
v. Péterffy Jenő csendőr ezredes.  
Csatáry Béla (Bill) egyik legújabb munkája.  

(Péterffy Jenő Dél-Afrikában született unokája a Honlap 
közrejátszásával találta meg mártír csendőr nagyapja 
sírhelyét Budapesten, s végre igazi otthonára találva 
Magyarországon nemrégiben végleg oda átköltözött). 
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Tisztelt Bajtársak és Barátaink!      MKCsBK Körlevél # 32, 2015. október 

 „A magyar csendőrség azon 
kevés állami intézmények egyike, mely 
az egész magyar nemzet osztatlan 
szeretetét és bizalmát élvezte 
fennállásának első napjától kezdve 
szerencsétlen hazánk elbukásáig. 
Tisztelte és nagyra becsülte mindenki 
széles ez országban a csendőrséget, 
amely mindenkor feladatának 
magaslatán állott és melynek minden 
tagja a legmagasabbtól kezdve a 
szolgálatot tevő csendőrig becsülettel és 
lelkiismeretesen végezte a reáruházott 
igen nehéz munkát” – írta báró 
Szurmay Sándor, ny. honvédelmi 
miniszter és gyalogsági tábornok 1918-
ban.  (Preszly Lóránd: A m. kir. 
csendőrség története 1881-1918 c. 
műből, mely olvasható a honlap 
Könyvtárában). 

A csendőrök ugyanilyen 
lelkülettel szolgálták népüket és 
hazájukat 1918 után is, és ugyanezzel a 
lelkülettel élték le életüket az üldözések 
között 1945 után otthon, és a 
száműzetésben külföldön. Ennek a 
hűségnek egyik megnyilvánulása volt 
az, hogy évtizedeken át gondosan 
gyűjtögették a háborút túlélt reliquiáikat 
egy majdani magyarországi csendőr 
múzeum részére. Az anyagot haza is 
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szállították 2000-ben, de a csendőrség ellen még ma is áskálódó erők miatt az anyag azóta is a 
Hadtörténeti Múzeum raktárában vesztegel, a néptől elzárva, holott a hazaszállításban részes 
MKCsBK központi vezető és a csendőrök óhaja az volt, hogy az anyag az Ópusztaszeri Nemzeti 
Emlékparkban (ÓNTE) kerüljön állandó kiállításra (az események részletes történetét lásd a 
honlapon). 

Mivel ez a vágy akkor meghiúsult, annál inkább örömünkre szolgál, hogy most, 15 évvel 
később, mégiscsak megszületik az 1900-as évek magyar faluját bemutató Ópusztaszeri 
Emlékparkban egy csendőr őrs szoba, amely a múlt század első felének falusi képéhez valóban 
szervesen hozzátartozott. Bár a csendőreink reliquiái továbbra is a Hadtörténeti Múzeum 
raktárában raboskodnak, mégis létrejön egy csendőr őrs szoba az Ópuszaszeri Nemzeti 
Emlékparkban, az ÓNTE limitált anyagi lehetőségeinek a még élő csendőr leszármazottak és 
csendőr barátok adományaival való kiegészítésével. Már formálódnak ennek a csendőr 
őrsszobának a körvonalai, amelynek magvalósulását tavaszra várjuk: egyrészt az őrsön folyó 
életet, másrészt a csendőr őrs munkáját mutatja majd be képletesen. Történelmileg monumentális 
jelentőségű eredmény, hogy 1945 óta először egy maradandó emlék lesz állítva a magyar falu 
életét, fejlődését, békéjét hűségesen védő és népüket forrón szerető csendőröknek. Az őrs szoba 
eredeti tárgyakat nem fog tartalmazni interaktív jellegéből kifolyólag. Bútorzata, képanyaga, 
tárgyai és két “csendőrének” egyenruhája ma készült másolatai lesznek az eredetinek.  

A kiállítás, amely az ÓNTE és az MKCsBK közötti megállapodás alapján történik, Préda 
Istvánnak, a Magyar Királyi Csendőrség Hagyományőrző Egyesülete vezetőjének a 
kezdeményezésével indult el. Létrehozásában döntő szerep jut az ÓNTE történészének, Vincze 
Gábornak, de az otthoni történészek, nevezetesen dr. Lóránt Csaba, dr. Parádi József és dr. 
Szakály Sándor is lényeges szerepet játszanak, amely a kiállítás történelmi hitelességének 
biztosítéka. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akiknek önzetlen, odaadó és szíves 
közreműködése elengedhetetlen a kiállítás létrejöttéhez. 

