájuk
alárendeltségében működött:
„Erős, jól fegyelmezett csendőrség szükségesebb ma, mint valaha. Mert
Magyarországon a háború, majd a forradalmak és a törvényes alap nélküli kormányok alatt
megbomlott a törvények tisztelete, elvadultak az erkölcsök, megszűntek a tekintélyek, és ezek
helyett a duhajkodás, a rablási vágy és az önkény vált mindennapivá, és ez olyan feladatokat
ró az államra, amelyet csak a csendőrség segítségével tud megoldani. …Mint belügyminiszter
nagy gonddal és szeretettel fejlesztettem a csendőrséget, melyet elsőrangú szervezetnek
tartottam, mely Magyarországnak egyik dísze és egyik legsikerültebb alkotása….” Gróf
Andrássy Gyula valóságos belső titkos tanácsos (1920)
„A magyar királyi csendőrség felállítása a közbiztonság fenntartása szükségében
találta gyökerét és kezdettől fogva megfelelt a hozzáfűzött reményeknek. A tisztikar és az
összes legénység fegyelmezettsége, önfeláldozó, fáradhatatlan munkássága és páratlan
kötelességtudása által megnyerte a nép széles rétegei bizalmát és ezáltal kivívta magának azt a
tekintélyt, amely nehéz szolgálata teljesítéséhez szükséges.” Kolossváry Dezső, ny. honv.
miniszter és lovassági tábornok (1920)
„Odaadó munka, vasfegyelem, példás kötelességteljesítés a m. kir. csendőrséget oly
kitűnő szervvé fejlesztette, mely méltán érdemelte ki országszerte a legteljesebb elismerést.”
Báró Hazai Samu ny. honvédelmi miniszter és gyalogsági tábornok (1920) 37
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A II. világháború
A trianoni békeszerződés (diktátum) Magyarországot területének 2/3-ától és
lakosságának 3/4-étől fosztotta meg. Magyarországot elrablott területei visszaszerzésére való
vágya sodorta bele a Németországgal való szövetségbe, amely remény kezdetben részben
valóra is vált. A Magyarországhoz visszacsatolt területek közbiztonsági ellátása is a
csendőrségre hárult, így számuk elégtelenné vált, miközben feladataik megszaporodtak a
háborúval járó megszaporodott bűnözések miatt, majd a zsidó lakosság elleni antiszemita
bántalmak szaporodása miatt, melyek megelőzése illetve kiderítése szintén az ő feladatuk
volt. Ugyanakkor a csendőrség állománya a frontokon való bevetésükkel nagy veszteségeket
szenvedett, különösképpen felszerelésük elégtelensége és megfelelő kiképzésük hiánya miatt.
Létszámukat egyrészt a honvédségből, másrészt új jelentkezőkkel igyekeztek pótolni, de a
szükség miatt ezek megválogatása és kiképzése nem érhette el a csendőrségre előzőleg
jellemző magas színvonalat. Ennek ellenére a közbiztonsági szolgálat mindvégig kielégítő
maradt.
A szovjet Vörös Hadsereg 1944 nyarán elérte Magyarország előterét, majd 1944
augusztusának közepén Észak-Erdélyben magyar területre lépett. A csendőrség őrseit, illetve
azok állományát a belügyminiszteri utasítások a megszállás alá kerülő területek elhagyására
ösztönözték. A megszűnő őrsök, szakaszok, szárnyak személyi állományából és a különböző
iskolák, tanfolyamok állományából csendőr zászlóaljakat szerveztek, amelyek számos esetben
harcoló alakulatként kerültek bevetésre a szovjet csapatok ellen.
Meglepetésként érte a csendőrséget az 1944. márciusi német megszállás majd az
október 15-16-ai nyilas hatalomátvétel is, amelynek „kivitelezésében” nem vállalt/játszott
szerepet, de a közigazgatás és a honvédség állományához hasonlóan a csendőrség is
automatikusan az új hatalom irányítása alá került. Voltak olyan tisztek, akik igyekeztek a
szolgálat alól kivonni magukat, míg a többség úgy vélte, hogy a hazáját szolgálja, az évtizedes
jelszó – Híven, becsülettel, vitézül – jegyében.
A csendőrség összevont, visszahúzódó kisebb alegységekben szervezett alakulatai egy
része vitéz SZILÁDY Gyula csendőr ezredes vezetése alatt részt vett a budapesti harcokban,
ahol szinte kivétel nélkül elestek, a néhány túlélő pedig szovjet hadifogságba került.
A nyugatra visszavonult alegységekben a parancsnokságokon szolgálatot teljesítők
többsége nem tért vissza Magyarországra, ahol a volt csendőrség tagjai ellen valóságos
hajtóvadászat indult meg 1945-ben és a következő években.

A m. kir. csendőrség és a zsidóság
Az első világháborúban vesztes Magyarországot a Szövetségesek kegyetlenül és
igazságtalanul megcsonkították a területének több mint 2/3-át és lakosságának mintegy felét
elrabló Trianoni diktátummal, 1920-ban. Egyedül Németország ígért segítséget az elrabolt
területek visszaszerzésére. Ezért – valamint az 1919-es vörös terror keserű tapasztalatai
alapján, és joggal tartva a szovjet kommunista terjeszkedéstől is – Magyarország szövetségre
lépett Németországgal, majd oldalán, kénytelen volt belépni a második világháborúba. Mikor
a németek zsidóellenessége kiderült a negyvenes évek elején, Magyarország nem volt
hajlandó zsidó lakossága ellen fordulni, így a környékbeli országokból sok-ezrével
menekültek az ott már üldözött zsidók Magyarországra. A magyarok ellenállása miatt a
németek végülis megszállták Magyarországot (1944. március 19.) és elindították a zsidók
külföldre szállítását. A kiszállított zsidók sorsa, azaz a koncentrációs táborok mibenléte június
második felében jutott Horthy tudomására, amikorra a vidéki deportálások már lezajlottak.
Horthy a zsidók kiszállítását ekkor azonnal leállította, a már elindult vagonokat
visszafordíttatta, és a budapesti zsidók elvitelét megakadályozta. Ez részben hozzájárult
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ahhoz, a háborúból való kiugrási kísérlete mellett, hogy a németek lemondásra kényszerítették
és védőszárnyaik alatt a nyilaskeresztes párt átvette az uralmat (1944. október). De ekkor már
a háború vége felé közeledvén, nagyobb mértékű akcióra nem kerülhetett sor.
A háború utolsó évének politikailag rohamosan változó időszakában nem volt arra
alkalom, hogy az államszervezetet átszervezzék, így a német megszállók is a helyben levő
állami hatalmi szervek felhasználásával igyekeztek hatalmukat kifejteni. Ebből adódóan a
zsidóságot a második világháború utolsó évében sújtó megkülönböztetés, bevagonozás, az
országból a feltételezett munkatáborokba való kiszállítás, vagyonelkobzás rettenetes feladata
is a meglevő állami és végrehajtó szervekre esett, amit karhatalom kényszere alatt kellett
végrehajtaniuk. Ide tartoztak a csendőrség, rendőrség, pénzügyőrség, községi hatóságok, stb.
(N. b. koncentrációs táborok Magyarországon nem voltak, s ezek mibenlétéről a deportálások
idején még sem a zsidók, sem a fenti végrehajtó szervek, sem a magyar kormány nem tudott,
mivel a Zsidó Tanács azokról az információt bizonyos okok miatt június közepéig
visszatartotta).
A csendőrség a mindenkori törvények betartatását és a közrend védelmét szolgáló
testület volt. Emiatt volt szerepe 60 éven át a zsidó lakosság védelmében, sőt a negyvenes
években a Magyarországra menekülő külföldi zsidók védelmében is. Ugyanezen ok miatt –
tiltakozása ellenére, mivel a csendőrség lelkületével ez nem volt összeegyeztethető – lett
szerepe a deportálásokban is, de a zsidó érdekeltségek védelmében is (pl. Wallenberg
biztosítása és a „védett házak” védelmed), valamint a deportáló vasúti vagonok
visszafordításában és a budapesti deportálások megakadályozásában is.
A háború utáni kommunista uralom a csendőrséget, mint az előző polgári állam
pillérét teljesen el akarta tiporni hatalmának megalapozása és biztosítása érdekében. Ezt 1945
májusában rendeletileg meg is tette a csendőrség feloszlatásával és testületi
megbélyegzésével. De később, a koncentrációs táborok mibenlétének megismerését követően
a csendőrségnek a deportálásokban való részvételét kiáltotta ki a csendőrségség elleni
kegyetlen és igazságtalan eljárása ürügyéül, úgy a nép felé, mint a Szövetséges Nyugat felé.
Ezt tette a mai napig folyó propaganda módszerekkel, a háttér elkenésével, a dokumentumok
eltüntetésével, a csendőrség szerepének eltúlozásával és kiélezésével, bizonyos tények
elferdítésével és mások elhallgatásával. Ezzel elérték, hogy a csendőrség jogtalan és brutális
felszámolása fölött a világ és a nép mindmáig szemet hunyt és a csendőrség kiértékelésének
kizárólagos mércéjéül a deportálásokban való részvételét tekinti. Teljesen figyelmen kívül
hagyják azt, hogy a csendőrség a zsidókérdés megjelenése előtt hat évtizeden át a békés
társadalmi fejlődés alapjának, a közbiztonságnak világviszonylatban egyik legkiválóbb
biztosítója volt.
Lásd bővebben (referenciákkal együtt) külön cikkben a magyar nyitó oldalról.

