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Kedves Barátaink!        MKCsBK Körlevél # 20, 2012. október. 

A Csendőrségi Lapok Könyvtára sorozat minden egyes kötetének az első oldalán 
Beöthy Kálmán csendőr alezredes verse áll: 

„Mi sohsem pihenünk… 
Haladunk éjjel s nappal a bűnök után 
És eléjük megyünk – szüntelenül 
És akkor is látnak falvak, mezők, 
Ha fény, lárma, ima s minden elült. 
Előttünk zászló leng: a becsületé. 
Babér övezi és cserlevél zöldje, 
és hószín selymén kakastoll ragyog.” 
A csendőrök valóban éberen őrködtek az ország békéje fölött és ebben nem volt a 

világon párjuk. Hatékony munkájuk eredménye volt, hogy a nép történelmében soha nem látott 
nemzeti fejlődés mehetett végbe a XX. század első felében.  

Amint előző Körleveleinkben 
említettük, egy Ausztráliában élő 
csendőr százados, Utzás Mihály 
végrendeletében az MKCsBK-ra 
hagyatékozott egy jelentősebb 
összeget. Ő ezt nyilván a szeretett 
Testülete javára, annak nevének, 
becsületének helyreállítására 
óhajtotta gyümölcsöztetni. Úgy 
láttuk, hogy misem szolgálná ezt a 
célt jobban, mint egy olyan könyv 
forgalomba hozatala, amely a 
Magyar Királyi Csendőrség 
mibenlétét és működését objektívan 
és emocionális manipuláció nélkül 
tárná fel, hiszen a kommunista 
propaganda ferdítései és 
hazugságai még ma is mételyezik 

Csendőrnapi találkozó, 1981, Toronto, Canada. 
Ághy Zoltán mögött állnak (balról) Pekáry István,  
Utzás Mihály, Tamáska Endre és dr. Balló István. 



népünk köztudatát és akadályozzák a csendőrség mai keretek között is felhasználható 
tapasztalatainak a nép javát szolgáló hasznosítását. Ezért kerestük fel Dr. Parádi Józsefet, a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-Történeti Tudományos Társaság elnökét 
ajánlatunkkal. Dr. Parádi a kilencvenes években írt egy könyvet a Magyar Királyi Csendőrség 
egész történetét felölelően. Ezen kívül mindössze két előző könyv született, amely a 
csendőrség egész addigi történetét foglalta össze, Preszly Lóránd tollából 1920-ban, és Rektor 
Béla tollából 1980-ban (mindkettő teljes terjedelmében megtalálható a honlapon). A többi 
csendőrségi témájú könyv a csendőrségnek csak egy-egy időszakát, vagy egy-egy aspektusát, 
területét tárgyalja. Habár Dr. Parádi könyve teljes referenciával ellátva a történész 
alaposságával és a szakirodalom igényeit kielégítő alapossággal készült, eredetileg gimnáziumi 
tanagyag kiegészítésére volt szánva, s így nyelvezete az átlagember számára is hozzáférhetővé 
teszi. Habár az egész nép hasznára lett volna a csendőrség igaz megismerése, de a politikai 
helyzet miatt a csendőrség hiteles történetének feltárására nem akartak költeni. A téma 
fontossága miatt most a könyv nyomtatásának költségét az MKCsBK magára vállalta, és 
rendelkezésükre bocsájtottuk honlapunk képanyagát is (a kívánt képek eredetijét a Csendőrségi 
Lapokból és más forrásokból megfelelő formában a nyomda részére elérhetővé tettük). Ha 
Isten segít, a könyv december elejére a könyvüzletek polcaira kerül. 

 Mindig nagy örömmel tölt el, ha a Magyar Királyi Csendőrség honlapjának 
gyarapodásáról számolhatok be. Mivel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint az 
Országos Széchényi Könyvtár csendőrségi könyvanyagának digitalizálását befejeztük, már 
csak egy nagyobb könyvtár anyaga van csak hátra, nevezetesen, az Országház Könyvtárának 
anyaga. Ebben kb. 15 olyan csendőrségi könyv van, amely még nincs a honlapunkon, és más 
forrásból sem áll rendelkezésünkre. Most Dr. Parádi József segítségével ezen könyvek 
másolási engedélyének megszerzésén fáradozunk.   

 A napokban tettük fel a honlapra Jegenyés Pál kéziratát a MKCsBK első éveiről és a 
Bajtársi levelek első három évi anyagát. Jegenyés Pál csendőr főtörzsőrmester évekkel ezelőtt 
küldte el ezeket nekem, mint féltve őrzött kincsét, hogy a jövő számára megőrizzem. Az 
MKCsBK megalakulása az ő nevéhez fűződik, s igen nagy áldásnak és megtiszteltetésnek 
tekintem, hogy barátságával és bizalmával így megajándékozott sok évvel azelőtt, mielőtt az 
MKCsBK központi vezetője lettem és a honlapot beindítottuk. Nagyon valószínű, hogy ezen 
korai Bajtársi levelekből több példány nem is maradt fenn, mint ahogy a csendőrségi könyvek 
nagy részének is csak egy, legfeljebb néhány példánya élte túl a kommunizmus éveinek eszelős 
csendőr- és csendőranyag pusztítását. Az 1951 és 1964 októbere közti Bajtársi levelek pedig 
szintén eltűntek a nagyvilágban szétszóródott csendőrök lassú kihalásával. Ezért különösen 
hálásak vagyunk a korai évek fennmaradt anyagáért, mert azon az ablakon át bepillanthatunk 
az MKCsBK korai éveibe és a száműzetésbe kényszerült csendőrök lelkébe.  

