
 

Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
www.csendor.com 

csendorseg@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Kőrössy Zoltán (központi vezető) 
11227 Woodson Ave., Kensington, MD 20895, USA 

Telephone: 301-946-2414 
      

Tisztelt Bajtársak és Barátaink!                     MKCsBK Körlevél # 17, 2012. január  

Mokcsai Szabolcs csendőr alezredes 1963-ban az emigráció Szittyakürt c. újságjában a 
Csendőrnap alkalmából írt cikkében írja: „Pártatlanság és igazságszeretet, az önzetlenség és 
megvesztegethetetlenség, a bajtársiasság és hivatás szeretet [jellemezte a csendőrt]. Magánélete 
szolgálati feladatával párhuzamos, mert aki másoktól törvénytisztelet és erkölcsösséget kíván, 
annak elsősorban magának kell példát mutatnia. Élettársát és szórakozásait is meg kellett 
válogatnia s aki mindezen kívánalmaknak nem tudott megfelelni, az nem lehetett, illetve nem 
maradhatott a testület tagja. A M. Kir. Csendőrség kifejezetten erkölcsi testület volt.” Ezen 
fegyelmezettség és életszemlélet jellemezte a csendőrt nemcsak a szolgálatban és a társas 
életben, de a fronton, a fogoly és munkatáborokban, a kommunista üldözés alatt és az 
emigrációban is. Nem ismertem csendőrt, akinek viselkedése szégyent hozott volna 
személyére, népére, vagy a szeretett testületére.  

A honlap révén, melyet már több mint 54 ezerszer látogattak, több kontinensről is 
kaptunk csendőrkönyvekről hírt, amelyek létezéséről nem tudtunk, vagy amelyből fennmaradt 
példányról nem tudtunk. Ezen csendőrbarátok a könyvek kimásolását is hajlandók voltak 
elvégezni, s így a honlapon át ezeket a könyveket is közkinccsé tehettük. Honlapunknak 
található a M. Kir. Csendőrség világon egyedülálló bibliográfiája, melyben kis csendőrkalap 
ikonok jelzik a honlapon már teljességében olvasható könyveket (amely az ikonra kattintással 
elérhetőek). Ime, egy kicsiny részlet a honlapról: 

 



Az Országos Széchényi Könyvtár csendőrségi könyvanyagának lemásolása csaknem 
befejeződött. Az anyagot hamarosan megkapjuk, s remélhetőleg a közeljövőben ezek a 
könyvek is a honlapra kerülnek a honlapon levő 110 könyv mellé. A Hadtörténeti Intézet 
Könyvtárából kimásolt anyag hiányzó oldalainak pótlása is nagy léptekkel halad előre. A 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság további 
együttműködésével otthoni munkatársunk a többi könyvtárban még esetleg meglevő anyag 
felkutatását tervezi a közeljövőben.  

Szakértői vélemény kikérése után úgy döntöttünk, hogy megkérvényezzük a 
Közösségünk adómentes státuszát. Ezzel elkerülhetjük a csekély bevételünket meghaladó évi 
díj fizetését, valamint a jelentős adót azon összeg után, amelyet a csendőrség iránti nagy 
szeretete által sugallva az ausztráliai Utczás Mihály csendőr százados hagyományozott az 
MKCsBK-ra. Továbbá, ezáltal az USA-beli adományok is adómentességet élvezhetnének.  

Dr. Képíró Sándor csendőr százados tavaly júliusi felmentése és szeptemberi halála 
után Zuroff Efraim, a Weisenthal szervezet vezetője, aki a Képíró elleni vádakat is hozta, 
elárasztotta az angol nyelvű internetet alaptalan vádakkal Képíró és az őt felmentő magyar 
bíróság iránt. Ezen rágalom-hadjárat ellensúlyozására dr. Képíró Sándor ügyvédje, dr. Zétényi 
Zsolt egy összefoglalót írt az esetet és annak jogi hátterét nem ismerő külföldi érdeklődők 
részére, amit kérésére angolra fordítottunk s amely már több honlapon, többek között a mi 
honlapunkon is olvasható, magyarul is és angolul is a Könyvtár Írások Archívuma részlegében. 
(Dr. Zétényi a közeljövőben tervezi kissé kibővíteni a cikket). 

A közelmúltban kaptunk egy levelet dr. Szőke József csendőr százados magyarországi 
fiától, aki édesapja hagyatéka révén egy 1860-as években francia mesterek által készített 
hegedű birtokába jutott. Szakemberek véleménye szerint koncert minőségű hangszer. Ezt 
szívesen felajánlja használatra csendőr, vagy 1944 előtti katonatiszt leszármazottjának, hogy 
így annak ezáltal előmozdított karrierje a csendőrök máig is kiható, példaadó bajtársi 
összetartozásának hírét is hirdesse. E nagylelkű mecénással a bollon@t-online.hu címen 
léphetnek érintkezésbe.  

Mély hálával köszönjük a munkánkra beküldött adományokat:  
Fővédnökök: Beöthy Kálmán, Kőrössy Zoltán 
Védnökök: - 
Támogatók: Kostka Ilona 

Szomorúan közlöm további két társunk eltávozását sorainkból: Bognár István csendőr 
őrmester (október 20, Keszthely, Magyarország) és Farbaky Ákos (Magyarország). Mély 
részvétemet fejezem ki családjaiknak az MKCsBK nevében.  

Kérem, továbbra is értesítsenek minden hírről, amely Közösségünket érinti vagy 
érdekli. Kívánok Mindannyiuknak áldott, békés és boldog Újesztendőt. 

Bajtársi üdvözlettel,  

 

 

 

v. Kőrössy Zoltán, Központi vezető 
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