A csendőrség feloszlatása és üldöztetése
Magyarország szovjet megszállását követően a kommunisták magyarországi pártja
kész, moszkvai jóváhagyással rendelkező „forgatókönyvvel” érkezett haza a Szovjetunióból a
hatalom megragadásának céljából. Mivel a háború előtti polgári rendszer megszüntetése volt
a célja, annak egyik legbiztosabb támaszát és kommunista-ellenes bázisát, a magyar királyi
csendőrséget kellett először is kiiktatniuk, ezért az 1944. december 22-én Debrecenben
megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány egyik első döntése volt a magyar királyi
csendőrséget felszámoló és a tagjai elleni intézkedéseket foganatosító rendelet 38 meghozása.
Ennek a fenti, kizárólagosan politikai
kollektív elítélésének és brutális üldözésének
csendőrségnek a zsidók deportálásában való
táborok mibenléte köztudottá vált a háború
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okokból 39 hozott döntésnek és a csendőrség
ürügyéül a Szövetségesek és a világ felé a
részvétele szolgált, miután a koncentrációs
utáni helyszínvizsgálatok révén. Az ebből

táplálkozó, még napjainkban is élénk propaganda odáig fajult, hogy a csendőrséget már
nemcsak a deportálásokban való részvételéért, de magáért a deportálásokért, sőt a zsidók
elpusztításáért is vádolja, sőt csak őket vádolja, 40 úgyannyira, hogy a köztudatban az a
teljesen valótlan hiedelem él, hogy a csendőrség felszámolásának és elítélésének oka a
deportálásokban való részvétele volt. Ezt a dogmát immár 65 éve oltogatják be a köztudatba
a deportálásokkal kapcsolatos bizonyos szempontok elhallgatásával, egyéni visszaélések
hangsúlyozásával, sok valótlanság állításával 41 és a valóságot mutató írott csendőr anyag
eltüntetésével. 42 S mindezt azért, mert a csendőrség fizikai tönkretételén túl a testületet
erkölcsileg is meg akarták és meg akarják semmisíteni, egyrészt saját hatalmuk biztosítása
érdekében, másrészt a csendőrség ellen elkövetett brutalitásaik kimagyarázására. Így lett a
zsidókérdés az egyetlen tényező, amelynek alapján a csendőrséget a mai napig is sokan
megítélik, ill. elítélik, munkájának az előző 63 évi részét teljesen figyelmen kívül hagyva. A
csendőrség ellenségei mai napig is a deportálásokat kívánják a megszüntetés okaként
megjelölni, és a csendőrséget feloszlató rendelet egyértelműsége ellenére vita tárgyának
tekintik a feloszlatás politikai okát. 43 Ezért ez a kérdés több szót érdemel (lásd „A m. kir.
csendőrség és a zsidóság” c. cikket). Itt dióhéjban csak annyit, hogy:
-a csendőrségnek semmilyen törvény illetve rendelethozó szerepe nem volt
-Magyarországon nem pusztították a zsidóságot, nem voltak megsemmisítő táborok
-a deportálások lezajlásának idején sem a csendőrök, sem a zsidók nem tudtak a
megsemmisítő táborok létezéséről 44
-a csendőrök nem „összefogdosták” a zsidókat, hanem a zsidóvezetők előírása szerint
a kijelölt helyeken összegyűlt zsidókat vezették el a vasutakhoz, ill. a gyűjtőtáborokba 45
-a háborús helyzet és antiszemita közszellem alkalmat adott az arra-hajlamos
egyéneknek a hatalmukkal való visszaélésre, de azáltal a testület szabályait sértették, amiért
egyénileg, de nem testületileg, felelősségre vonást érdemelnek, s amely eseteket maga a
csendőrség is kivizsgálta és büntetette, ha tudomásukra jutott. Az ilyen, mások rovására
elkövetett bűnök az emberi természetből kifolyólag minden embercsoportban előfordultak,
beleértve még az akkori zsidóságot is. 46
-az egyes csendőröknek tulajdonított kegyetlenkedéseket messze túlszárnyalják azok a
brutalitások, amelyeket a kommunista rendszer hivatalosan és rendszeresen a csendőrökkel és
más ellenségeivel szemben alkalmazott.
-a szovjet hadifogolytáborokba való szállítás körülményei rendszeresen megegyeztek,
sőt túlszárnyalták a zsidókat deportáló vagonokban-szállítás körülményeit
-a szovjet hadifogolytáborokban való bánásmód miatt ezrével nyomorultan
elpusztultakat azóta sem kéri senki számon. Megdöbbentő kettősség, hogy a kommunisták és
szovjetek által végrehajtott rémtetteket a mai napig nem kérte számon a világ sem a magyar,
sem az orosz kommunistákon, sőt azon rémtettek elkövetői ma is nyugalomban élvezik
nyugdíjukat, míg a csendőrök ellen mai is folyik a szalmaszálakba kapaszkodó alaptalan, de
dühödt üldözés – lást pl. a Képító pert. 47
- még ha a csendőrség feloszlatása valóban a deportálásokban való részvétele miatt
történt volna is, akkor is égbekiáltó igazságtalanság lett volna az egész testület minden tagját
bűnösként elítélni és üldözni, tekintve, hogy abban a csendőröknek csak egy kisebb része vett
részt. (A DEGOB 48 jegyzőkönyveiben feljegyzett panaszok egyharmada említi a csendőröket,
közel 1200 feljegyzésben, melyeknek 90%-a negatív. Még ha ezek mindegyike igazsághoz
hű, valóban csendőrre vonatkozó, és valóban 1200 különböző csendőrre vonatkozó lett volna
is – ami nem valószínű – , ez akkor is kisebbséget jelentene a második világháborúban
mintegy 18-20 000 főnyi csendőrséget illetően, ami nem indokolná az egész testület
megbélyegzését és üldözését).
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A csendőrség feloszlatását elrendelő Rendelet alapján egyértelműen állítható, hogy
a csendőrség feloszlatásához a zsidó deportálásoknak semmi köze nem volt. A feloszlató
1690/1945. ME. Rendelet 49 sem a deportálásokat, sem a zsidóságot nem is említi. A
feloszlatás elrendelését így indokolja: „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.” Ezen állítás alaptalanságát v. Kiss Gábor az 1998
évi floridai rendvédelmi konferencián tartott előadásában a következőképpen foglalta össze 50:
„1.) Ha a kormány »népellenes« lett volna, az a szabadon választó polgárok
felelőssége, s nem a legitim kormány törvényeinek betartását biztosító csendőr bűne lett
volna. A csendőrnek olyannyira nem volt része a kormány mikéntjének megválasztásában,
hogy a csendőrnek még szavazati joga sem volt, s semmilyen pártnak vagy politikai
csoportnak tagja nem lehetett.
2.) A »demokratikus mozgalmak« (néphatalmi, szabadságjogi szervezkedések) békés
lefolytatására a törvények nyújtottak keretet és a csendőr esküje betartásával őrködött ezeknek
védelmén. Csupán a 21/3 t.-c. alapján az állami és társadalmi rend ellen vétőket, azaz a
kommunistáknak nevezetteket üldözte (s nincs oly állam, amely a megdöntését erőszakkal
célzó mozgalmakat eltűrné).
3.) A csendőrök a magyar parasztság legjobbjaiból álló testület volt, akiknek népük
iránti szeretete közismert és elvárt tulajdonsága volt. Aligha elképzelhető, hogy szüleik,
testvéreik, barátaik ellen »megszámlálhatatlan erőszakra« képesek lettek volna.”
A testület kollektív bűnösségi vádja, mely annak minden jelen és volt tagjára nézve
súlyos következményekkel és nyílt üldözésével járt, a civilizált világ jogrendje szerint is
elfogadhatatlan, ugyanis:
- a kollektív ítélet hozatala csak olyan szervezetek ellen indokolt, melyek eleve
közösség-ellenes céllal születtek;
- a cselekedeteket az azok elkövetése idején elvárható ismeretek és az akkor érvényben
lévő jogszabályok alapján szabad csak elbírálni;
- s minden személyt csak az általa elkövetett cselekedetekért szabad felelősségre
vonni.
Mindezeket a szempontokat a csendőrség elítélésekor és üldözésekor megszegték,
