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ln memoriam a magyar haza szolgálata során

hősi

halált halt csendőröknek.

„ Híven, becsülettel, vitézül!"

Évtizedeken át magyar falvaink lakossága biztonságban élt,
mert a kakastollas csendőreink őrjáratai őrködtek a rend felett,
naponta, é_üel és nappal. Példás fegyelem, tudatos törvényszolgálat, állandó készenlét jellemezte a Magyar Királyi
Csendőrség kötelességtudó, mindig megbízható, jellemes és
tisztességes jelenlétét.
A háború véres éveiben a Magyar Királyi Csendőrség híven
és vitézül teljesítette kötelességét a harctereken is. Ahol a
katonafeladat arra késztette őket, hogy mint taktikai egységek
szembe nézzenek és harcoljanak az ellenség harcászati egységeivel, avagy a harctér mögötti partizán csoportjaival, a magyar királyi csendőr ott is híven, becsülettel és vitézül teljesítette esküdt kötelességét.
A Magyar Királyi Csendőrség egyik erős, kitartó és megbízható oszlopa volt Hazánknak; békében és háborúban egyaránt mindig HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL szolgált.
Büszkék lehetünk rájuk! Fejeinket meghajtjuk hálásan emlékezve a magyar királyi csendőrökre, akik oly hatásosan szolgáltak, de sok szenvedéssel, sokszor életükkel fizettek Hazánk
szolgálatáért.
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége a csendőröket
mindig is bajtársként tekintette és tekinti, és együtt érez velük
múltjukban úgy, mint most, amikor Hazánk csendőrség nélkül
érzi a vidék védtelenségét. Nem így volt régen!. .... Akkor voltak, akik megtartották a magyar falusiak biztonságát. Azok
zöme, akik ezt a kötelességet híven végezték már eltávoztak
közülünk. Legtöbbjük sokat szenvedett és sokan névtelen sírokban nyugszanak. S akik még köztünk vannak, azok már
öregen, de még mindig becsülettel élik napjaikat.
S bajtársi egyesületeik, Magyarországon és a föld más részein, élve tartják emléküket; tiszteletbeli csendőrök emlékeznek és emlékeztetnek mindenkit arra, amit ez a HÍVEN, BECSÜLETTEL és VITÉZÜL működő testület tett Hazánkért.
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Az érmek, amelyek ebben a könyvben láthatók, mutatják milyen lelkes hazafias munkát végeztek a külföldre kényszerült
csendőrök és az új generációk azért, hogy sohase feledjük a
Magyar Királyi Csendőrség tetteit. ' És, hogy talán újra születhessen ez a hazafias, rendszolgáló szervezet, hogy végre falvaink
és a vidék népe ismét biztonságban élhessen!
2014.

x. 28.
SIMONYI László

Magyar Harcosok Bajtársi Közössége
központi vezető
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„