Szeretném megköszönni Dr. Parádi Józsefnek azt is, hogy a Szemere Bertalan 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság július 14-i körlevelében beszámolt a honlapunk 
fejlődéséről, felhívta a figyelmet az ott található hatalmas anyag elérhetőségére és felkérte 
tagjaikat, hogy ha ott nem szereplő könyvről vagy a hiányzó Bajtársi levelekről tudomásuk 
lenne, azt velünk legyenek kedvesek közölni, hogy azokat is közzé tehessük digitalizálás útján.  

 Folyamatos kutatással a 90-es évek közepe óta mintegy 300 könyvről szereztünk 
tudomást, amelyet a M. Kir. Csendőrség adott ki. Ezek a honlap könyvtárában a Bibliográfiá-
ban vannak feltüntetve. Közülük eddig 154-et sikerült valahol fellelnünk,  lemásolnunk és 
teljességükben a honlapra helyeznünk (s onnan bárki letöltheti), 31 évi Zsebkönyv és 19 évi 



teljes Csendőrségi Lapok kíséretében. Az itt-ott felmerülő hiányok pótlásában óriás segítséget 
jelent a csendőrség hűséges támogatója, a Hollandiában élő Orbán Gábor. Már több mint egy 
tucatnyi könyvet lemásolt a honlap részére, amelyek más forrásból nem voltak elérhetőek, s 
neki köszönhetően a Zsebkönyvek hiányai is pótolva lesznek.   

 Mivel a lemásolt könyveket digitális formában a másolásukat engedélyező könyvtárak 
rendelkezésére is bocsátjuk, így remélhetőleg egyre többet tesznek majd ezen könyvtárak  
olvasóik számára elérhetővé a saját számítógépekre helyezéssel illetve, illetve a Magyar 
Elektronikus Könyvtárban (MEK) való megjelenítéssel.  

 A Zsebkönyvek és Csendőrségi Lapok honlapra tételét követően tervezzük a 
rendelkezésre álló Bajtársi leveleket (1964-2006) és a Perjesy György csendőr főhadnagy óriás 
terjedelmű csendőr biográfiai gyűjteményét digitalizálni, ha Isten éltet.  

 A honlap fenntartását végző fiunk a közelmúltban helyezte át a honlapot egy másik 
szolgáltatóhoz, mert a gyors fejlődés révén kinőttük az előző helyet. Az óriási könyvanyag 
mellett ugyanis már több mint 1800 fénykép is van a honlapon, amelyeknek megfelelő 
címekkel való ellátása szintén a közeljövőbeli terveink között van. A honlapot megnyitása óta 
több mint 56 ezerszer látogatták.  

 A közelmúltban bocsájtotta rendelkezésünkre az előző központi vezető Kiss Gábor és 
felesége hagyatékában talált csendőrségi jellegű személyes leveleket, fényképeket, iratokat, 
VHS szalagokat fiuk, Frank Icenogle, amit hálásan nyugtázunk. Sajnos, ez az anyag nem 
tartalmazta az MKCsBK archívumát, melynek az előző két évtized alatt nyoma veszett. 

  Leírhatatlan jó érzés, mikor egy-egy eddig nem ismert könyvre bukkanunk, vagy 
mikor egy-egy újabb könyv felkerül a honlapra. Szinte ijesztően sok munka vár még ránk, de 
ugyanakkor nagy hálával köszönjük Istennek azt az óriási eredményt, amit már eddig is 
elértünk. Munkánk jutalma az a tudat, hogy mindezzel elősegítjük azt, hogy a népet és a  hazát 
olyan kiválóan és áldozatosan szolgáló, de galádul megrágalmazott és tönkretett testület és 
csendőr egyének, ha késve is, de megkapják a nekik kijáró megbecsülést és tiszteletet az 
igazság feltárása által.   

Hálásan köszönjük mindazok szíves segítségét, akik adományaikkal munkánkhoz 
hozzájárultak: 
Fővédnökök: Beöthy Kálmán 
Védnök: — 
Támogatók: Panajott Rudolf 

Szomorúan értesítem barátainkat újabb veszteségeinkről. Lám Béla csendőrhadnagy 
Budapesten ezév július 24-én, Huszár Gusztáv csendőr Németországban, és Molnár István 
csendőrszázados felesége, Etelka, pedig Chesterlandben (Ohio, USA) a közelmúltban elhúnyt. 
Az MKCsBK nevében családjaiknak mély részvétemet fejezem ki.   

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

Bajtársi és baráti üdvözlettel,  

 
 

v. Kőrössy Zoltán, Központi vezető 
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