hiszen a csendőrség éppen a közbiztonság érdekében alakult és annak javára végzett kiváló
szolgálatot évtizedeken át; elítélésük a háború után kialakult ismeretek és megítélések szerint
s nem pedig az megítélendő cselekedetek idején fennálló viszonyok alapján történt; s a
csendőrök ezreit kínozták, gyilkolták, üldözték és száműzték ártatlanul, minden alap nélkül,
csupán azért, mert csendőrök voltak. 51
Minden egykori csendőr, még az 1941 előtt nyugalmazottak is, köteles volt megjelenni
különleges „igazoló bizottságok” előtt, ha bármilyen munkát akart vállalni, vagy bármilyen
társadalmi juttatásban részesülni óhajtott (pl. nyugdíj, betegellátás, gyermekei iskolába
felvétele, stb.). Az igazoló bizottságok tagjait azok a pártok és szervezetek delegálták (FKGP,
KMP, MSZDP, NPP, és a szakszervezetek), amelyek a Horthy-korszak politikai ellenfeleiként
a csendőrséget leginkább gyűlölték. Így egyáltalán nem meglepő, hogy az igazoló bizottságok
a csendőrök több mint 90%-át nem igazolták, amely arányszám messze túlszárnyalja a háború
előtt létező minden más rendvédelmi vagy állami szerv tagjainak nem-igazolt arányszámát.
Az igazolás feltételeinek, melyeket a csendőrséget megszüntető rendelet tartalmazott, a
csendőrök eleve nem felelhettek meg, hiszen csak azt a csendőrt lehetett igazolni, aki esküjét
megszegve a korábban fennállt jogszabályokkal szembe helyezkedett és a szolgálatát nem
látta el az előírások szerint, vagy ha aktívan harcolt a németek ellen. 52 Az utóbbi előfeltétel
lehetővé tette a csendőrök egy kis részének igazolását, s ezek között akadtak olyanok is, akik
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1945 után rövid időre a Budapesti Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztályán, illetve a
Honvédelmi Minisztérium Katonai Politikai Osztályán kaptak szolgálatot, de pár éven belül a
megerősödött kommunista hatalom szalámi politikája nyomán ezeket is kivégezték.53
Egyetlen csendőrről sincs tudomásunk, akit ne érintett volna az 1945 utáni, vagy az 1956
utáni csendőrüldözés (lásd alább). A Magyar közlöny 1946. augusztus 25-i, 192. száma
szerint abból a közel 5000 csendőrből, akik addig megjelentek az igazoló bizottságok előtt,
mindössze 235 főt igazoltak. A nem-igazoltak egyetlen helyen, magánál az igazoló
bizottságnál fellebbezhettek, amely természetesen hiábavaló lett volna. A nem-igazoltak
jelentős része, tisztek és legénységiek egyaránt, népbíróságok, illetve később „rendes”
bíróságok elé kerültek és tipikusan politikai vagy hamis vádak alapján lettek megkínozva,
bebörtönözve, kivégezve, a társadalomból kivetve.
Így ítélték halálra és végezték ki vitéz Szilády Gyula csendőr ezredest – akit
emlékezések szerint már meglincseltek, mielőtt a bitófához vitték – Debrecenben, Láday
István csendőr ezredest, Orendy Norbert csendőr ezredest, Hajnácskőy László csendőr
ezredest, vitéz patakfalvi Ferenczy László csendőr alezredest, dr. Radó Endre csendőr
századost, dr. Balassa Bálint csendőr főhadnagyot. Agyonverték a kihallgatása során vitéz
Péterffy Jenő csendőrezredest, és az ÁVO zaklatásait nem bírta és öngyilkos lett többek
között vitéz szinai Szinay Béla altábornagy és vitéz Vadászy István címzetes vezérőrnagy.
Hosszú szabadságvesztésre ítélték vitéz Czigány József csendőr ezredest, vitéz Paksy-Kiss
Tibor csendőr ezredest, Temesvári Endre vezérőrnagyot, vitéz Nemerey Márton
altábornagyot, Finta József altábornagyot. A sort hosszan lehetne folytatni a hosszabbrövidebb szabadságvesztésre ítéltekkel, a Recskre, Csepelre, Kazincbarcikára, vagy a
Hortobágyra internáltakkal és kitelepítettekkel és azokkal, akiket a visszacsatolt területeken
való szolgálatuk miatt a szomszédos országoknak kiadtak, ahol valós vagy koholt háborús
bűnökért igen gyakran halálra ítélték őket.
Automatikusan internálták azokat is, akik sok-évi fogság után szabadultak a szovjet
hadifogolytáborok poklából. Rendszerint már a vonatállomásról hurcolták el őket, mihelyt a
szovjet gulágokból vonaton hazaérkeztek. A nem-igazoltak semmiféle közszolgálatot nem
láthattak el, iskolázottságuknak megfelelő munkát nem kaphattak. Ha egyáltalán szabadlábon
maradhattak, csak rosszul fizetett, lenézett munkákat végezhettek. Csupán az ötvenes évek
közepétől kezdte a kommunista rendszer megengedni a csendőrök szakmunkás pályán való
elhelyezkedését, de akik koruk vagy egészségük miatt már nem tudtak fizikai munkát
végezni, azok gyakran igen nyomorúságos körülmények között tengették életüket.
A hátrányokat a csendőrök családtagjai is súlyosan érezték: az özvegyek nyugdíját
megvonták, lakásukat, mindenüket elvesztették, a gyermekeik felsőfokú tanulási lehetőségeit
erősen korlátozták. Családok ezrei veszítették el egzisztenciájukat s váltak egyik pillanatról a
másikra a társadalom számkivetettjeivé.
A csendőrséget megszüntető rendelet határozott politikai indoklást ad a testület
megszüntetésére és elítélésére, és felsorolja az igazolhatóság feltételeit. Annak ellenére, hogy
ebben egyetlen szó nem esik sem a deportálásról, sem a zsidóságról, a kommunista
propagandának a mai napig sikerült a köztudatba szilárdan beágyazni a tévhitet, miszerint a
csendőrséget a deportálásokban való részvétele miatt szüntették meg. Ezt a hazugságot a
megszüntető rendelet szövege egyszer s mindenkorra megcáfolja, s mégis, ma is sokan
vitatják a megszüntetés politikai okát. 54 Hogy a csendőrség üldözésének politikai okai voltak
s az nem a zsidódeportálásokkal függött össze, fényesen bizonyítja a csendőrök elleni üldözés
második hulláma 1956 után. Az 1956-os forradalom leverése után az MSZMP Ideiglenes
Központi Bizottsága a december 5-i ülésén a forradalom kiváltásáért többek között a
csendőrséget tette felelőssé, s ennek megfelelően az ÁVH ügykörét átvevő
Belügyminisztérium II. főosztályának II/5. alosztálya kidolgozta a párt politikai szándékainak
és irányelveinek megfelelő, megtorlást célzó iratot „Tervezet. Az ellenforradalom elleni harc
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további feladatai” címen. 55 Ennek alapján minden volt csendőrt újra zaklatni kezdtek annak
ellenére, hogy azok a forradalomban nem vettek részt (akik részt vettek, tudták, mi vár rájuk a
kommunista uralom alatt, ezért a forradalom bukásával zömük nyugatra menekült). Sokukat
berendeltek, megkínoztak, összevertek, némelyeket pedig kivégeztek minden ok nélkül, vagy
koholt vádak alapján. Ezek közül némelyek története már a honlap bibliográfiájában 56
olvasható, mint pl. Kún János, Rács Balázs, Kristóf László, stb. stb., de sok eset a még ma is
folyó csendőr-ellenes propaganda miatt a mai napig sem lett nyilvánosságra hozva. Tudunk
olyan csendőrről, akit az 1956 utáni vallatások során agyonvertek, de a családnak
megparancsolták, hogy azt kell állítaniuk, hogy az illető egy lóról leesés következtében halt
meg. A csendőrök nagy része Magyarországon és még az emigrációban is néma maradt
csendőrmúltját illetően családja védelmében. S halálukkal velük együtt lett eltemetve
történelmünk lényeges része. Feladatunk élettörténetük még felkutatható részének közzé
tétele, hogy ne csak a hatalmon levők által terjesztett hazugságok maradjanak fenn az utókor
számára. Ezért igyekszünk a honlap biográfia részlegét a lehetőségek szerint gyarapítani.