,

P.LOSZO
történelmi Magyarország területére a csendőrség intézménye Itálián és Ausztrián keresztül a XIX. században érkezett
meg. A francia indíttatású rendvédelmi szervezettípus sok
évszázados múltra tekinthet vissza, hiszen gyökerei a XIlI. századig
nyúlnak, amikor a haderőben katonai rendőrségként alkalmazták az akkor
még Maréchaussée elnevezésű testületet.
A kiváló eredményességgel működő szervezet hatásköre - a
polgári Lakosság igénye nyomán - fokozatosan terjedt ki a Francia
Királyság teljes területén a polgári lakosságra is a városok kivételével.
A XVIIl. század végén változtatta meg az uralkodó a testület nevét
csendőrségre (Gendarmerie). A nagy francia forradalom idején ugyan
a testületet beszüntették, azonban rövid időn belül kiderült, hogy arra
szükség van, ezért visszaállították. A testületet Napóleon modernizálta.
A napóleoni császárság vonzáskörébe tartozó országok átvették a
napóleoni közigazgatási rendszer részeként a francia rendfenntartási
modellt, amelynek pedig egyik legfontosabb pillére a csendőrség intézménye volt. A csendőrség Európa-szerte jól megállta a helyét, ezért
Napóleon bukását követően a csendőrségeket nem szüntették meg, sőt
azokban az országokban is bevezették, ahol korábban e testület még
nem létezett.
Olaszország Lombardia nevű északi tartománya - amely a
HABSBURG-birodalom részét alkotta - NAPÓLEON tündöklése során
elkerült a HABSBURGoktól és a francia császárság vazallus államává
vált. Ennek nyomán vezették be Lombardiában a csendőrség
intézményét. Buonaparte NAPÓLEON bukását követően Lombardia
visszakerült a HABSBURG-birodalomhoz. A HABSBURG adminisztráció azonban - mivel a lombardiai csendőrség kiváló hatásfokkal mű
ködött - a testületet a tartomány HABSBURG-birodalomba való viszszatérése nyomán is fenntartotta.
A lombardiai csendőrség vált a mintájává az 1848-1849-es magyar forradalom és szab~dságharcot cári segédlettel leverő HABSBURG
hatalom által kiépített birodalmi csendőrségnek. E birodalmi csendőr
ség is kiváló eredményeket ért ugyan el a közrend és közbiztonság terén, azonban hasonló szorgalommal üldözte a magyar hazafiakat is.
Ezért 1867-ben a kiegyezés után a magyar politikai vezetés nem volt
hajlandó átvenni a testület Magyarországon diszlokáló alakulatait, illetve alkalmazni a birodalmi csendőrség tagjait.
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A kiegyezés után ú_üáéledő polgári magyar államban a közbiztonság helyzete kedvezőtlenül alakult. A magyar koncepció lényege az
volt - melynek elméletét a reformkorban dolgozták ki - , hogy a
közrendet mindenütt az önkormányzatok saját hatáskörben tartsák
fenn. A magyar törvényhozás is ennek szellemében szabályozta a települések rendőrhatósági jogköreit. Ez a modell azonban Magyarországon az 1870-es években megbukott, mivel csak a nagyobb városok
gazdasági potenciálja tette lehetővé azt, hogy ütőképes önkormányzati
rendőri szervezetet működtessenek. Ebből fakadóan vidéken a közrend meglehetősen labilissá vált.
TISZA Kálmán miniszterelnök vetette fel elsőként annak a gondolatát, hogy Magyarországon ismét létre kell hozni a csendőrséget, de
most már a magyar nemzetállam irányítása alatt. Ezt az elgondolását
fokozatosan el is fogadtatta az illetékes döntéshozó szervezetekkel.
Közben 1876-ban az erdélyi és a horvátországi csendőrséget a magyar
állam átvette az Osztrák-Magyar Monarchia közös haderejétől, ezzel
érvényt szerezve a kiegyezési törvényben foglaltaknak, mely szerint a
belső rend fenntartása az Osztrák-Magyar Monarchia két társországa,
a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság belügye, abba a közös
ügyeket intéző tárcáknak (hadügy, külügy és a fmanszírozásukat szolgáló pénzügy) nem lehetett beleszólása.
A Magyar Királyi Csendőrséget a legitim országgyűlés az 1881/Il.
és az 188 !/Ill. törvénycikkekkel állította fel, melyeket az uralkodó
1881. Il. 14-én szentesített. E nap vált a testület napjává 1934-ben. A
Magyar Királyi Csendőrséget a magyar kormány a történelmi Magyarország területén - az 1876-ban átvett erdélyi csendőrség mintájára - fél évtized alatt kiépítette. A Magyar Királyi Csendőrség beváltotta a hozzá fűzött reményeket, vidéken létrehozta a közrendet és a
közbiztonságot. A testület kiváló hatásfokkal működött.
A Magyar Királyi Csendőrség a belügyi tárca felügyelete alatt állt,
azonban - mivel a csendőrök személyükben katonának minősültek
- a testület személyi állománya felett a Magyar Királyi Honvédelmi
Minisztérium diszponált. A Magyar Királyi Csendőrség nem volt hatóság, az önkormányzatok rendfenntartói igényeinek a megvalósítására volt hivatott, amennyiben azok a törvényi szabályozással összhangban álltak.
A Magyar Királyi Csendőrséget a magyarországi kommün beolvasztotta a Vörös Őrségbe. A magyar Tanácsköztársaság 133 napos
fennállása után azonban, a kommün bukását követően a törvényes
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rendet visszaállító kormányok a csendőrség intézményét ú_üászervezték. A két világháború között a Magyar Királyi Csendőrség - több
szervezeti és technikai fejlesztés nyomán - ugyancsak kiváló hatásfokkal végezte munkáját. A 12 OOO fós szervezet - az alapítási évek
és az I. világháború időszakának a kivételével, amikor a testületi tagokat frontszolgálatra hívták be és helyükre fizikailag alkalmatlan, a
rendfenntartás mesterségében járatlan népfelkelőket helyeztek - 90
% körüli bűnfelderítési eredményességgel látta el hivatását.
1945-ben a szovjet hadsereg nyomán Magyarországra érkező
Kommunisták Magyarországi Pártja azonban - mjvel a csendőrséget
tartotta a magyarországi rendvédelmi testületek közül a proletárdiktatúra viszonyai közé a legkevésbé beilleszthetőnek - elérte, hogy a legitim országgyülés által törvénnyel létrehozott testületet egy
miniszterelnöki rendelettel (1690/1945.ME.r.) feloszlassák. A
Magyar Királyi Csendőrség tagjait mint „ .. . a magyar parasztság és a
magyar munkásság ellen megszámlálhatatlan erőszakosság . . . "
elkövetésével hamisan vádolt szervezet tagjait - a kollektív felelősség
elvének gyakorlásaként - bűnösnek nyilvánították, amely alól csak
rigorózus feltételek esetében nyílt lehetőség a mentesség elérésére.
Összességében tehát a csendőrséget Magyarországon a XIX-XX.
században három ízben hozták létre és három ízben szüntették meg. A
felállítás oka mindhárom alkalommal szakmai, a megszüntetés pedig
mindhárom alkalommal deklaráltan politikai jellegű volt. Két alkalommal - amikor a cél a polgári magyar állam helyreállítása volt
1881-ben és 1919-ben - a csendőrséget visszaállították. Amikor
azonban a polgári magyar állam helyett a szovjet típusú pártállam kialakítása volt a cél, a csendőrséget nem szervezték ú_üá.
A Magyar Királyi Csendőrségnek a polgári magyar állam rendvédelm i modelljén belül, a társ rendvédelmi szervezetekhez képest nem
voltak különleges jogai, felszereltsége, dijazása. Mégis sokkal eredményesebben tevékenykedett, mint a társ rendvédelmi testületek. Ennek legfőbb oka a személyi állományban volt, amelyet gondosan válogattak, oktattak, neveltek. A Magyar Királyi Csendőrség személyi
állománya nem csak békében, hanem háborúban is kiválóan megállta
a helyét. A II. világháború során a visszavonuló csendőrökből szervezett alakulatok a legeredményesebben álltak ellen a szovjet hadsereg
támadásainak, melynek során hatalmas vérveszteséget is szenvedtek.
A II. világháború után a Magyarországon maradt csendőrökre üldöztetés várt, nem ritkán koholt vádak alapján - a jogrend működésével
ellentétesen tevékenykedő úgynevezett népbíróságok által - hozott
ítéletek évtizedekre fosztották meg őket szabadságuktól, illetve nem
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ritkán az életüktől is. Azokra pedig, akik a tortúrák dacára is életben
maradtak az élethosszig tartó rendőri zaklatás várt. A Lajtán túli területeken maradó csendőrök azonban szabadon élhették életüket. Ök
eredményesen illeszkedtek be a nyugati világ társadalmaiba, ott megbecsült és köztiszteletben álló állampolgárokká váltak.
A polgári magyar állam rendvédelmi testületeinek személyi állományai közül egyedül a Magyar Királyi Csendőrség tagjai hoztak létre
a testületük múltját gondozó társadalmi egyesületet, a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Közösséget (MKCsBK), amely még a harmadik évezred kezdetén is működik, bár tagsága már nem az időközben elhunyt
csendőrökből, hanem azok leszármazottaiból és a Magyar Királyi
Csendőrség története iránt érdeklődőkből áll.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek, mint társadalmi
szervezetnek meg kellett küzdenie, sőt talán még ma is harcolnia kell a
magyarországi pártállam által hirdetett téveszmékkel. E szerint - a
magyar pártállam igazolni akarva a testület megszüntetését - azt az
álhírt terjesztette több mint négy évtizeden át, hogy a magyarországi
zsidóság deportálásának felelőssége a Magyar Királyi Csendőrséget
terheli. E történelemhamisításnak a tisztázása az utóbbi évek során
kezdődött el. A történelmi igazság feltárásához a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Közösség azzal járul hozzá, hogy - a pártállam idején megsemmisített és az utolsó példányokat zár alá helyezett, illetve a
világ számos országában a testülettel szimpatizálók által megőrzött és
ma már máshol fel nem lelhető - korabeli dokumentumokat digitalizálta és azokat mindenki által térítésmentes módon letölthetően a saját
honlapján a világhálóra helyezte.
A Magyar Királyi Csendőrség politikai prekoncepcióktól mentes
történetének a feltárása és a feltárt eredmények népszerűsítése terén
végzett tevékenységek elismerésére irányulnak a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Közösség által alapított és adományozott elismerések, melyek bemutatására e kötet hivatott.
Budapest, 2014. IX. 20.

