
Jegenyés Pál, az MKCsBK megalapítója.  
Csatáry Béla (Bill) olajfestménye. 

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 
 
Kedves Barátaink!    MKCsBK Körlevél # 19, 2012. július 

Az ötvenes évekből kedves gyerekkori emlékeim közé tartoznak a clevelandi (Ohio) 
magyar barátok látogatásai. Legjobb barátaink közé tartoztak Dr. Rektor Béla, csendőr 
százados és Nagy János, csendőr főtörzsőrmester, aki az édesapám felügyelete alá tartozó 
egyik csendőrőrs parancsnoka volt. Mindkettőjüket jó barátnak, tiszteletreméltó, becsületes, jó 
embernek ismertem meg, akik hőn szerették szülőhazájukat és csendőr testületüket. Miért? 
Mert életüket a csendőrségnél elsajátított életszemlélet szabta meg. Számukra a csendőrség 
nem foglalkozást, hanem életformát jelentett. Ez jellemezte azt a sok más csendőrt is, akiket 
életem során szerencsém volt megismerni. 
Ismerve ezeket az embereket, még 
égbekiáltóbbá válik az, hogy ezeket az 
embereket vádolja a kommunista 
propaganda kegyetlen rémtettek 
elkövetésével. A testület kiváló 
szelleméről tanúskodik az a sok írott 
anyag is, amely most már a honlapunkon 
keresztül közkinccsé válhatott. A 
csendőrség eredeti anyagának 
megismerése segít el ahhoz a 
felismeréshez, hogy milyen nagy áldást 
jelentett a csendőrök munkája a magyar 
népre nézve, mert a személy és 
magántulajdon hatásos védelme által 
lehetővé tette az ország történelmileg 
leggyorsabb fellendülési szakaszát, a 
feudalizmusból európai szintre 
emelkedését pár évtized leforgása alatt. 
Isten áldja meg hazánkat és a csendőrök 
emlékét! 

A csendőranyag lemásolása a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 



könyvtárában, valamint az Országos Széchényi Könyvtárban immár a vége felé közeledik, 
amelyet saját csendőr könyvgyűjteményem digitalizálása követ. Ez utóbbi ötven-egynéhány 
könyv másolását már el is kezdtük, a Csendőrségi Lapok, Zsebkönyvek, Bajtársi Levelek és a 
Perjési György csendőr főhadnagy biográfiai gyűjteményének másolásával párhuzamosan. A 
kommunizmus alatti csendőrkönyvek elpusztítása miatt nem valószínű, hogy a 
bibliográfiánkban szereplő összes könyv előkerül majd, de a most már a honlapon lévő több 
mint 160 könyv is messze meghaladja azt a reményünket, amelyet e tekintetben tápláltunk öt 
évvel ezelőtt, a digitalizálás kezdetén. Nap mint nap meghatódva látjuk Isten áldását, amint a 
honlap anyaga egyre bővül és a csendőrségre vonatkozó igaz tények napvilágra jutnak. 
Köszönjük mindazoknak a hozzájárulását, akik ebben az óriási munkában valamely módon 
segítettek. Külön köszönetemet fejezem ki Orbán Gábornak, aki több mint egy tucatnyi könyv 
lemásolásával járult hozzá a digitalizáláshoz, olyan könyvekkel is, amelyekről nem is volt 
addig tudomásunk.  

 A honlapot már több mint 55 ezerszer látogatták. Hálát adok Istennek azért a hatásért, 
amelyet ez az óriási forrásanyag jelent a csendőrség tiszteletének helyreállításában.  

A honlapon keresztül sok érdekes emberrel kerültem kapcsolatba. Ezen személyek 
egyike Csatáry Béla (Bill), egy volt csendőr fia, ő maga nyugalmazott tanár és festőművész. A 
csendőrséget a honlapon keresztül ismerte meg és művészetével igyekszik a csendőrség 
megbecsülését előmozdítani. Immáron több mint húsz festményt, rajzot készített volt 
csendőrökről, úgyhogy magunk között a „csendőrség festőjének” tituláljuk. Reményem, hogy 
eljön majd az a nap, amikor a magyar nép egy állandó múzeumi kiállítás keretében adózik 
majd a csendőrség emlékének, ahol Csatáry Béla festményei is kiállításra kerülnek a 
csendőrségtől fennmaradt tárgyak, könyvek, okmányok, fényképek mellett. Csatáry Béla 
legújabb festménye Jegenyés Pál főtörzsőrmesternek, az MKCsBK megalapítójának portréja, 
melyet az MKCsBK születésének 65. évfordulójára készített. Ez alkalomból a honlap 
Könyvtárának Biográfiai részét gyarapítottuk Jegenyés Pál életrajzával is, a fiától kapott 
adatok segítségével. 