Csendőrök nyugaton – MKCsBK
Egészen másképp alakult azoknak a sorsa, akiket a háború vége nyugaton ért és onnan
nem tértek haza Magyarországra. A szovjet megszállók elől visszavonuló csapatok
legnagyobb része 1945. május 4-én a traunfalli erdőben amerikai fogságba esett. Itt már
április 28-a óta működött az Egyesített Csendőrkerületek Parancsnoksága Zámbory Árpád
csendőr ezredes vezetésével. A tábor az I., II., III. és VIII. csendőrkerületek állományából
tevődött össze. Az amerikaiak nem fegyverezték le a csendőröket, hanem megbízhatóságukat
jól ismervén közbiztonsági erőként alkalmazták őket. A megalakuló 2 szárny, 9 őrs, 7 altiszti
és 7 tiszti különítmény a környékbeli létesítmények őrzését végezte. A tábor 1945 októberéig
állt fenn, amikorra lakóinak legnagyobb részét az amerikaiak hazaszállították
Magyarországra.
Az angol, illetve francia hadifogolytáborokba került csendőröket is felhasználták
karhatalmi alakulatként. A galántai III. pótcsendőrzászlóalj például egészen 1947 nyaráig
látott el ilyen feladatot a brit zónában. 1945 végére az otthonról érkező hírek hatására, a még
kinn maradt csendőrök többsége igyekezett a francia megszállási zónákba menekülni.
Franciaország és Magyarország között ugyanis nem állt be hadiállapot a világháború alatt, így
senkit sem adtak ki az Ideiglenes Kormány kérésére. A teljes létbizonytalanság miatt itt
mintegy 150-200 fő, köztük számos tiszt, lépett be az idegenlégióba. Ők később Vietnámba
vagy Algériába kerültek, ahol számos volt-csendőr áldozta életét a francia trikolorért.
A nyugatra került csendőrök legnagyobb része azonban polgári állásban talált
megélhetést. A csendőrség volt tagjainak odaadó testületi összetartozási érzése
eredményeként 1947. június 21-én az ausztriai Grazban megalakult a Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Asztaltársaság, amely 1949 augusztusában felvette a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi
Közösség (MKCsBK) nevet és napjainkig is aktívan működik. Eleinte egymás segítése volt a
fő céljuk (otthon és külföldön), majd ereklyéik átmentése a jövő számára és a csendőrség
rehabilitálásnak előmozdítása. Napjainkban a 2004-ben indított Honlapjukon keresztül
mindenki számára elérhetővé igyekeznek tenni azt az eredeti írott anyagot (törvények,
rendeletek, dokumentumok, folyóiratok, képek, könyvek) amely a köz számára 1945 óta
szinte egyáltalán nem volt hozzáférhető. Ezt a monumentális munkát a m. kir. csendőrség
politikai fennhangoktól mentes kiértékelésének lehetővé tétele érdekében végzik,
magyarországi történészekkel, főként a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti
Tudományos Társasággal karöltve (lásd alább). A csendőrség világhírű eredményeket ért el a
közrend védelmében, amely tapasztalatoknak a nyilvánosságra hozatalával és azáltal
felhasználhatóvá tételével a magyarországi megromlott közbiztonság viszonyok megjavítását
is remélik munkálni. (Az MKCsBK részletes történetét lásd azon cím alatt).
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Rehabilitáció
Az MKCsBK adatai szerint 1971-ben még körülbelül 3 000 csendőr élt
Magyarországon és legalább 1100 az emigrációban. A rendszerváltást azonban csak nagyon
kevesen élhették meg. A Magyarországon élő csendőrök évtizedeken keresztül csak a
legnagyobb titokban mertek találkozni egymással, de az 1989-es rendszerváltást követően
rendszeressé váltak összejöveteleik és több csendőrséggel foglalkozó illetve a
csendőrhagyományokat őrző szervezet is alakulhatott.
A Magyar Királyi Csendőrség rehabilitálása Magyarországon 1987-ben vette kezdetét,
amikor a Minisztertanács 86/1987 számú rendelete minden, a mellékletben fel nem sorolt,
1960. január 1-je előtt kibocsátott kormány-, illetve minisztertanácsi rendeletet
hatálytalanított. Mivel a mellékletben nem szerepelt az 1690/1945 miniszterelnöki rendelet,
ezzel „de jure” eltörölték a Magyar Királyi Csendőrség feloszlatását és bűnösségét kimondó
paragrafusokat, 57 de ezt a rehabilitációt csak a csendőrség „igazolt” tagjaira vonatkoztatták.
Így valódi változásokra csak a rendszerváltást követően került sor, amikoris az
Alkotmánybíróság 1991. augusztus 28-án a 44/1991. (VIII. 28.) AB számú határozatával
alkotmányellenessé nyilvánította a csendőrséget testületileg megszüntető 1690/1945. számú
rendeletet, valamint a 86/1987 számú rendeletnek ugyanarra a rendeletre alapozott
paragrafusát. Ez a testület még élő tagjainak nyugdíj jogosultságát is rendezte. Végül az 1992.
évi XXXII. törvényben gondoskodtak az életüktől és szabadságuktól politikai okokból
megfosztottak kártalanításáról, de csak 6 hónapra visszamenőleg. Természetesen a
rehabilitáló rendeletek nem vonatkoztak azon egyénekre, akik személyes bűncselekményeket
követtek el. De az igazságszolgáltatás a mai napig is késik, mert a jogtalanul működő
népbíróságok által elítéltek ítéletei is továbbra hatályban maradtak, tehát a csendőrség
politikai okok miatt legtöbbet szenvedett tagjainak rehabilitációjára máig sem került sor.
Továbbá, a csendőrséget kollektívan sújtó ítélet igazságtalan mivolta sem lett semmiképpen
orvosolva. És sajnálatosan, még ezt a részleges rehabilitációt is a testület tagjainak már csak
kis százaléka érhette meg. Dr. Zétényi Zsolt részletes tanulmányát a csendőrség jogi helyzetét
illetően lásd a Könyvtár magyar írásai között.
Ebből kifolyólag a csendőrség erkölcsi rehabilitációja a mai napig sem történt meg.
Ehhez egyrészt a csendőrség írott anyagának elérhetetlensége is hozzájárult, amit az
MKCsBK a digitalizációs munkálatokkal igyekszik orvosolni. Másrész viszont még mindig
nyíltan folyik az a kétarcúság, amellyel a nemzeti szocialista náci bűnöket agresszívan
üldözik, mialatt teljesen szemet hunynak a nemzetközi szocialisták (kommunisták, ÁVH,
Sztálin, stb.) által elkövetet még kegyetlenebb és nagyobb méretű brutalitások és népirtás
fölött. Ennek jó példája a közelmúltban lefolyt Képíró Sándor per is. Ennek orvoslására
szolgál kis részben a honlapon nemrégiben kezdett Biográfiai részleg 58 is, amely a
kommunistáknak a csendőrség ellen elkövetett brutalitásait is dokumentálja, és azt a tényt,
hogy nem volt csendőr, akit a kommunista üldözés ne érintett volna, legtöbb esetben pusztán
azért, mert az illető csendőr volt.

Jelen helyzet
A magyar királyi csendőrség szerves része magyar történelmünknek, de szakmai
értékelése, a szervezet felépítésének érdemi tanulmányozása még napjaikig sem történt meg,
holott a bűnmegelőzésben és bűnüldözésben a mai viszonyok között is alkalmazható
módszereinek átvétele népünk jelenét és jövőjét szolgálná.
A magyarországi csendőrség objektív megítélését a politikai bal részéről folyó
pártállami propaganda még ma is akadályozza. Másrészről a csendőrséget a politikai szélső
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jobb saját ideológiájának propagálására igyekszik felhasználni, a nagyban megromlott
közbiztonsági helyzetet kihasználva. Ennek következtében a nép a csendőrséget illetően
emocionálisan mélyen megosztottá vált, amely miatt az MKCsBK szükségesnek látta
nyilatkozatban kifejteni a csendőrség visszaállításával kapcsolatos álláspontját (lásd
nyilatkozatunkat a honlap kezdő lapján).
A csendőrséggel kapcsolatos, mindkét oldalról tapasztalható ferdítésekhez az is
hozzájárul, hogy eddig a csendőrséggel kapcsolatos anyag gyakorlatilag elérhetetlen volt a
köz számára. A pártállam időszakában ugyanis a polgári állam rendvédelmét ismertető
irodalmat tiltólistára helyezték és többnyire megsemmisítették. Az országban csupán néhány
könyvtárban hoztak létre úgynevezett „zárt osztályt”, ahol a nem-kívánatos kiadványokból pár
példányt megőriztek, és amelyet csak külön engedéllyel lehetett megtekinteni. Mivel ezen
művekből az egész országban csupán ez a néhány példány maradt meg, mégpedig szétszórtan,
a téma kutatása és a tények feltárása továbbra is gyakorlatilag lehetetlen maradt, annak
ellenére, hogy ma már semmiféle adminisztratív szabály nem tiltja e könyvtári anyag
megtekintését (habár a könyvek megviselt állapotuk miatt nem kikölcsönözhetők és
fénymásolatuk is nagyban korlátozott). Továbbá, a propaganda gépezet tovább is őrlő
hatásaként még napjainkban is szakmai öngyilkosságot jelent a csendőrség témájával való
foglalkozás. Ily módon — annak ellenére, hogy már mintegy 2 évtizede eltörölték a kultúrát
osztályozó „tiltás, tűrés és tagadás” (hármas-T) rendszerét — annak polgári rendszer-ellenes
hatása gyakorlatilag tovább él, a Magyar Királyi Csendőrség története tekintetében
mindenképp. Ennek orvosolására indult meg az MKCsBK, a Szemere Bertalan Magyar
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a nagyobb könyvtárak és gyűjtők
együttműködésével a még itt-ott fennmaradt írott anyag lehető legteljesebb feltárása,
digitalizálása és annak az interneten át mindenki számára elérhetővé tétele.