Dr. PARÁDI József
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti
Tudományos Társaság
elnöke

20

1.
csendlfrsélJ-történetért etismerése~t
afapíro társaáalini szervezet 6emutatása

}f. magyar

Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség ismertetője a társadalmi szervezet honlapján szereplő vitéz KŐRÖSSY Zoltán
és KóRőSSYNÉ dr. SOLTÉSZ Katalin által szerkesztett bemutatás tartalmi kivonata.
„A Magyar Királyi Csendőrség tagjai a testületüket megszüntető
rendeletet sohasem ismerték el érvényesnek, ezért egész életükön át
továbbra is csendőröknek, azaz »szolgálaton kívüli« (szkv.) csendőr
nek tartották magukat.
194 7. VI. 21-én JEGENYÉS Pál szkv. cső. fötörzsőrmester az
ausztriai Grazban megalakította a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi
Asztaltársaságot, amely az 1948. XI. 20-tól rendszeresen megjelenő
Bajtársi Levél folyóiratot kiadta. Az Asztaltársaság 1949 augusztusában felvette a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
(MKCsBK) nevet. A Közösség első időszakában a segélyezést tekintette fö feladatának, számtalan csomagot, pénzutalványt küldve haza a
nyugdijuktól megfosztott egykori bajtársaknak és árván maradt családjaiknak, valamint sokféleképpen segítő kezet nyújtva az idegen
országokban letelepedni kényszerülő társaiknak. 1950. IX. 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
világszerte összekapcsolta a volt magyar csendőröket, biztosítva és
segítve őket abban, hogy minden körülmények között régi mottójuk
szerint »híven, becsülettel, vitézül« állják meg a helyüket.
Az évek folyamán a volt csendőrök és csendőr tisztek együttesen
vállalták a Közösség vezetését és a Bajtársi Levél szerkesztését. A Közösség hivatalos központi címe mindig a mindenkori központi vezető
lakáscíme volt, így az a vezetők szerint váltakozott városról városra,
országról országra, sőt földrészről földrészre. Az MKCsBK vezetői:
- JEGENYÉS Pál szkv. cső. fötörzsőrmester 1947-1948 Graz, Ausztria;
- v. KARSAY Jenő szkv. cső. alezredes 1948-1949 Graz, Ausztria;
- FOLKUSHÁZY Lajos szkv. cső. altábornagy és felügyelő 1950-1958
Salzburg, Ausztria;
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- v. KIRÁLY Gyula szkv. cső. ezredes 1958-1964 Sao Paolo, Brazília;
- v. SZATHMÁRY (KÖVENDY) Károly szkv. cső. százados 19641973 Torontó, Kanada;
- v. VATIAY Ferenc szkv. cső. ezredes 1972-1974 Buenos Aires,
Argentína;
- PINTÉR Aladár szkv. cső. ezredes 1973-1974 Buenos Aires, Argentína;
- ENYEDY László szkv. cső. fötörzsőrmester 1974-1975 Torontó,
Kanada;
- v. baranchi TAMÁSKA Endre szkv. cső. százados 1974-1983 Florida, USA;
- v. KERESZTES Lajos szkv. cső. fötörzsőrmester 1975-1978 Calgary, Kanada;
- dr. KJSS Gyula szkv. cső. százados 1978-1994 Calgary, Kanada;
- v. Kiss Gábor szkv. cső. föhadnagy 1995-2001 Florida, USA;
- v. VICZIÁN Béla szkv. cső. hadnagy 2001-2007 Wisconsin, USA;
- v. KÖRÖSSY Zoltán tb. cső. (dr. v. KÖRÖSSY Zoltán szkv. cső. százados fia) 2007- Maryland, USA.
Az MKCsBK tagjai eredetileg csak a Magyar Királyi Csendőrség
személyi állományának a tagjai voltak, de idősödésükkel ez módosult.
Tagok lehettek a volt testület tagjai mellett a tiszteletbeli csendőrök
(felkérésre) és a csendőr barátok (önkéntes alapon), ha az MKCsBK
céljaival és feladataival egyetértettek.
1952-ben az MKCsBK-nak már 40 országban 48 csoportja mű
ködött. Az MKCsBK Argentínában, Ausztriában, Ausztráliában,
Brazíliában, Egyesült Államokban, Franciaországban, Kanadában,
Nagy Britanniában, Németországban, Olaszországban, Svájcban és Új
Zélandban hivatalosan regisztrált szervezet volt. Csoport- és
szorványvezetők tartották a kapcsolatot a több föből álló vezetőséggel,
melynek feje a központi vezető volt. 1958 júliusában Clevelandban
(USA) megalakult a Magyar Csendőrök Családi Közössége v. BORGÓY
János szkv. cső. őrnagy vezetésével. A csoportot MOLNÁR István szkv.
cső. százados vezette 1978-tól haláláig, 201 l-ig.
A clevelandi csoport Egyesületi értesítő című negyedévenként kiadott újságja 1961 novemberétől 1975-igjelent meg, v. baranchi TAMÁSKA Endre szkv. cső. százados pedig 1983 októbere és 2004 között
adta ki az évente háromszor megjelenő Floridai bajtársi híradó című
újságot, amelyet dr. TÓTH Gergely tb. cső.-re hagyatékozott. Több