Manapság a legtöbb ember az internethez fordul információért. Az egyik 
legkiemelkedőbb ilyen forrás az internet enciklopédiája, az ún. Wikipédia. Sok nyelven létezik, 
de mindegyik a saját nyelvén írott cikkeket tartalmazza, nem pedig más nyelvről lefordított 
cikkeket. Mivel bárki írhat cikket a Wikipédia részére, ha bizonyos alapvető szabályokat követ, 
így a cikkek jelentős személyi elfogultságot tükrözhetnek. Sajnos, ilyen a magyar Wikipédia 
csendőrségről szóló cikke is, amely erős csendőrellenes szemszögből íródott. A Wikipédia 
szabályaiból adódóan szinte lehetetlen egy ilyen szubjektív ferdítést tartalmazó cikket 
megváltoztatni, és ugyanarról a témáról más cikket nem lehet írni. Ezen sajnálatos helyzetet 
szeretnénk orvosolni azzal, hogy más nyelve és más címszó alatt tennénk közzé a 
csendőrséggel kapcsolatos történelmi igazságot. Már közzétételre készen áll a cikkünk angol 
nyelven az MKCsBK-ról, amely természetesen egy történelmi és a csendőrség mibenlétére 
vonatkozó részt is fog tartalmazni.  

 Mivel a csendőrség teljesen el lett némítva a háború végeztével, a kommunisták 
szabadon terjeszthették róluk hazug rágalmaikat otthon is és külföldön is. A háború vége felé 
történt, illetve a háború utáni eseményeknek a csendőrség oldaláról való bemutatása 
kizárólagosan az MKCsBK újságján, a Bajtársi level-en keresztül történt. Ezért az abban 



megjelent írásoknak óriási szerepe van történelmi szempontból. Sajnálatra méltóan az utolsó 
csendőr központi vezető, Viczián Béla halálával az őnála levő MKCsBK archivum teljes 
anyaga elveszett, közte a Bajtársi levelek is. Saját tulajdonomban megvan ugyan elég sok 
példány, amelyeket, ha Isten segít, ezévben digitalizálni fogunk, de sajnos, nagyon sok 
hiányzik is. Tekintettel a Bajtársi Levelek döntő és pótolhatatlan fontosságára a 
csendőrség múltjának igaz történelmi megismertetése érdekében, felkérem 
tagjainkat, barátainkat, hogy segítsenek a hiányzó, 1951 és 1964 októbere 
közötti példányok felkeresésében. Ha valakinek ezek közül lenne egy 
példánya, kérem, küldjék el lemásolás céljából, vagy küldjenek róla egy 
másolatot valamilyen formában.  
Természetesen az ezzel járó költségüket megtérítjük. 

Nemrégiben kaptunk egy 5000 dolláros adományt a tavaly elhunyt Molnár István 
csendőr százados hagyatékából, aki mindig lelkesen támogatta és nagy örömmel kísérte 
szemmel digitalizációs erőfeszítéseinket. Hálásak vagyunk ajándékáért. Hálásan köszönjük 
mások szíves adományait is az MKCsBK munkájának elősegítésére: 
Fővédnökök: dr. Honos Ervin  
Védnök: Pásztor László 
Támogatók: Domokosné Erzsébet, Subosics Károly 

Szomorúan tudatom barátainkkal további két tagunk távozását sorainkból: Füster Jenő 
csendőr főhadnagy, április 9, Miskolc; Géczy Mihály csendőr törzsőrmester, január 12, 
Kanada. Az MKCsBK nevében családjaiknak mély részvétemet tolmácsolom.   

Kérem, továbbra is értesítsenek minden hírről, amely Közösségünket érinti vagy 
érdekli.  

Bajtársi és baráti üdvözlettel,  

 

 

 

v. Kőrössy Zoltán, Központi vezető   
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