IV. Szervezete
Területi illetékessége
A Magyar Királyi Csendőrség működési területe a vidék volt, amely Magyarország
területének 90%-át tette ki. Működésük nem terjedt ki a fővárosra, valamint a törvényhatósági
jogú és megyei városok bel-és külterületeire, 59 amelyek a rendőrség rendvédelmi területét
képezték.

Alárendeltsége
„A magyar királyi csendőrség katonai és fegyelmi tekintetben, továbbá a tisztek és
összes csendőrök mindennemű személyi ügyeikben saját előljáróiknak, felsőbb fokban az
1881. évi lll. t. c. 8. §-a értelmében a magyar királyi honvédelmi miniszternek, - a
közbiztonsági szolgálat teljesítésére és gazdászati ügyekre nézve pedig a magyar királyi
belügyminiszternek vannak alárendelve.” 60

Igénybevétele
A csendőrség a számukra a szolgálati szabályzatban konkrétan felsorolt feladatait
egyrészt az őrsök saját kezdeményezéséből, másrészt a bíróságok, ügyészségek és a területileg
illetékes közigazgatási (m. kir. rendőrségi) hatóságok felhívására végezték. 61 „A felhívás
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.” 62 Az utasítást végrehajtó csendőr annak
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bírálatába nem bocsátkozhatott. 63 A csendőrt egyedül a Szolgálati utasításban felsorolt
szolgálatra volt szabad igénybe venni és csak akkor, ha az a közbiztonsági szolgálatától nem
vonta el. 64

Szervi tagozódása
A szervi tagozódás némileg változott az idők folyamán (Pl. a m. kir. csendőrség
felügyelőségének létrehozása 65 és a csendőrség minisztériumi hovatartozása tekintetében). Az
alábbiak az 1941-es helyzetet tükrözik.66
1. Központi vezetés
2. Központi szervek
3. Csapatalakulatok
4. Gazdászatkezelési szervek
1. Központi vezetés:
•
•
•

A m. kir. honvédelmi minisztérium (20. csendőrségi osztály)
A m. kir. belügyminisztérium (VI-b. csendőrségi szolgálati osztály, majd 1943. jan. 1től XX. csendőrségi szolgálati osztály)
A m. kir. csendőrség felügyelője

2. Központi szervek
•
•
•

A m. kir. csendőrség szabályzatszerkesztő és tanulmányi bizottsága. Feladata az
utasítások kidolgozása
A m. kir. csendőrtiszti tanfolyamok. Feladata a csendőrség csapatállományú és
gazdászati tisztjeinek ki- és továbbképzése
A m. kir. csendőrségi felszerelési anyagraktár

3. Csapatalakulatok
•

csendőrkerületek: állomáshelyük szerint és római számmal elnevezve. Parancsnoka
ezredes. Mindegyikhez egy ügyész és egy orvos is be volt osztva.
I.
Budapest
II.
Székesfehérvár
III.
Szombathely
IV.
Pécs
V.
Szeged
VI.
Debrecen
VII. Miskolc
VIII. Kassa
IX.
Kolozsvár
X.
Marosvásárhely

•

osztály: általában egy megyét ölelt fel. Csendőrőrseinek száma 25-50 kellett legyen, .
Parancsnoka törzstiszt (alezredes vagy őrnagy). Állomáshelyük szerint voltak jelölve
(pl. egri, győri, stb.)

•

szárny: 8-15 őrs tartozott hozzá, melyek egy vagy több járás területére terjedtek ki.
Parancsnoka százados. Állomáshelyük szerint jelölték (pl. M. kir. csendőr
szárnyparancsnokság Kassa).

•

szakasz: 3-5 őrs tartozott hozzá, melyek rendszerint egy járás területéhez tartoztak.
Parancsnoka alhadnagy. Állomáshelyük szerint jelölték (pl. M. kir. csendőr
szakaszparancsnokság Tata)
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•

őrs: a közbiztonsági szolgálat közvetlen ellátója. Gyalog, lovas, vagy vegyes őrs volt.
Létszáma az őrsparancsnokkal együtt 6, 9, 12, 15 és 16-25 fő lehetett. Parancsnoka
tiszthelyettes. A gazdászati ügyek kivételével mindenben a szakaszparancsnok útján a
szányparancsnokságnak volt alárendelve. Megjelölésük állomáshelyük szerint történt
(pl. M. kir. csendőr őrsparancsnokság, Kiskőrös).

•

különítmény: ahol a csendőrség átmenetileg huzamosabb jelenlétére volt szükség a
közbiztonság védelmére. Legfeljebb két évig működhetett (utána vagy feloszlatták,
vagy őrssé alakították át), kivéve a tiszti és az őrkülönítményeket és a szezontól függő
különítményeket, pl. fürdő-különítmények.

•

csendőr gyalog tanosztály 3 alosztályra tagolódik. Parancsnoka őrnagy, az
alosztályoké százados. Közvetlenül a budapesti I. csendőrkerületi parancsnokságnak
van alárendelve. Feladata a legénység ki- és továbbképzése.

•

csendőriskolák: az altisztek és rangosztályba nem sorolt havidíjasok kiképzésére.
Parancsnoka százados. A területéhez tartozó osztályparancsnokság alá van rendelve.
Számuk a szükségtől függő. Állomáshelyük szerinti az elnevezésük (pl. M. kir. tatai
csendőriskola).

•

lovas osztály a kiskunhalasi és budapesti lovas alosztályból állt. Feladata a tisztek és
legénység lovaglásban való kiképzése és a lovak idomítása volt. Parancsnokuk
százados. Állatorvos szolgált mellettük.

4. Gazdászatkezelési szervek
•

A m. kir. csendőrség központi gazdasági hivatala volt felelős a tömegvagyon
kezeléséért, a felszerelési anyagraktárért, a központi szervek beosztottainak illetmény
ügyeiért és a Budapesten élő csendőrnyugdíjasok nyilvántartásáért.

•

A kerületi parancsnokságoknál a törzsgazdasági hivatal, az
osztályparancsnokságoknál pedig az osztálygazdasági hivatal intézte a területükre
eső gazdászati ügyeket, számviteli ellenőrzést, gazdászati kiképzést és a területükön
élő csendőrnyugdíjasok nyilvántartását.

Kitüntetések
A csendőrség kitüntetései a honvédség kitüntetéseivel egyezőek voltak. Kizárólag a
csendőrségre vonatkozó érmeket csupán különféle sportolói elismerések céljából és bizonyos
intézetek tiszteletére készítettek . (Az MKCsBK által késztett érmeket lásd ott)

Rendfokozatok
A csendőrség rangjai a honvédség rangjaival egyezőek voltak, mivel a csendőrök
személyüket tekintve a honvédség alá tartoztak. A csendőrlegénység tizedesi ranggal indult,
még akkor is, ha előzőleg a honvédségben már magasabb rangot szerzett.
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Csendőrlegénységi (jobbra) és
csendőrtiszti (alább) rangjelzések
parolin és kabátujjon
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V. Szolgálat
Felvétel a csendőrségbe
A csendőrlegénység állományába való felvétel kizárólagosan önkéntes jelentkezés
alapján történet (ettől csak a két világháború vége felé tértek el, amikorra a csendőrség száma
veszteségeik miatt és a megnövekedett igény miatt elégtelenné vált).
A legényi állományba való felvétel feltételei (1941): 67
• magyar honosság
• feddhetetlen erkölcsi magaviselet és előélet, nemzeti szempontból megbízhatóság
• 20 és 40 év közötti életkor
• nőtlen vagy gyermeknélküli özvegyi állapotú
• hadi szolgálatra alkalmas
• legalább 163 centiméternyi testmagasság
• a szolgálati magyar nyelvben megfelelő jártasság
• írni, olvasni és számolni tudjon.
A csendőrlegénységet 6 év elkötelezettséggel vették fel, melybe katonai
szolgálatukból 3 év beszámítható volt. 4-6 hónapi elméleti oktatás után a csendőrőrsön ún.
próbaszolgálatot végeztek, majd egy év után (katonai szolgálatot nem végzőket 18 hónap
után) véglegesítették. A kötelező idő elteltével kötelezettségüket évenként megújíthatták.
A csendőraltiszteket a csendőrök állományából képezték ki, az arra legalkalmasabb és
legérdemesebb csendőrökből. A 6-8 hónapig tartó altiszti iskolák helyét és tanoncainak
számát a csendőrkerületek döntötték el a szükségletnek megfelelően.
A csendőrtisztek felvétele, előléptetése és rangmeghatározása a honvédtisztekre
vonatkozó szabályok szerint történt, de a csendőrtiszti állás elnyeréséhez a csendőrtiszti
főiskola elvégzése és a szakvizsga sikeres letétele is szükséges volt. A tisztek a m. kir.
csendőrségbe való belépéskor 20 évi szolgálatra kötelezték el magukat.
A csendőrlegénység kiképzését a korábban a különböző járási csendőriskolák helyett a
Nagyváradon létrehozott csendőriskola – később tanzászlóalj – biztosította.
Sok jó hozzáállású, hazaszerető, értelmes, de a továbbtanuláshoz anyagiakkal nem
rendelkező falusi fiatalnak a nép tiszteletét kiérdemelt és biztos jövőt biztosító csendőrségi
pálya vonzó hivatás volt. A csendőrőrsön naponta folyó tanítás a csendőrségi munkára való
alapos kiképzésen túl az általános műveltség kifejlesztését is munkálta – lásd alább. A
csendőrség a csupán négy elemit végzett ifjakat művelt, jó szellemű, katonafegyelmű és a
társadalmi körökben otthonosan mozgó férfiakká nevelte. A csendőrök a csendőrséget, mint
nagy családjukat tekintették. (Ebből kifolyóan a kommunizmus általi üldözés idején a
külföldre szakadtak áldozatosan támogatták az otthoniakat és azok megárvult családjait).