22

más helyi csoportnak is volt saját időnkénti közleménye. Az
MKCsBK 1955, 1956 és 1957 februárjában a Clevelandi Magyar Rádióban csendőmapi beszédet is tartott. (Az 1956 februári megemlékezést dr. v. KÖRÖSSY Zoltán szkv. cső. százados tartotta, az MKCsBK
jelenlegi központi vezetőjének, v. KÖRÖSSY Zoltán tb. csendőrnek az
édesapja. a szerk.). Az MKCsBK fö összekötő kapcsa és
ismeretforrása a csendőr bajtársak által 1948-tól 2005-ig
folyamatosan szerkesztett Bajtársi Levél volt (2007-től Körlevél).
A hatvanas évektől a Bajtársi Levél virágkorába lépett, mivel a
magyar csendőrök már beilleszkedtek új környezetükbe és módjukban
állt több időt, erőt és pénzt fordítani csendőr múltjuk gondozására. A
személyes tapasztalatok alapján írt cikkek beszámoltak a testület tagjainak háborús veszteségeiről, a Magyarországon maradók bébörtönzéséről, az internáló táborokban átélt szenvedésekről, de - a kommunisták általi üldözés miatt otthon maradt hozzátartozóikat féltve - számos cikket csak monogrammal írtak alá, illetve sok esetben írói álnevet használtak.
Vitéz SZATHMÁRY (KöVENDY) Károly szkv. cső. százados (a
KÖVENDY írói álnév volt az otthon maradt családtagok védelmében. a
szerk) - aki 1964-től 1973-ig az MKCsBK központi vezetője volt nem csekély személyes anyagi áldozatvállalás és a csendőr bajtársak
adományai révén létrehozta az úgynevezett a »Torontói m. kir.
csendőr és vitézi múzeum« -ot, melynek tulajdonjogát az MKCsBK
1970-ben vette át. A múzeumot torontó egyik külvárosában
Etobicoke-ban, - közadakozásból vásárolt hatszobás lakásban - helyezték el. Gondozója továbbra is v. SZATHMÁRY (KöVENDY) Károly
szkv. cső. százados maradt, a múzeum pedig egyben az ő lakása, az
MKCsBK irodája és irattára, valamint a múzeumot látogatók vendégszobája is volt, melyet a vendégek »Az emigráns m. kir. csendőr laktanya szabályai« szerint használhattak. A gyűjtemény 1977-ben már
több mint 1800 kiállítási tárggyal rendelkezett. 1984 végén szükségessé vált a gyűjtemény áthelyezése vitéz SZATHMÁRY (KÖVENDY)
Károly szkv. cső. százados hirtelen megbetegedése, valamint a gyűj
temény fenntartása anyagi fedezetének folyamatos csökkenése miatt.
Az MKCsBK 1984. XII. 16-án kényszerűségből lemondott a gyűjte
mény tulajdonjogáról, annak gondozását a torontói Magyar Ház által
létrehozott Múzeumi Bizottságra ruházta át. A bizottságban a torontói
Magyar Ház által felkért személyek mellett az MKCsBK képviselője
is helyet kapott. A gyűjtemény a torontói Magyar Házban nyert elhe-
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lyezést azzal a felétellel, hogy Magyarország felszabadulása után azt
hazaszállítják. A fenntartási költségekhez a Kanadai állam 40 OOO dollárral hozzájárult, de az állami támogatás megnyerésének érdekében a
múzeum nevéből a csendőr szót törölni kellett. A »Magyar Királyi
Fegyveres Erők Múzeuma« néven fenntartott gyűjteményt 1999-ben
hazaszállították a budapesti Hadtörténeti Múzeumba. Sajnálatos módon azonban a gyűjtemény azóta is raktározva van és csupán néhány
időszaki kiállításon került részleges bemutatásra.
A Magyar Királyi Csendőrség írott és tárgyi emlékeinek gyűjtését
- a kanadai gyűjtemény kialakításával párhuzamosan, majd annak
hazaszállítását követően is - v. KÖRÖSSY Zoltán tb. csendőr is végezte. Az MKCsBK vezetősége ezért 1985-ben őt kérte fel arra, hogy a
még magánkézben lévő felajánlott csendőrségi anyagokat ezentúl ő
vegye át és gyűjteményében azt gondozza a jövő számára való átmentés céljából. Ez az anyag csak akkor kerül majd hazaszállításra, ha a
magyar kormány - elsősorban pedig az ország rendvédelméért felelős szaktárca, a belügyminisztérium - hajlandó lesz a magyar rendvédelem-történet nemzeti hagyományaival méltó módon foglalkozni,
annak keretében a Magyar Királyi Csendőrség megbecsülését állandó
kiállítás formájában kifejezni.
Idővel a Magyar Királyi Csendőrség céljai közé került a testületről
alkotott torz megítélések és vélemények megváltoztatására való törekvés is. A Magyar Királyi Csendőrség rehabilitációja érdekében v. KISS
Gábor szkv. cső. föhadnagy már a nyolcvanas években többirányú
munkába kezdett, mely a magyarországi rendszerváltás után kibontakozott. Elősegítette a csendőr hagyományőrző társadalmi szervezet, Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület (MCSBE) létrehozását. Ezt megelőző
en együttműködési megállapodást kötött a magyarországi Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal
(SZBMRTI) a Magyar Királyi Csendőrség történetének politikai prekoncepcióktól mentes feltárása érdekében. Floridában az 1990-es évektől 2010-ig évente »Csendőrnapi Konferencia«-t is tartottak, a világ sok
tájáról érkező résztvevőkkel, köztük az SZBMRTI csendőrségi témával
foglalkozó történészeivel. A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társasággal (SZBMRTT) és a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeummal együttműködve 1999 őszén - tudományos konferenciával egybekötve - a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
udvarán a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség emléktáblát avatott »Az I. és II. világháborúban hősi halált halt m. kir. csendőrök emlé-
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kére« felirattal. Az emléktáblát azóta minden évben megkoszorúzzák a
február 14-ei csendőmapon.
Az MKCsBK csendőrség-történeti anyagokat juttatott el az Országos Széchényi Könyvtárnak (a magyar nemzeti könyvtárnak). A
budapesti Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum 1999-ben megnyílt kiállítása számára pedig több évre kiállítási anyagot kölcsönzött.
Az MKCsBK az SZBMRTI-vel közösen összeállította a csendőrség
bibliográfiájának 150 tételét tartalmazó magját, amely napjainkra több
mint 300 tételt tartalmazó bibliográfiává bővült. Ezen egyedülálló listán szereplő könyvek nagy része a világon szétszórva egyetlen példányban található meg, de az MKCsBK 2004-ben KŐRÖSSY László
tb. csendőr (v. KŐRÖSSY Zoltán tb. csendőr az MKCsBK jelenlegi
központi vezetőjének a fia. a szerk) által létrehozott honlapján
(http://www.csendor.com) eredetiben olvashatóak és onnan térítésmentesen le is tölthetőek. (Ezekhez a cím mellett feltüntetett kis
csendőrkalap ikonra kattintással juthat el az érdeklődő.) A Magyar Királyi Csendőrség története szakirodalmának összegyűjtése és közkinccsé tétele minden bizonnyal a legjelentősebb eredménye a csendőrség hiteles elismerését célzó erőfeszítéseknek, hiszen a Magyarországon jelenleg működő rendvédelmi szervezetek egyike sem rendelkezik ilyen alapos testület-történeti dokumentumgyűjteménnyel.
Az idő múlásával a csendőrök száma egyre fogyott. 1968-ban a
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség tagjainak még 95 %-a volt
korábban a Magyar Királyi Csendőrség személyi állományának a tagja.
1991-ben 2279 csendőr szerepelt az MKCsBK nyilvántartásában, 1999ben pedig már csak 150, amely hozzávetőlegesen a tagság 30 o/o-át tette
ki. Ez az arány 2010-re már 10 o/o-ra apadt (24 csendőr). A csendőrök
korosodásával az MKCsBK tagságának zömét ma már a csendőrök leszármazottai és a testület története iránt érdeklődők alkotják. Közülük
sokakat az MKCsBK tiszteletbeli csendőrré avatott a Magyar Királyi
Csendőrség története objektív történelemszemléleten nyugvó gondozása
érdekében kifejtett munkájáért. Ezt a címet vitéz SZATHMÁRY
(KÖVENDY) Károly szkv. cső. százados javaslatára hozták létre 1976ban. Az első tiszteletbeli csendőr v. KŐRÖSSY Zoltán volt, akit v.
baranchi TAMÁSKA Endre szkv. cső. százados avatott fel.
A tiszteletbeli csendőrök zöme eleinte magyarországi lakos volt és
számuk 1999. év végére elérte a 100 föt. Az MKCsBK Körlevelét
2010-ben igénylő 250 személynek már több mint a 2/3-a a »csendőr
barát« kategóriához tartozott és csupán egy részük volt tiszteletbeli
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csendőr. Köztük van már néhány nem magyar származású, illetve magyarul már nem beszélő csendőr leszármazott is, akik az MKCsBK
Körlevelét angol nyelven kapják.
Az MKCsBK tagságának átalakulása nyomán az 1955-ben még
21 tagú csendőr vezetőségi bizottság 1985 óta már csak egyetlen fóből, a központi vezetőből áll. 2007 novemberétől pedig már nem volt a
központi vezetői tisztséget betölteni képes magyar csendőr. A még élő
csendőrök ekkor felkérték volt csendőr bajtársuk fiát, v. KÖRÖSSY Zoltán tb. cső.-t a központi vezetői feladat ellátására, aki a megtisztelő felkérésnek eleget tett. Munkájáról 2008 január óta 114 évenkénti Körlevél számol be. Vitéz KÖRÖSSY Zoltán tb. csendőr azonban úgy vette át
az MKCsBK vezetését, hogy - az előző vezetők betegségei, majd halála következtében - a társadalmi szervezet irattára, címlistája már
nem jutott el hozzá. A jelenlegi „irattár" anyaga a sok éven át végzett
személyes aktivitása és odaadó gyűjtése eredménye. A csendőrök korosodásával az MKCsBK anyagi forrásai is elapadtak, a felmerülő
költségek fedezése egyre inkább a központi vezető személyére hárult,
amelyet időnként egy-egy hagyatéki ajándék enyhített.
Az MKCsBK központi feladatává a Magyar Királyi Csendőrség
történetének hiteles feltárása vált, föként a korabeli dokumentumok,
fényképek, könyvek, folyóiratok világhálóra vitele által. Ez az anyagmentés azért rendkívül fontos, mert az állampárt időszakában Magyarországon a Magyar Királyi Csendőrséggel kapcsolatos tárgyak és
dokumentumok birtoklása súlyos büntetést, vagy elhurcolást vont maga után, így azok zömét az érintett családok megsemmisítették. Kis
részüket a nyugatra menekülők magukkal vitték. A magyarországi
kommunista rendszer az írott, illetve nyomtatott anyagokból csupán egykét példányt őrzött meg, de a néptől eltiltva, zár alatt (néhány könyvtárnak
az úgynevezett zárt osztályain), hogy a dokumentumok hiányában szabadon terjeszthessék az általuk a csendőrségről festett hamis képet. Ezen
források »felszabadultak« ugyan 1989-ben és az illetékes könyvtárakban elvileg olvashatók, de nem kölcsönözhetőek ki és elöregedett,
megviselt fizikai állapotuk miatt nem fénymásolhatók. Így 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.
A csendőrség-történeti anyagok közkinccsé tételének keretében a
honlapon biográfia rovatot is létrehozott az MKCsBK, mivel számosan érdeklődtek a csendőr felmenőik személye iránt. A biográfia rovat
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folyamatos fejlesztés alatt áll. A magyarországi állandó csendőr kiállítás hiányának ellensúlyozása érdekében a honlap virtuális csendőr
múzeum rovattal is bővült, amely több mint 2000 fényképet, továbbá
filmet és hangfelvételeket, illetve korabeli emléktárgyakat és dokumentumokat tartalmaz. Itt kapott helyet a néhai »Torontói m. kir.
csendőr és vitézi múzeum« anyaga is, amelyet a torontói Magyar Házba történő áthelyezését megelőzően videóra felvettek.
Az MKCsBK mintegy 150 OOO levélből álló irattárát a »Torontói
m. kir. csendőr és vitézi múzeum« Torontói Magyar Háznak való átadásakor v. SZATHMÁRY (KÖVENDY) Károly szkv. cső. százados az
Ottavai Kanadai Nemzeti Levéltárnak adta át. Az MKCsBK ezt követő levelézése pedig - az utolsó csendőr központi vezető v. VICZIÁN
Béla szkv. cső. hadnagy halálával nyomtalanul eltűnt. Az
MKCsBK kezdeti idejéből származó levelek egy része viszont magánkézben fennmaradt, ezek folyamatosan a Honlap Múzeumának
Irattári rovatában nyilvánosságra kerülnek.
Mindez megkönnyíti a csendőrség múltjának tudományos kutatását is. A honlapon elegendő forrásanyag található tudományos disszertációk létrehozásához is. Ezen dokumentumokhoz ma már a világ
bármely táján bárki hozzáférhet, melynek birtokában objektív értékítéletet alkothat, cáfolva az elmúlt 60 év napjainkig tartó számtalan magyar csendőrség ellenes 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 bővítik.
Az MKCsBK elősegítette, hogy publikálásra kerülhessen magyarországi szerző tollából - a testület megszűntetését követően először
- a Magyar Királyi Csendőrség teljes történetét tudományos színvonalon bemutató alkotás. (PARÁDI József: A Magyar Királyi Csendőrség

Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület
1881-1945. Budapest, 2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaság. 281 p. HU-ISBN 978 963 08 4794 0.
/A magyar rendvédelem-történet öröksége, 2./ HU-ISSN 2062-8447.)
Mindezeket a MKCsBK azért teszi áldozatos módon, hogy a magyar csendőröket méltán megillető tiszteletet és megbecsülést helyreállítsa, másrészt pedig, hogy a magyar nemzet sajnálatos jelenlegi közbiztonsági helyzetének javításához hozzájáruljon a magyar rendvédelem csendőrség-történeti hagyományainak megismerhetővé és felhasználhatóvá tételével.
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A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség bízik abban, hogy
előbb-utóbb a törvényes magyar konnányok vissza fogják állítani a
polgári magyar állam legeredményesebb rendvédelmi testületének, a
magyar királyi csendőrségnek a ma is felhasználható sajátosságaira
alapozott magyar csendőrséget. "

Forrás ! http://www.csendor.com
A kivonat alapanyagának letöltési ideje: 2014. VIII. 12.
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Alapítva 1999. II. 14.
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KOSZORÚVAL ÉKESÍTETT
CSENDŐR ÉRDEMKERESZT

A kitüntetés az ezredfordulótól - gyártástechnológiai okok miattfekete helyett arany csíkkal és kalappal készült.
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A Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség

a Magyar Királyi Csendőrség valós történetének
feltárása és annak közkinccsé tétele érdekében
tartósan kifejtett jelentős fáradozásáért

részére

KOSZORÚVAL ÉKESÍTETT
CSENDŐR ÉRDijMKERESZ

Kelt: _ _ _ __

v . Kőrössy Zoltán
központi vezető
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Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt
kitüntetés alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1999. II. 14,én

„Koszorúval Ekesített
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 írásműve
ket 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.
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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 HJVEN
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 mm fehér csík , 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
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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. jlidgy.
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.
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III.
,

Csendőr <:Ertfem/(Jreszt
Alapítva 1995. II. 14.
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CSENDŐR ÉRDEMKERESZT

A kitüntetés az ezredfordulótól - gyártástechnológiai okok rniattfekete helyett arany csíkkal és kalappal készült.
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A Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség

a Magyar Királyi Csendőrség valós történetének
feltárása és annak közkinccsé tétele érdekében
kifejtett jelentős fáradozásáért

részére

CSENDŐR ÉRDEMKERESZTET adományoz.

Kelt: ----,.....-

v. Kőrössy Zoltán
központi vezető
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Csendőr Érdemkereszt
kitüntetés alapító okirata
l. §.
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 elősegí
tették 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 ismeretterj esztését.
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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 VlTÉZÜL 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
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 mm fehér csík, 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-
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zetői

jogosultak a kitüntetés 112 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.

fii dgy.

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 .
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IV.
,

Csendőr fErtfemérem
Alapítva 1999. II. 14.
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CSENDŐR ÉRDEMÉREM

A Csendőr Érdemérem
előlapja
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A Csendőr Érdemérem
hátlapja

A Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség

a Magyar Királyi Csendőrség valós történetének
feltárása és annak közkinccsé tétele elősegítése
érdekében kifejtett jelentős fáradozásáért

részére

CSENDŐR ÉRDEMÉRMET adományoz.

