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 Tisztelt Bajtársak és Barátaink!               MKCsBK Körlevél #43/44, 2018. július/október 
 A Magyar Királyi Csendőrség a maga idejében elismerten a világ egyik legkiválóbb rendvédelmi 
testülete volt. Habár a kommunista propaganda sárba próbálta taposni a nevét, túlzásokkal, 
hamisításokkal, általánosításokkal és nyílt hazugságokkal torzítva el a történelmi valóságot, a 
kommunista pusztítás ellenére fennmaradt írásokból, könyvekből a csendőrség valós mibenléte egyre 
inkább megismerhető. Ezen írások egyike az ú.n. csendőr tízparancsolat, amelyet a csendőrség egykori 
vezetője, v. Nemerey Márton tábornok állított össze (Csendőrségi lapok, 1940. 14. szám): 

1. Megemlékezzél arról, amivel Istenednek tartozol! 
2. Én vagyok a Te hazád: Nagymagyarország! 
3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó! 
4. Légy erkölcsös, józanéletű, engedelmes! 
5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat; szeresd 
 bajtársadat mint tenmagadat! 
6. Tanulj és tudj; a tudás második fegyvered! 
7. Védd a másét, a magadét ne pazarold! 
8. Mögötted a törvény, előtted is az legyen! 
9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne 
 bántson! 
10. A család szentély; ha magadnak nincs, 
 őrsödben megtalálod! 

 Milyen testület volt az, amely ilyen szem-
pontokat tartott magára nézve kötelezőnek és 
jellemzőnek? A csendőrség kiválóságának egyik 
jelentős oka éppen ez a szemlélet volt. A mai rend-
védelmi testületek hatékonysága is exponenciálisan 
megjavulna, ha ezen szabályokat magukévá tennék!  

 Múlt hónapban hazautazhattam feleségemmel 
együtt. Isten sokszorosan megáldotta utunkat. A 
gazdag családi és baráti látogatásokon felül több 
csendőr rokonnal (feleség, gyermek, unoka, 
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unokaöccs) volt alkalmunk találkozni, akik mindegyike lelkesen támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkkal (ÓNTE) való együttműködésünket egy csendőr őrs épület felépítése érdekében. 
Aradi-Beöthy Péter, akinek a Kommunizmusbűnei.hu Alapítvány részére készített filmjeit sokan 
ismerik, segítő kezet nyújtott az MKCsBK otthoni bank folyószámlájának felállítása során jelentkező 
akadályok elhárításában is. Ezért mély hálánkat fejezzük ki neki és az alapítványnak, bár segítségük 
igénybevételére végülis nem lett szükség, amint arról alább beszámolunk. Szathmáry Attila pedig, az 
egykori MKCsBK múzeum létrehozójának unokaöccse, az ÓNTE vezetőivel való találkozásunkra is 
elkísért, felajánlva nyomdájának a szolgáltatásait.  

 Augusztus 16-án találkoztunk az ÓNTE részéről Kertész Péter igazgatóval, Vincze Gábor 
történésszel, valamint jogi, gazdasági és mérnöki képviselőikkel. Dr. Parádi József, a SZBMRTT 
elnöke, dr. Parádi Viktor, jogász, és dr. Szakály Sándor, a Veritas igazgatója is jelen volt a tárgyaláson, 
melynek fő témái maga az épület, annak a Skanzenen való helye, a terv kivitelezésének menete, és az 
anyagi háttér voltak.  

 Az ÓNTE megbízottjai előzetesen végiglátogatták a Csongrád megyében még álló épületeket, 
amelyek annakidején csendőr őrsként szolgáltak. Ezek közül az előző Körlevélben (2017. októberi 
szám) leírt, volt Marti csárda épülete (ma erdészház) az egyetlen, amely átlagos méretű, még eredeti 
formájában, azaz lényeges módosítások nélkül áll, s amelynek eredeti tervrajza is fennmaradt. Ugyanis a 
Skanzen épületei, amennyire lehetséges, Csongrád megyei eredeti épületek pontos másai.  

 A csendőr őrsök általában falvak, községek közepén állottak, lehetőleg a telefonkapcsolatot 
biztosító posta, és a munkájuk szempontjából fontos hatósági épületek közelében. A Marti csárda 
épületét átvevő őrs (a két világháború között) viszont a környező tanyavilág nagy kiterjedése miatt a 
tanyavilág közepén helyezkedett el, a rév közelében. A Skanzenen jelenleg két tanyavilág 
épületcsoportja van kiépítve, s e kettő közé kerülne a csendőr őrs épülete, így elhelyezését tekintve is 
korhűen. A megbeszélés után megtekintettük az épület jövendőbeli helyét, és találkoztunk a jelenlegi őrs 
szoba berendezéséért felelős lelkes és jó hozzáállású fiatal gárdával, akikkel az őrs szoba fejlesztésének 
kérdéseit megbeszélhettük. Megható élmény volt látni, hogy a csendőrök hő álma kézzelfoghatóan a 
megvalósulás felé halad. 

 Építésztörténeti kutatás biztosítja majd a csendőrlaktanya korábban feltételezett állapotának 
hiteles rekonstruálását (az ÓNTE szabályainak megfelelően). Ezen túl az Emlékpark Szabadtéri Néprajzi 
Gyűjteményében történő felépítéséhez szükséges engedélyek tervét kell majd kidolgozni, a különféle 
tervdokumentációkkal (építészeti, tartószerkezeti, tűzvédelmi, épületvillamosi, stb.) és költség-
becsülésekkel együtt.  