Elvárt magatartás
„A csendőr az államhatalom képviselője , a törvényes rend és belső béke támasza, az
ország közbiztonságának és nyugalmának őre, az állam és a nemzet bizalmának
letéteményese.
A csendőr legyen büszke szép hivatására, azt életcélnak, kitüntetésnek és ne csupán
kenyérkeresetnek tekintse. Legyen büszke arra, hogy olyan testületnek tagja, amely csak
erkölcsileg megválogatottakat fogad kebelébe, s amely mindenki által megkülönböztetett
tiszteletben és megbecsülésben részesül.
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Szeresse hivatását és testületét, amelynek életét szentelte; minden szavának és tettének
célja az legyen, hogy esküvel fogadott kötelességének híven, becsülettel, vitézül meg·felelve
a csendőrség jó hírnevét és tekintélyét gyarapítsa.” 68
Ezt az elvárást tükrözi a csendőrök jelszava: Híven, becsülettel, vitézül, a hazáért,
mindhalálig, valamint a csendőr eskü és a „csendőr tízparancsolat” is. 69 A csendőrök ezt
annyira szívükbe zárták, hogy még az üldözések alatt és az emigrációban is eszerint próbálták
élni életüket. S ez volt annak is az oka, hogy a csendőrök között nem akadt besúgó és hogy a
csendőrséget Sztálin átnevelhetetlennek ítélte meg és ezért törekedtek teljes
megsemmisítésére a kommunizmus idején.

Kiképzés and továbbképzés
A csendőrségi szolgálatra jelentkezett egyének esetében komoly fizikai és szellemi
feltételeknek kellett megfelelni és 12-18 havi próbaszolgálat után dőlt el, hogy a
próbacsendőrből csendőr lesz-e.
A próbaszolgálat egy részét iskolán, más részét az őrsön, járőrtársként kellett
teljesíteni. Ezen kívül minden szolgálatban nem álló csendőrnek az őrsön naponta az
őrsparancsnok által elrendeltek szerint egyéni vagy közös tanulással kellett foglalkoznia. 70 Az
oktatás magába foglalta a büntetőtörvénykönyv, a Szervezeti és szolgálati utasítás továbbá
számos más jogszabály és rendelet elsajátítását, a fegyver- és lő ismeretet, egészségügyi,
irodalmi, földrajzi, mértani, biológiai és sok egyéb általános ismeretet. 71
Emellett a véglegesített csendőr – aki csak letöltött katonai szolgálat után és ott elért
tisztesi rendfokozat birtokában léphetett be a testületbe próbacsendőrként – a továbbiakban
állandóan képezte magát. A járőrtárs iskola elvégzését követően járőrvezetői iskolára került,
majd az arra alkalmasak az őrsparancsnokképző iskolára.
E mellett a későbbiek során még a különböző „szaktanfolyamok” – híradó,
közlekedési, nyomozó, stb. – elvégzése adhatott lehetőséget az előrelépésre, aminek a csendőr
esetében az alhadnagyi rendfokozat elérése jelentette a pálya utolsó állomását. Utóbbi
rendfokozatot alig néhány tucatnyian érhették el évente és szolgálhattak ilyen rendfokozatban.
1944-ben nyílott meg a lehetőség a legfelkészültebb, legkiválóbb legénységi
állományúak előtt, hogy elérhessék a tiszti rendfokozatot. Az 1944. augusztus 20-án felavatott
zászlósok -- korábban törzsőrmesterek, főtörzsőrmesterek, alhadnagyok – legalább tíz
esztendőn keresztül kiváló minősítéssel kellett, hogy rendelkezzenek és a szigorú felvételi
vizsgán is meg kellett, hogy feleljenek.
A csendőröktől és csendőrtisztektől elvárták az állandó tanulást, továbbképzést
nemcsak szakmai területen, de általános műveltség és testedzés terén is.

Szolgálat
A m. kir. csendőrség alap feladata a bűncselekmények megakadályozása és az
elkövetettek felderítése volt. Szolgálatát a legkisebb részletekbe menően a Törvények 72 és
Rendeletek 73 szabályozták. Ezek alapján készült a minden csendőr által alaposan ismert
Szolgálati utasítás, amit a csendőrök maguk között a címlapon feltüntetett rövidítés folytán
„Szut”-nak hívtak (1981, 1924, 74 1941), valamint a csendőrség különböző csoportjai részére
kiadott Utasítások. 75
A szolgálat közbiztonsági és belső szolgálatra oszlott. 76
A belső szolgálat az őrsökön zajlott és az őrs belső életét szabályozta: napirend,
oktatás, portyázás és ügyelet beosztása, öltözködés, felszerelés, istállórend, fegyelmi ügyek,
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stb. Célja „a csendőrség kiképzése és a katonai fegyelem és belső rend fenntartása” volt.
Három részből állott:
1. Rendes szolgálat: minden hivatalból végzett, egyenruhában teljesített szolgálat
2. Felszólított szolgálat: bírósági vagy közigazgatási hatóságok „felhívására” vagy
„megkeresésére” végzett szolgálat
3. Ellenőrző szolgálat: az őrsöket a felettes parancsnokságok rendszeres évenkénti,
valamint időnkénti meglepetés szerű szemlékkel ellenőrizték; a járőröket pedig az őrsök
parancsnokai naponta ellenőrizték.
A közbiztonsági szolgálat volt a jelentősebb, amellyel az állampolgár, a „vidéki
Magyarország” találkozhatott. Ennek négy területe:
1. államrendészeti: az állam belső és külső biztonságának őrzése
2. közrendészeti: a személy és vagyonbiztonság megóvása, bűncselekmények
megelőzése, elemi csapások okozta kár csökkentése. Az őrsök egyik fő feladata az összes fő
és mellékutak járőrözése, az ún. portyázás volt; a legénység egyharmad részének állandóan
ebben a szolgálatban kellett állnia. 77 A portyázást az általában két csendőrből álló „járőr”
végezte az előírt útvonalon, 12-18 órás szolgálatban, melynek egy harmada pihenésre volt
fordítható, szigorúan meghatározott szabályok szerint. Szolgálati feladataikat a Szolgálati
utasítás részletezte. 78
3. igazságügyi rendészeti: bűncselekmények felderítése, a büntető eljáráshoz
szükséges bizonyítékok megszerzése, az igazságügyi hatóságoknak való segítségnyújtás
4. karhatalmi szolgálat: a csendőrség igénybevételére jogosult hatóságok fegyveres
erővel való támogatása. Ez utóbbi célra állították fel a galántai csendőr „pótzászlóaljakat”
1942-ben, melyek legénysége nem a csendőrség állományából került ki, hanem sorozott volt.
Ennek részben az volt az oka, hogy a háború haladtával a csendőrség tagjainak egy része már
elpusztult illetve a frontokon szolgált.
A rendvédelmi szolgálat a csendőrlegénység kizárólagos feladata volt. A
csendőrtisztek a 1899 után 79 a rendfenntartásban és nyomozásokban nem vehettek részt, de
minden tekintetben felelősek voltak annak irányításáért és ellenőrzéséért, valamint a
legénység hivatásszerű kiképzéséért és katonai fegyelméért. 80
Az ún.”csendőr járőr” volt az alapvető csendőr szolgálat, melyet rendszerint kettő,
néha több (kivételesen egy) 81szolgálatteljesítésre kivezényelt és eligazított csendőr alkotott.
Parancsnoka az 1895-ben rendszeresített járőrvezetői jelvénnyel 82 megkülönböztetett
„járőrvezető” volt, a többi tagja pedig a „járőrtárs”. 83 A járőr 12-18 órás szolgálatban járta be
a rábízott területet („portyázás”), a pontosan előírt menetvonalon, bizonyos megfigyelési
pontok útba ejtésével. Még a pihenőidők helyét és az egyes helyeken eltölthető idő hosszát is
előírták az őrsparancsnokok, akik a járőrt gyakran és meglepetésszerű ellenőrizték. A
pihenőhelyeik általában különbejáratú helységek voltak a községházán, erdészházakban stb.,
ahol a járőr tisztálkodhatott és szerelvényüket lazítva pihenhetett. Nemcsak a szolgálatot, de
az őrs életének minden apró részletét rendeletileg előírták, 84 s a csendőrök azt hűségesen be is
tartották.
Az őrsök lehettek lovas, gyalog és vegyes őrsök. Az egyes őrsökön szolgálatot
teljesítők száma általában 8 és 18 fő között mozgott, amelyek közül az őrs esetenként 50-70
százalékot volt képes járőrszolgálatba vezényelni.