Kelt: _ _ _ __

v. Kőrössy Zoltán
központi vezető
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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.
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5. §.
A Csendőr Érdemérem adományozása oklevéllel jár.
6. §.
A Csendőr Érdemérem leírása és viselése:
A Csendőr Érdemérem kerek alakú 30 mm átmérőjű, arany
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
4 x 4 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.
színű,

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

vitéz Kiss Gábor szkv.
központi
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cső.

vezető

jlidgy.

v.
Ju6i{eumi Csenáőr fEm[é~rem
Alapítva 1973 . II. 14.
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JUBILEUMI CSENDŐR EMLÉKÉREM

A Jubileumi

Csendőr

előlapja
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Emlékérem

A Jubileumi

Csendőr

hátlapja

Emlékérem

Oklevél a hajdani Magyar Királyi
tagjai számára

Csendőrség

AGYAR KIRALYI CSENDOR BAJTARSI KOZOSS:EG
CSENDOR BAJTÁRSUNK,
ki ezt az oklevelet és annak látható jelét:

KCSBK" 25 EVES JUBILEUMI EMLEKERMET
kézhez kaptad,
· teljesítetted esküvel vállalt kötelességeidet
béke és rend szolgálatában 1945-ig,
an elszántan védted a magyar földet és anncik népét
Te, ki a hábo
a rá.törli hor
en az összeoml.ásig, majd aztán távol a hazát6l a
vérzli srüUJföldii.nk, a történelmi Magyarország
sátáni karmaiban
emigráns fiakémt
lije lettél a magyar hagyomámyok, erklJlcs,
becsület, igazság, v
· juságunk, nemzeti alkotásaink, egylubaink,
célz6 intézményeinknek önként,
testületünk
Te, ki anyagi áldo
kinyújtottad seg{t{Jkez
öregeinknek,

il.ntelenii.l segítetted a f enÜeket, de
a felé és adtál a rászorul6knak:
'nknek, árváinknak,
és azil.ntelen reménnyel részese
yar életnek,

Te, ki szíved teljes dobbanáaával a
megállás nélkül a

elszabaduldsáért küzdöttél

Te, ki mindig ki6.lltál a

.„ .......

l:'...E. ..~„ .E. ..R.„.:P„I .„ ... ~M.l.~........... m. kir.

Bajtárs

fogadd emlékül hősi helytállásod e láthat6

Híven -

Becsülettel -

Vitézül a Hazáért Min

A hontalanságban,
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Oklevél azok részére, akik nem voltak tagjai
a Magyar Királyi Csendőrségnek

25 éves JUBILEUMI CSENDŐR EMLÉKÉRMÉT
az alapítási okmány értelmében
adományozom
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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 kitüntetés adományozása oklevéllel jár.
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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,
körbefutó 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 kies inyített
változatának a viselésére az eredeti viselési helyének megfelelő
en.
9. §.
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az alapító visszavonhatja.
Torontó, Kanada

vitéz Szathmáry Károly szkv.
központi vezető
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cső.

szds.

VI.
Ju6i{eumi CsentÍőr ©íszérem
Alapítva 1978. II. 11.
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JUBILEUMI CSENDŐR DÍSZÉREM

A Jubileumi

Csendőr

előlapja
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Díszérem

A Jubileumi Csendőr Díszérem
hátlapja

~-------- ----- - --
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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.
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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
Díszérrnet 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.
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8. §.
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az
alapító visszavonhatja.
Calgary, Kanada
Dr. Kiss Gyula szkv. cső. szds.
központi vezető
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VII.
Csendőr <Emféf{jrem
Alapítva 2014. II. 14.
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CSENDŐR EMLÉKÉREM

A Csendőr Emlékérem
előlapja
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A

Csendőr

Emlékérem

hátlapja

A CSENDŐR EMLÉKÉREM
ADOMÁNYOZÁSÁT IGAZOLÓ
KÁRTYA

A kártya előlapja

részére
emlékérmet adományoz

2015.f•b,uá'14.

:

~&
kp.

vezető

A kártya hátlapja
A Magyar Királyi Csendőrség
méltánytalan megszüntetésének 70. évfordulója
és üldöztetésük emlékezetére

1945
2015
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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 megszüntetése és üldöztetése kezdetének
- 2015-ben 70 éves - évfordulója alkalmából.
2. §
A Csendőr Emlékérem kitüntetés a Magyar Királyi Csendőr
ség 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.

A

Csendőr

3. §
Emlékérem posztumusz is adományozható.

4. §
Az alapító szervezet, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi
Közösség mindenkori központi vezetője élethosszig tulajdonosa a csendőr emlékéremnek.
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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 mű
gyanta színezéssel. Az érem hátsó oldalán az egy mm széles,
pontokból álló 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.
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8. §
A kitüntetés viselésére érdemtelenné válóktól a kitüntetést az
alapító visszavonhatja.
Kensington, MD, USA.

vitéz KŐRÖSSY Zoltán tb.

központi vezető
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cső.

VIII.
r:flszte{et6e{i Csenáőr
kitüntető

cím

Alapítva 1976. II. 14.
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TISZTELETBELI CSENDŐR KITÜNTETŐ CÍM
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A Magyar Királyi Csendőr
Bajtársi Közösség

.

•

.

a Magyar Királyi Csendőrség jó hírnevének valósághű
visszaállítása, a történelmi igazság feltárása és a világ
számára való elérhetősége érdekében kifejtett jelentős
tevékenységéért

részére

Kelt: _ _ _ __

v. Kőrössy Zoltán
központi vezető
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Tiszteletbeli Csendőr
cím alapító okirata
1. §.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
1976. II. 14-én
kitüntető

„ 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
jár.

Csendőr kitüntető

cím adományozása oklevéllel

6. §.
A Tiszteletbeli Csendőr
kusan a Magyar Királyi
nak.

kitüntető
Csendőr

címben részesítettek automatiBajtársi Közösség tagjává vál-

7. §.
A Tiszteletbeli Csendőr kitüntető cím látható jele a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség jelvénye.
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8. §.
kitüntető cím jelvényének leírása és vise-

A Tiszteletbeli Csendőr
lése:
A jelvény 20 mm átmérőjű és kör alakú. A jelvény szélén 2 mm
szé les 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 Korona felett a piros 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.

központi

cső. ftörm.

vezető

* A későbbiekben a korona az alapkoronggal egy darabból készült, zománcozva.
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IX.
Csendőr (Em{éNjrme
Első

átadása: 1999.
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Csendőr Emlékérme általában a Magyar Királyi Bajtársi
Közösség által, vagy annak közreműködésével és a Magyar Királyi Csendőrség témájára kiterjedő tartalommal
szervezett jelesebb rendezvények szervezői , levezető elnökei, elő
adói és hasonló teendőket ellátó személyek tevékenységének az
elismerésére szolgál.
Az érme kerek alakú 30 mm átmérőjű és arany színű. Az
érmét mindkét oldalán rovátkolt 1 mm szélességű csík szegélyezi. Az érme előlapjának közepén domborított csendőr kalap, alatta pedig keresztbe fektetett ugyancsak domborított csendőr kard
és karabély. Az érme szegélycsíkja és a középső motívum között
nagybetűs MAGYAR KIR. CSENDŐRSÉG felirat, a CSENDŐRSÉG szó után csillaggal. Az érme hátlapja közepén 1999 (az
alapítás éve), körben pedig nagybetűkkel HÍVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL felirat.