 Ezen kezdeti lépések költségeinek a fedezésével teszi lehetővé az MKCsBK a tervek 
megvalósulását, mivel az ÓNTE ezek birtokában pályázhatja majd meg az épület megépítését. A 
megépült épületbe költözne be a jelenlegi interaktív kiállítás, valamint egy állandó csendőr múzeum is, 
amely 1945 óta még mindig nem létezik Magyarországon. Ennek anyagát zömében az én gyűjteményem 
képezné, amelyet 50 éves letétbe adnék át az ÓNTE-nak (az ÓNTE-nak saját gyűjteménye nincs). S ezt 
nagy valószínűséggel kiegészítené az MKCsBK torontói múzeumából 2000-ben hazaszállításra került 
anyag egy része is, mely jelenleg a Hadtörténeti Múzeumban tárolva van. Csendőreink nevében mély 
hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal és más módokon is lehetővé tették ezen 
óriás jelentőségű tervnek, egy csendőr múzeum megvalósításának a beindítását. Természetesen 
tudatában vagyunk annak, hogy a tervek megvalósítása különféle okok miatt elakadhat, de 
reménykedünk, hogy Isten segítségével mégiscsak valósággá válik az álom.  
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 Előző Körleveleinkben megosztottuk, hogy egy otthoni folyószámla megnyitása elé mily sok 
akadály tornyosult (ezek megoldatlansága volt az oka ezen Körlevél késedelmének is). A dollárban 
érkező adományok továbbra is az MKCsBK USA-beli folyószámlájára utalhatók, vagy az MKCsBK 
részére kiállított csekkel a címünkre küldhetők, de a forintban adott adományok részére egy otthoni 
folyószámlára volt szükség az óriási devizaátváltással járó veszteségek elkerülése érdekében. S egy 
folyószámla önállóságára azért is szükség volt, hogy az adományok beérkezését és felhasználását az 
MKCsBK megfelelően szemmel kísérhesse, s a folyamat esetleges elakadása esetén az adomáyokat az 
adományozók részére visszatéríthesse, vagy más, csendőrségi ügyet szolgáló célra használhassa fel.  

 A számlanyitással járó akadályok elhárítására az ÓNTE kidolgozott egy egyezményt a részünkre, 
amely a fenti feltételeket biztosítja egy ÓNTE alszámla keretében. Az adományok erre az ÓNTE 
alszámlára folynak majd be, de az ÓNTE rendszeresen tájékoztat minket az oda befutott adományokról, 
és annak felhasználása csak közös megegyezés alapján történhetik, s a folyamat elakadása esetén pedig a 
még megmaradt összeget az MKCsBK részére visszautalnák. A Körlevélben, illetve a honlap Hírek 
rovatában folyamatosan közöljük a felajánlásokat és a beküldött adományokat. Az EU adatvédelmi 
törvényei viszont megkövetelik, hogy az adományozók egy nyilatkozatot írjanak alá nevük 
feltüntetésének engedélyezésére. Ennek hiányában az adományok csak "anonymus" néven 
szerepelhetnek majd. A nyilatkozatot ezen Körlevél végén közöljük. Kérjük, hogy azt aláírva küldjék el 
az ÓNTE-hoz postán (ÓNTE Nonprofit Kft., H-6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.), vagy emailben 
elektronikusan (titkar@opusztaszer.hu címre).  

 A fentiek alapján aláírtunk egy ÓNTE és MKCsBK közötti szerződést, mely szerint a 
beindításhoz szükséges anyagi segítségen túl szakmailag támogatjuk és segítjük a csendőr őrs épület 
megépítését és annak berendezését. Ezért újra felkérek mindenkit akinek a csendőrség ügye fontos, hogy 
lehetőségei szerint nagylelkűen támogassa ezt a rendkívül jelentős ügyet, dollárban az MKCsBK-nak 
kiállított csekkel vagy átutalással, forintban  pedig az OTP HU47 11735005-21034271-00000000 
számlaszámra (BIC – SWIFT – Kód: OTPVHUHB) "csendőrépület" megjelöléssel. S egyúttal 
felkérem azokat, akik már előzőleg felajánlották szíves anyagi támogatásukat, hogy azt a fenti 
folyószámlára utalják át. Az összes eddig beküldött és felajánlott adományt ezúton is és újra hálásan 
köszönjük, s az adományozók névsorát a Hírek rovatban közöljük.  

 Örömmel közlöm, hogy az ÓNTE már meg is kötött egy szerződést egy építészeti Kft-vel a 
fentemlített kezdeti lépések megtételére: a felmérési dokumentációk elkészítésére október 29-i 
határidővel, és az engedélyes tervdokumentációk elkészítésére pedig december 3-i határidővel. A 
folyamat tehát beindult! Istennek hála, és mindannyiuknak köszönet, akik ebben bármely módon 
segítséget nyújtottak. Csendőreink hő álma valósulhat meg ezzel! 

Szomorúan közlöm további veszteségeinket: június 30-án Ausztráliában elhunyt Török Antal 
főtörzsőrmester 105 esztendős korában; Jegenyés László, az MKCsBK megalapítójának fia, március 10-
én Kentucky-ban (USA); és az MKCsBK, valamint számos más magyar ügy nagylelkű támogatója, 
Bánkúty Géza, május 24-én Floridában (USA). Családjaiknak őszinte mély részvétemet tolmácsolom a 
magam és az MKCsBK nevében. 

 Bajtársi és baráti üdvözlettel, 
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