Szakosodás
1924-ben kidolgozták a modernizált Szervezeti és Szolgálati Utasítást, majd az
Ügyviteli Szabályzatot. 1930-ben létrehozták Budapesten a nyomozó osztályt, szombathelyi,
szegedi és debreceni alosztályokkal, melyet 1931-ben a pécsi, 1932-ben a székesfehérvári és
miskolci alosztályok követtek. 85
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Szintén 1930-ban hozták létre a közlekedési őrsöket és különítményeket, 86,87 melyeket
a vasúti 88 őrsök követtek. Kiépült a hírhálózat is és 1944-ban pedig már „központi
közlekedési parancsnokság” működött, alárendeltségében „repülőtéri szárnnyal”,
„közlekedési szárnyakkal” és „központi műszaki alosztállyal”. A „híradó
osztályparancsnokság” pedig „híradó műszaki alosztállyal” és „híradó szárnyakkal”
rendelkezett. Az állóvizek közbiztonsági szolgálatát a vízi csendőrség végezte. 89
A m. kir. csendőrség azon őrsei, amelyek területileg az országhatárok közelében
feküdtek, minden időben bizonyos határvédő feladatokat is elláttak. Kötelességük volt pl. a
határvonal jogosulatlan átlépését, áruk, fegyverek, iratok átcsempészését, állami
berendezések, határjelek megrongálását, kémkedést megakadályozni, és kapcsolatot
fenntartani a határszéli szolgálatot rendszeresen ellátó szervekkel. 90
1891. és 1919. között viszont a m. kir. csendőrségen belül működött egy speciális
„határszéli csendőrség” elnevezésű szolgálati ágazat is, amely az állomány 11.35% -át tette
ki. 91 Az útlevélköteles határszakaszokon, azaz a magyar-román és a magyar-szerb határon,
határszéleken szolgáló csendőrőrsök a szokásos helyi közbiztonsági feladataikon túl a
határvédelem bizonyos feladatait is ellátták. Ide tartozott békeidőben az illegális határátlépők
elfogása, (illetve a román zsidóellenes pogromok idején a zsidó menekültek átengedése és
román üldözőik visszaverése) 92 s háború esetén az idegen hatalmak felderítőinek és
diverzánsainak megfigyelése, valamint a területükön lévő hidak, vasúti csomópontok,
valamint a közigazgatási központok és raktárak védelme is. Mozgósítás alkalmával a
közelükben élő lakosok az őrsökre vonultak be, katonai felszerelésüket is ott kapták meg.
Ezen feladatok ellátására a határszéli csendőrőrsöket már békeidőben támpontokká építették
ki, az őrsök befogadóképességét megnövelték és a hóolvadástól hóhullásig terjedő
időszakokra az anyaőrs alatt működő külön nyári őrsöket állítottak fel. Békeidőben
közvetlenül a kerületi csendőrparancsnokság, háború esetén pedig a területileg illetékes
katonai parancsnokság alá voltak rendelve, 93 míg speciális, sok elismerést kiváltott 94 hírszerző
feladataikat tekintve pedig a területileg illetékes hadtestparancsnokságok felderítő
főállomásaival álltak kapcsolatban. Mivel Románia az első világháború kezdetén nem lépett
be a háborúba, a magyar-román határon nem állomásozott katonai erő s így 1916-ban a
meglepetésszerűen támadó román csapatok lényegében ellenállás nélkül hatolhattak be
Erdélybe a csendőrök hősi halált jelentő önfeláldozó ellenállása ellenére. 95
A csendőrség egy része a honvédségen belül, mint tábori csendőr szolgált. A tábori
csendőrség 96, 97 a magyar királyi honvédség részleges mozgósítása, mozgósítása, illetve
háborús alkalmazása esetén került felállításra a magyar királyi csendőrség hivatásos
állományából, vezénylés útján.
A tábori csendőri szolgálatra vezényelt hivatásos csendőrtisztek és legénység feladata
volt a hadra kelt seregben ellátni a tábori rendőri feladatokat, amelyek rendfenntartó,
ellenőrző és útrendészeti szolgálatból álltak.
Ezen feladatokat a tábori csendőrök osztagokba, illetve őrsökbe szervezve látták el a
különböző magasabb parancsnokságokhoz beosztva. (A honvédség állományából melléjük
rendelt ún. csapatcsendőrök nevük dacára nem csendőrök voltak.) Feladatukat a Tábori
rendészeti szolgálat főnöke hangolta össze, illetve irányította. Ezen szolgálati állás a Honvéd
Vezérkar főnöke – a második világháború éveiben a hadra kelt sereg vonatkozásában
Fővezérség – 2. osztályán belül került felállításra.
A tábori csendőrség a második világháború időszakában önálló tábori csendőr
nyomozó osztaggal is kiegészült, amely a hadra kelt seregben és az általa ellenőrzött területen
végezte feladatát és úgy katonai, mind polgári személyek ellen eljárhatott.
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A második világháború éveiben mintegy 2000 főre tehető a tábori csendőri szolgálatra
vezényelt csendőrök száma. A tábori csendőri feladatok ellátására vezényelt csendőrök
néhány havi szolgálat után visszatértek anyaőrseikre és új személyek kerültek vezénylésre.

VI. Egyenruha 98
Amikor a Kiegyezést követően a m. kir. erdélyi csendőrség létrejött, a vadászkalapon
a császári zsandárság gránátját magyar címerrel cserélték fel és a zubbonyra félgömb alakú
gombok, valamint a honvédséghez hasonló meggyvörös zsinórzat került.
Az egyenruha kialakítását a nemzeti jelleg, gyakorlatiasság és rendet s tiszteletet
sugárzó megjelenés szempontjai vezették. A magyar királyi csendőrséget az 1881-es
megalapításától kezdve az éberséget jelképező kakastollas kalap jellemezte.
Egyenruhájuk hasonlított a honvédségi egyenruhához, de 1906-ban az addigi fekete
lakszíjat kicserélték barna krómbőrből valóval és 1916 után a buzérvörös hajtóka alatti
sötétzöld alátét is megkülönböztette.
1921-ben vezették be a Bocskai sapkát és a derékbeszabott koronás gombokkal ellátott
zubbonyt (gyakorlati anyagi okok miatt továbbra is tábori barna színből, bár eredetileg
csukaszürkére tervezték).

Próbacsendőr kalapja nagy
tollforgóval az 1925 után
foganatosított kalapjelvénnyel

Csendőr őrmester zubbonya jelsíppal
és jelsíp zsinórral, járőrvezetői
jelvénnyel, járőr táskával és
derékszíján két tölténytáskával

Századosi tábori csendőr sapkája kis
tollforgóval
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Csendőr főhadnagy kisattilája

Csendőr járőrvezető köpenyben

A ruházatról és tárgyakról több részlet található a honlap Múzeumában, s sok
lényeges és részletes információ van a honlapon szintén olvasható 1887-es, 1926-os
és 1937-es Zsebkönyv-ekben is (az utóbbi kettőben az odavonatkozó
Körrendeletekkel együtt), valamint az 1935. és 1941. évi Csendőrségi Lapok-ban.
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VII. Fegyverek
A m. kir. csendőrség megszületésekor elődje, a m. kir. erdélyi csendőrség a Fruhwirthféle ismétlőpuskát használta, de az újonnan alakuló csendőrkerületek a Kropatschek-féle 8
lövetű ismétlő karabélyt rendszeresítették, amelyet 1887-től az erdélyi I. kerület is átvett.
1906-ban rendszeresítették a 95 m. Mannlicher-puskát csendőrségi szuronnyal 99,
amelyhez 1913-ig a békebeli használatra szánt füstös lőporral töltött ún. béketöltényt
használták. (A rövidebb karabélyt lovas csendőrök használták).

100

1912-től a Frommer-féle önműködő pisztoly is rendszeresítve lett, de az 1921-es
békeszerződés alapján létrehozott 1922. évi VII. törvénycikk a csendőr lőfegyverzetéül
egyedül a puskát engedélyezte. (A fegyverekről több részlet található a honlap Múzeumában).

Mannlicher puska/karabély,
csendőr szurony és
szuronytok.