Mivel a kiállítás elkészítésének költségei nagyrészt az MKCsBK-ra hárulnak, hálás 
köszönetünket fejezzük ki az eddigi adományokért. Ezideig 125 ezer forint érkezett be forint-
befizetésekkel, és további 130 ezer forint rajtunk át küldött dollár-befizetéssel. Az adományozók 
nevei abc sorrendben: Báthory Mária, Beöthy Kálmán, Domokos Sándorné, Hernády Nicholas, 
Horváth József, Kostka Ilona, v. Kőrössy Zoltán, dr. Maján László, v. Nemesdaróczi István, v. 
Sokoray László, Sörényi Zsóka, Tarnóy Éva és két anonymus adományozó. Külön ki kell 
emelnem Tokay Lászlót, aki csendőr édesapja emlékére 400 ezer forinttal gazdagította ezt a 
keretet. Mindannyiuknak elismerő köszönetemet tolmácsolom. Minden egyes adományért 
hálásak vagyunk, még a legkisebbért is, mert mindegyik adomány a csendőrség iránti tisztelet és 
szeretet jele. Ezért kérjük újra tagjainkat és olvasóinkat, hogy bármely kis összeggel is, de 
mindenki kivétel nélkül járuljon hozzá ehhez az alaphoz, hogy a hozzájárulók nagy száma 
tanúskodjon arról, hogy a m. kir. csendőrség tisztelete ma is él! (Forintban adomány befizethető 
a következő bankszámla számra: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 64400068-
30107726-13100010, "Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark csendőr szobájának 
támogatására" megjelöléssel. A dollárban küldött adományokat címemre küldhetik az 
“MKCsBK”-nak kiállított csekken, amit én forintban tudok az ÓNTE számlájára továbbítani).  

Ugyanakkor kérjük tagjainkat, hogy az MKCsBK általános munkájának támogatásáról se 
feledkezzenek meg, mert anyagi bázisunk már teljesen leapadt a közelmúltban megjelentetett 
könyvek, a Csendőrségi Lapok CD-je, az Emlékérem, és a Körlevelek nyomtatási költségei 
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révén. Ezért köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik anyagi áldozatukkal is elősegítik 
munkánkat:  

Fővédnök: Beöthy Kálmán 
Védnök: Subosics Károly 
Támogató: Eszes Mátyás 

Emlékeztetni szeretném barátainkat, hogy az ezzel kapcsolatos hivatalos ügyek rendezése 
megtörtént és így az MKCsBK részére küldött adományok az USA-ban adómentességet 
élveznek.  

A honlapon is további fejlődés történt. Az immár több mint 2500 képből álló képanyagot 
már majdnem teljesen átdolgoztuk, és több új kategóriát nyitottunk. Ezek között említem meg a 
Csendőrségi lapokban közölt rajzok és festmények gyűjteményét. Álmaim között szerepel ennek 
a gyűjteménynek a többi csendőrségi témájú festménnyel és szépművészeti tárggyal együtt egy 
könyvben való megjelentetése, bár e terv anyagiak hiányában valószínűleg csak álom marad. A 
rajzok/festmények gyűjteménye a honlapon megint gazdagodott a „csendőrség festője”, Csatáry 
Béla (Bill) további munkáival. Harminc ismert csendőrről és 15 névtelen csendőrről készített 
már rajzot vagy festményt, sok csendőr özvegynek és csendőr leszármazottnak is nagy örömet 
szerezve vele. Legújabb művei között szerepel három csendőrmártír képe: Péterffy Jenő (amelyet 
unokájának továbbítottunk), dr. Képíró Sándor (védőügyvédjének, dr. Zétényi Zsoltnak 
továbbítva), és Kristóf László képe (családjának és a védőügyvédjének, dr. Zétényi Zsoltnak 
továbbítva). Mindhárom mártír életrajza a Honlapon megtalálható.  

Hozzánk került az MKCsBK levél archívuma is v. Karsay Jenő és dr. Kiss Gyula 
vezetősége idejéből. Ezen óriási anyag áttanulmányozása és honlapra alkalmas formába hozása, 
Perjési György biográfiai adatgyűjteménye digitalizálásának befejezése, valamint a CD-n már 
megjelenített összes Csendőrségi Lapok anyagának repertóriumi feldolgozása is jövőbeli 
feladataink között szerepel.  

Kérem, bármilyen hírről értesítsenek, mely az MKCsBK tagjait, barátait érdekelné.  

Bajtársi üdvözlettel, 

 

 

 

 

v. Kőrössy Zoltán 
Központi vezető 
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