A

A Csendőr Emlékérme
előlapja

A

Csendőr

Emlékérme
hátlapja

Az érmék emléklapok társaságában kerülnek átadásra, melyek
tartalma a rendezvény jellegétől és a végzett tevékenységtől függően változik.
Az érmék által elismert személyeket a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Közösség nem regisztrálja.
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x.
)f. magzr csendlfrsélJ-tötténetért elismerések,

adimuínyozása
magyar csendőrség-történetért elismerések adományozását a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
tagságába nem tartozó természetes és jogi személyek
is kezdeményezhetik.
A javaslatokat a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség e-mail címére kell eljuttatni magyar, vagy angol nyelven.
A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő és a javasolt
bemutatását. A javasolt esetében az elismerés tekintetében releváns információkat, adatokat rendszerbe foglalni, számszerűsíteni
és hitelt érdemlően bizonyítani kell.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség a javaslat érkezését visszaigazolja, majd - amennyiben az esetlegesen szükségessé váló pontosításokra kielégítő válaszokat kap - befogadja és a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség döntéséről a javaslattevőt értesíti. Az elbírálás előkészítése során keletkezett iratokat a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség nem
őrzi meg.
A kitüntetettek bemutatására a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Körleveleiben kerül sor 2014. évvel kezdődően.
Egy kitüntetett egy esetben kizárólag egy magyar csendőrség
történetért elismerésben részesülhet.
Egy magyar csendőrség-történetért elismerésben egy személy csak egy alkalommal részesülhet.
A magyar csendőrség-történetért elismerések alapító okiratai a kitüntetések okleveleit nem szabályozták, csupán arról
rendelkeztek, hogy az adományozással oklevél jár. Ebből fakadóan nem csupán az egyes magyar csendőrség-történeti elismerések oklevelei között voltak jelentős különbségek, hanem egyfajta elismerést is - különböző időszakokban - különböző
oklevéllel adományoztak. Ezen a helyzeten változtatott v.
KÖRÖSSY Zoltán tb.cső . a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi

A
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Közösség központi vezetője 2014-ben azzal, hogy egységesítette a magyar csendőrség-történeti kitüntetések adományozó
okleveleinek a méretét, formáját, stílusát és tartalmát. E kötetben - a jelenleg is adományozható elismerések - fejezeteiben már ezek az oklevelek szerepelnek.
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XI.
jf maeyar Rjrályi csenálfrsélJ-történetért

elismetiseftvisefése
Magyar csendőrség-történetért elismerések az alapító
okiratokban foglaltaknak megfelelően viselhetők.
Méltatlan környezetben - illetlen, vagy megbotránkoztató, illetve irreális öltözeti körülmények között - viselt elismerés a kitüntetés visszavonását vonhatja maga után.
Tilos az ünnepi alkalmakkor viselt eredeti formátumok és a
köznapi formátumok összekeverése, azok egy alkalommal történő
vegyes viselete.
A magyar csendőrség-történetért elismerések kicsinyített másai is viselhetők ugyanúgy, mint az eredetiek. Az elismerések kicsinyített másainak a viselésére a kitüntetett természetes személyek feleségei és özvegyei, Illetve a jogi személyek jogutód szervezeteinek a vezetői is jogosultak.
A magyar csendőrség-történetért kitüntetések egyenruhán viselését az országonként eltérő módon szabályozottak szerint kel 1
megvalósítani. Az állami szabályozások általában valamilyen engedélyhez kötik az egyenruhán a társadalmi szervezetek kitüntetéseinek a viselését.
A magyar csendőrség-történetért kitüntetések viselési sorrendje az állami kitüntetések után következik. A magyar csendőr
ségtörténetért elismeréseken belül az első a Koszorúval Ékesített
Csendőr Érdemkereszt, ezt követi a Csendőr Érdemkereszt, utána
következik a Csendőr Érdemérem, ezt követően a Csendőr
Emlékérem, majd a Jubileumi Csendőr Díszérem, végül pedig a
Jubileumi Csendőr Emlékérem.

A
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XII.
Jl maoyar csendlfrsélJ-történetért elismerése~
tervezői.
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A Magyar Királyi Csendőrség létrehozásának
100 évfordulójára 1978-ban alapított
Jubileumi

Csendőr Dísl'.érem

tervezője

vitéz nemes baranchi TAMÁSKA Endre Zoltán szkv.cső.szds.
(Nyíregyháza, 1913. V. 30. - USA, Sarasota, 2010. VI. 4.)
az archontológia, diplomatica, epigráfia, fallerisztika, heraldika,
ikonográfia, insigniológia, numizmatika, szfragisztika, vexillológia
történelmi segédtudományoknak a XIX-XX. századi magyar
rendvédelemre alkalmazott változatát művelte munkásságában az általa
gondozott szakterület szakértőjeként.
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itéz nemes baranchi TAMÁSKA Endre Zoltán szkv. cső. szds.
nyíregyházi születésű, ott végezte elemi és középiskolai tanulmányait, majd a debreceni Tisza István Egyetemen
szerzett jogi diplomát.
Mint fogatolt tüzér hadapród őrmester nyert felvételt a Magyar
Királyi Csendőrséghez. A Ludovika és a csendőrtiszti tanfolyam elvégzése után 1937-ben avatták hadnaggyá. Több helyen szolgált, többek között mint tábori csendőr parancsnok az orosz fronton, végül pedig szárny-parancsnokként Máramarosszigeten a VIII. csendőr kerületnél.
1941-ben és 1944-1945-ben hadi beosztásban a Szovjetunió
területén elhelyezkedő hadműveleti területen szolgált. A szovjet hadsereg
előrenyomulásával délre vonult, ahol orosz fogságba került. Hat év után
szabadult miután megjárta a szibériai és voronyezsi hadifogoly táborokat,
hazakerülve pedig azonnal a kazincbarcikai kényszermunka táborba
szállították, ahol a szibériainál is rosszabb bánásmódban részesítették
a csendőröket, velük végeztetve a legveszélyesebb és a legnehezebb
munkákat, amely majdnem az életébe is került. Évek múlva kiszabadulva fegyházbüntetéssel sújtották (a Mosonyi úti börtönben volt
bebörtönözve). Innen csak az 1956-os forradalom és szabadságharc
mentette ki, amelyben maga is ak1:ívan részt vett, mint a Nemzetőrség
tagja. Emiatt a szovjet megszállás elől szeretett hazája elhagyására
kényszerült. Az Egyesült Államokban, Pittsburghban telepedett le, ahol
mindjárt bekapcsolódott az emigráns csendőrök életébe. Különféle
pozíciókat töltött be a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségben és
megszervezte annak helyi csoportját. 1965. VIII. 7-én feleségül
vette dr. SZALONTAI Zoltán özvegyét, született nemes vásárhelyi
NAGY Magdolnát.
Ismert heraldikus és genealógus volt, valamint tehetséges, díjnyertes festőművész és szobrász. Az Egyesült Államokban több mint 350
bronz portré hirdeti nevét.
Floridába költözését követően a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi
Közösség központi vezetőjévé vált, mely tisztséget 1974 és 1983 között töltött be. 1982 és 2004 között a floridai Bajtársi Híradó című
emigráns csendőr újságot szerkesztette. Felesége 1995-ben bekövetkezett halála után a floridai Sarasotába költözött nyugdijasként.
A kommunizmus magyarországi bukása után a rendszerváltás
utáni első kormány az oroszországi és az otthoni munkatáborok, valamint börtönbüntetések okozta szenvedéseinek kárpótlása fejében tartalékos tüzér ezredesnek nevezte ki és - tekintettel magas korára -
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nyugállományba helyezte. A nyugdij összegének kiszámításánál figyelembe vették a Magyar Királyi Csendőrség személyi állományában
teljesített szolgálati időt is.
1999-ben feleségül vette az ugyancsak Floridában élő, született
D UTKA Ilonát, fiatalkori barátjának, dr. KULI Sándor csendőr százados
évfolyamtársának özvegyét.
Még előrehaladott vérkeringési zavarok okozta betegsége ellenére
is részt vett 2010-ben az évente megrendezésre kerülő floridai csendőrnapi rendezvényen, ahol még halála előtt néhány hónappal előadást
is tartott, mert mindvégig, mint egész életében a Magyar Királyi
Csendőrséget és hazáját szolgálta híven, becsülettel, vitézül. 2010. VT.
4-én hunyt el Floridában.
Többek között az Árpád Akadémia, a Magyar Harcosok Bajtársi
Közössége, az Európai Frontharcos Szövetség, a Szabadságharcos
Szövetség, a Magyar Képzőművészek Szövetsége, a Fabriczy Kováts
Óbester Történelmi Társaság, a Vitézi Rend, a Johannita Rend és a
Szent László Társaság (Szent László Lovagrend) tagja, többnek pedig
vezetője is volt, fö működési területén az MKCsBK-án kívül. A
Pittsburgh-i 18. Esze Tamás cserkész csapatot ő hozta létre. Élete során 36
hadikitüntetést, érdemérmet, kitüntetést, díszérmet és rendjelet érdemelt
ki.