Frommer pisztoly

VIII. Publikációk
Zsebkönyv. A m. kir. csendőrség évente kiadott könyvecskéje, 1889-től 1902-ig
Zsebkönyv a Magyar Királyi Csendőrség számára címen, majd 1903-tól 1917-ig és 1924-től
1944-ig A Magyar Királyi Csendőrség zsebkönyve címen. Szerkesztője 1924 után Pinczés
Zoltán csö százados (később őrnagy, alezredes) volt. Tartalmazta a tisztek és tiszthelyettesek
névjegyzékét, a csendőrkerületek személyi információit, a magyarországi helységeket,
kitüntett legénység névsorát, minisztériumok és bíróságok címeit, stb.
Csendőrségi Lapok 101 a magyar királyi csendőrség havi két-háromszor megjelenő,
annak szerves részét képező, szeretett „újságja.” 1907-től 1919-ig XIII. évfolyama jelent meg,
majd 1924. június 15-én újraindult, mint az előzőnek egyenes folytatása, a XIV. évfolyammal.
A lap 1944 végén megszűnt, néhány hónappal az egyesület megszűnése előtt (lásd a honlap
Könyvtár-ának Bibliográfiáján keresztül elérhető Csendőrségi Lapok alatt is).
A testület tagjai fedezték költségeit (az nem az államot terhelte). Minden csendőrőrs és
minden tiszt előfizetője volt.
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Eleinte a m. kir. csendőrség Zsebkönyv szerkesztő bizottsága, majd Mahács (később
Mohácsy) Lajos, Pinczés Zoltán, Beöthy Kálmán, s végül Benedek Mihály szerkesztette. A
szerkesztők jobbkeze sok éven át a háttérben a kiadásokkal járó technikai intéznivalókat
csöndesen és hűségesen végző Árkosi alhadnagy volt.
Tisztek, altisztek és tiszthelyettesek tollából hírt adott a testület életéről és a csendőrök életét
érinthető minden fontos eseményről, sport versenyeken jól szerepelt csendőrök
eredményeiről, a testület tagjait érintő kinevezésekről, áthelyezésekről, családi eseményekről.
A szerkesztők szívügyüknek tekintették „szeretett csendőreik” továbbképzését, nemesítését
(Beöthy Kálmánról fiának személyes visszaemlékezése szerint). A szerkesztők szavaival élve:
„Mi a csendőrségnek, jobban mondva, csak a csendőrségnek vagyunk a szaklapja. Minden
betűnkkel, minden erőnkkel és minden szeretetünkkel csak a csendőrség ügyét szolgáljuk,
célunk elsősorban az, hogy legénységünknek nemes és hasznos szórakozást nyújtsunk.
önképzését megkönnyítsük, nevelésében pedig segítségükre legyünk azoknak a tényezőknek,
amelyeknek ez elsősorban képezi feladatát.” 102Általános műveltséget növelő és szakmai
cikkeken kívül egy-egy sikeres nyomozás tanulságaival ismertette meg az olvasókat és jogi
tanácsokat adott a különböző kérdésekben a szerkesztőséghez forduló csendőrök számára. Ez
a publikáció is fényes példája annak a nyitottságnak, amely jellemezte a csendőrséget és
munkáját. Az 1947 utáni pártállam titokzatosságával szemben feltűnő, hogy a csendőrség
milyen nyíltan beszélt rendvédelmi munkájáról, módszereiről, felderítő eseteiről, mert azok a
törvények pontos betartásán alapultak, s így a lakosság általi megbecsülésüket öregbítette.
Bajtársi Levél, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség lapja 1948-2005-ig, az
emigrációba kényszerült csendőrök rendszeres újságja, önerőből, egy időben nyomtatva,
máskor csak sokszorosítva tartotta fel a csendőrök közötti szoros kapcsolatot világszerte és
ápolta a testület emlékét. 2008 óta a negyedévenkénti Körlevél helyettesíti, amely viszont az
interneten át is elérhető. Helyi csoportok szintén kiadtak rövidebb-hosszabb ideig saját
újságokat (pl. a clevelandi Magyar Csendőrök Családi Közösségének Egyesületi Értesítő
lapja, vagy a floridai Bajtársi híradó).
Szervezeti és szolgálati utasítás a m. kir. csendőrség számára (Szut.) A m. kir.
csendőrség szervezetét és működését szabályozó törvények és rendeletek alapján összeállított
könyv, mely részletekbe menően kitér a csendőri szervezet és szolgálat minden területére.
Először 1881-ben került kiadásra, majd 1900-ban a Szolgálatra vonatkozó részét
módosították. Az 1912-es módosított – és az azt megelőző – kiadások címe Utasítások a
Magyar Királyi Csendőrség számára volt. Az 1927-es kiadás modernizálta a csendőrség
működését, s attól az 1941-es kiadás csak kis mértékben tért el. Az évtizedek során több
közbeeső után-nyomás is történt, hogy a csendőrség igényeit kielégíthessék, ugyanis azt
minden csendőrnek meg kellett vennie, s betéve tudnia.
Közlönyök. A m. kir. csendőrség a honvédelmi- és a belügyi tárca felügyelete alatt állt,
így a testületre vonatkozó, annak munkáját mindenben meghatározó rendeleteket és
jogszabályokat a két tárca közlönyeiben publikálták (a fontosabbakat mindkettő
közlönyeiben). A Csendőrségi közlönyök 1912-1918-ig Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi
Csendőrség számára címen, míg 1924-1944-ig Csendőrségi Közlöny címen kerültek kiadásra.
1918-1924-ig pedig a csendőrségre vonatkozó rendeletek is Rendeleti Közlöny a Magyar
Királyi Honvédség számára és a Belügyi Közlöny periodikákban jelentek meg, mivel abban
az időszakban a Csendőrségi Közlöny nem jelent meg. Az MKCsBK és Szemere Bertalan
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság összefogásával az összes, a m. kir.
csendőrségnek az egész országra kiterjedő munkájával összefüggő rendelet teljességében
megtalálható (kutatható, letölthető) az interneten (www.csendor.com), a magyar rendvédelmi
szervezetek közül elsőként.
Szabályzatok és tanagyagok tucatjai biztosították a csendőrök továbbképzését, egyéni
és hivatásbeli fejlődését és szolgálatuk európai nívóra emelkedését.
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A www.csendor.com „könyvtárának” Bibliográfiája a jelenleg ismert összes
könyvanyagot felöleli. A csendőrség kommunisták általi üldözése miatt ennek az anyagnak
egy része már pótolhatatlanul elveszett. A többiből is csak néhány példány maradt fenn,
elszórtan a világban. Ezért tartja az MKCsBK a csendőrség iránti tiszteletből és a magyar nép
érdekében a még meglevő anyag digitalizálását és internetre vitelét a XXI. század küszöbén
elsődleges feladatának. Ez a munka folyamatban van, s jelenleg már több mint 100 könyv
olvasható teljességében a honlapon át (a bibliográfiában ezeket kis csendőrkalap jelzi). Ha
valakinek tudomása lenne a bibliográfiában nem szereplő könyvről, tudassa a MKCsBK-val a
honlapon keresztül.

IX. További információ a honlapon
Csendőrség és zsidóság (angolul és magyarul)
MKCsBK (angolul és magyarul)
MKCsBK nyilatkozata a magyarországi csendőrségi kezdeményezéseket illetően
Memorandum (Olchváry-Milvius Attila, 1950), a m. kir. csendőrség jellemzése, amelynek
alapján az USA a csendőrökre vonatkozó bevándorlási zárlatot felemelte
A Honlap Könyvtárában:
- az összes csendőrségre vonatkozó törvény és rendelet
- teljes (jelenleg ismert) bibliográfia
- az összes, ma még fellelhető korabeli könyv, teljességében olvasható,
letölthető (a magyarországi Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára,
az Országos Széchényi Könyvtár és az Országgyűlési Könyvtár,
valamint a világ legnagyobb magán könyvtárainak könyveit
tartalmazza)
- számos csendőrséggel kapcsolatos írás a csendőrség illetve csendőrök
tollából
A Honlap Múzeumában:
- több mint 3000 fénykép és tabló csendőrökről, életükről, egyenruháikról,
fegyvereikről, stb.
- több száz eredeti okmány és levél
- hang és fimfelvételek
- csendőrségi témájú kiállítások
A Wikipédián:
- A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség története (angolul)
-A jelenlegi magyar Wikipédia cikk a csendőrségről még a kommunista propaganda
által kialakított torzképet festi. Mivel a Wikipédia természetéből adódóan az első leíró
állásfoglalását technikailag igen nehéz átváltoztatni, így a jelenlegi laikus és csendőrségellenes elfogultságú cikknek szakértői objektív információkkal való javítgatása illetve
kibővítése még a jövőre vár. (A csendőrség megszüntetésének deportálásokkal való hamis
magyarázatát már kijavítottuk a megszüntető rendeletre való utalással, amely a honlapunkon
is olvasható. Jellemző a Wikipédiára, hogy hamis állításuk alátámasztására is azt a rendeletet
használták, amit viszont nyilván maguk sosem olvastak el, tekintve, hogy az az állításukat
cáfolta, nem pedig alátámasztotta). Ehhez olyan személyekre van szükség, akik a szakmai
hiteles tudáson kívül képesek a csendőr-ellenes cikkírók gyűlölködő ad hominem
támadásaival is felvenni a harcot.
v. Kőrössy Zoltán és Kőrössyné dr. Soltész Katalin
Kensington, Maryland, USA, 2011 májusában
Felfrissítve 2016 júliusában
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Köszönetünket fejezzük ki a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos
Társaságnak, legfőképpen dr. Parádi József elnöknek és dr. Szakály Sándornak sokirányú
odaadó segítségükért, tanácsaikért, véleményezésükért és dr. Tóth Gergelynek a cikk
lektorálásáért.
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