Forrás! v. KÖROSSYNÉ dr. SOLTÉSZ Katalin: Vitéz nemes baranchi Tamáska
Endre Zoltán, szkv. cső. szds.
Világhálón:
http://www.csendor.com/konyytar/biografia/egyenek/Tarno/oe lska%20Endre%20st>/oe
lzados.pdf
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A Csendőr Emlékérme, a Csendőr Érdemérem
és a Koszorúval Ékesített Csendőr Érdemkereszt
tervezője

vitéz ZEIDLER Sándor
az archontológia, diplomatica, epigráfia, fallerisztika, heraldika,
ikonográfia, insigniológia, numizmatika, szfragisztika, vexillológia
történelmi segédtudományoknak a XIX-XX. századi magyar
rendvédelemre alkalmazott változatát műveli, munkásságában az általa
gondozott szakterület szakértője.

81

V

itéz ZEIDLER Sándor kora ifjúsága óta foglalkozik a magyar fegyveres szervezetek ékítménytörténetével. Magyar
nyelvterületen e témakörnek kétség kívül ő a legavatottabb, nemzetközileg is elismert szaktekintélye.
A kitüntetések, ékítmények témakörében készített publikációi a témakör meghatározó irodalmához tartoznak. A fegyveres
szervezeteket működtető tárcák vezetése, a magyar történelmi témájú
filmek készítői kikérték tanácsait, igényt tartottak a segítségére.
Élénk tudományos közéleti tevékenységet folytat, melynek
részeként tagja a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti
Tudományos Társaságnak, a Numizmatikai Társaságnak, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének, az Európai Hagyományőrző
Egyesületek Szövetségének, a Történelmi Vitézi Rendnek és a Szent
László Társaságnak (Szent László Lovagrend).
Vitéz ZEIDLER Sándor kutató, gyűjtő és népszerűsítő tevékenységét csaknem fél évszázad óta végzi. A Müvészeti Alap, jelenleg
Magyar Alkotómüvészek Országos Egyesülete tagjaként számos
színházi produkció szakértőjeként, tervezőjeként vett részt a hazai
kulturális életben. A jelenleg is rendszerben lévő díszfegyverek, kitüntetések, jelvények és egyenruhák tervezőjeként alkotott maradandót. A magyar fegyveres testületek egyenruházata és ékítményei, illetve a kitüntetések témakörében számos hazai és külföldi kiállítást
rendezett, amelyek nemzetközi elismerést is arattak.
Vitéz ZELDLER Sándort a magyar nemzeti kultúra általa művelt
szakterületének gondozása érdekében megvalósított alkotómunkájáért több ízben kitüntették.
Az állami és a társadalmi szervezetek összesen 30 ízben részesítették a munkásságát elismerésben.
A köztársasági elnök, a honvédelmi tárca és a belügyi tárca, valamint a Büntetés-végrehajtás, a Vám- és Pénzügyőrség, továbbá a
MAFILM és a MÁV, illetve társadalmi szervezetek számára 62 féle
kitüntetést és ékítményt tervezett.
A nevéhez fűződik a rendszerváltás utáni új - a nemzeti hagyományokat ismét figyelembe vevő - kitüntetési rendszer formavilágának kialakítása.
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Különösen sokat tett a magyar állami fegyveres testületek
rendfokozati és ékítményrendszerének ú_üáalakítása terén. Vitéz
Z EIDLER Sándor indítványai alapján kerültek vissza a rangok jelölései a zubbonyok válláról azok fazonjára a nemzeti hagyományoknak
megfelelően . Az ő javaslatai valósultak meg, amikor a kommunista
jelképeket a magyar nemzeti jelképekkel váltották fel a fegyveres
testületek ékítményrendszereiben.
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ANNOTÁCIÓ
A magyar csendőrség-történetért elismeréseket Magyarország
szovjet megszállása nyomán emigrációba kényszerült magyar
csendőrök szervezete a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség több évtized alatt alakította ki. Az elismerések létrehozásai általában a Magyar Királyi Csendőrség, illetve a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Közösség nevezetes évfordulóihoz kapcsolódtak. Az alapító szervezet a Magyar Királyi Csendőrség tekintélyének gyarapítása, valamint történetének objektív történelemszemléleten nyugvó feltárása és bemutatása érdekében végzett tevékenységek elismerése céljából hozta létre kitüntetéseit.
A magyar csendőrség-történetért kitüntetések társadalmi elismerések, melyet a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség
adományoz az alapító okiratokban foglaltak szellemiségének
megfelelően.

A magyar csendőrség-történetért elismerési rendszer viselhekitüntetései többszintűek, amelyek- a jelenleg adományozható
kitüntetések tekintetében - négy szintet tartalmaznak. Így lehetőség
nyílik a különböző színvonalú elméleti munkásság és eltérő tartalmú támogató tevékenységek elismerésére is.
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség - mint a Magyar Királyi Csendőrség tagjainak leszármazottait tömörítő szervezet
és egyben a testület szellemi örököse hivatásának tekinti a
Magyar Királyi Csendőrség története objektív történelemszemléleten
nyugvó feltárásának és a feltárt eredmények közkinccsé tételének
elős egítését, a tárgyi és írott emlékek hozzáférhetővé tételét, illetve e tevékenységben eredményeket létrehozók kitüntetését.
tő
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