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Ez a dokumentum folyamatosan bővül! 

 
Egyes csendőrök képei, dokumentumai, életrajzi leírásai a Honlap Múzeumának 

Dokumentum illetve Fénykép Archívumaiban, valamint a Honlap Könyvtárának Biográfia 
részlegében vannak elhelyezve, továbbá a Honlap Könyvtárában található Csendőrségi lapok, 

Zsebkönyvek és Bajtársi levelek is sok adattal szolgálnak egyes személyekre vonatkozólag. 
 

Ezen összeállítás magját azok az adatok képezik, melyeket  
Perjesi György csendőr főhadnagy  

gyűjtött össze életen át tartó szorgalmas munkájával, s bocsájtotta rendelkezésünkre. 
A forrást feltüntetjük az életrajzi adatok után. 
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Abafalvy Sándor ny. alezredes 
1905. évf. 
1937. alezredes, I. ker. pk. h. 

(Perjesi György) 
 

Ásvány Mihály csendőr gazdászati alezredes 
1945. március 29-én légitámadás áldozata lett Oberwarth-ban (Burgenland), Szombathelytől 36 
km-re ÉNy-ra. Valószínűleg ott lett eltemetve. 

(Török Dezső Csendőr alezredesnek az MKCsBK-hoz küldött értesítése szerint) 
 

Bánházy (Czirenner) József ny. alezredes 
Budapest, III. Evező u. 6. (Zsebkönyv 1944) 

(Perjesi György) 
 
Bátky József, v., ny. ezredes  
Szül. Kocs, 1890., 1909. évfolyam 
23. gyalogezred 
1940.05 VII. cső. kerület pk. Miskolc 

(Perjesi György) 
 
Benedek Mihály alezredes 
A Csendőrségi Lapok főszerkesztője, két lánya (Jutka és Zsuzska), Benedek Elek unokaöccse, 
erdélyi nemes családból előnevük "kisbaconi")  

Dr. Gadányi Elemér Perjesi Györgynek küldött személyes leveléből, 1993.okt. 8. 
 
Czigány József, v., ezredes 
Szül. 1894.04.02, Szombathely 
1. felesége Kohl Szabó Janka (meghalt 1941.01.10) 
2. felesége Karácsony Laura (1942 Budapest) 
Gyermeke: Panni (Somorjai Józsefné, Sydney, Australia) 
1915.03-i évfolyam 
Kp. Nyomozóparancsnokság pk-a, 1943.08.01 (fényképe a Zsebkönyvben) 



Unokahuga őrnagy 1953-ban, s volt csendőrök katonai káderezése nyomán azokat segítette (pl. 
dr. Gadányi Elemér rendfokozatát miatta nyerte vissza és egy érettségit végzett, templombajáró 
főnök mellé osztotta be – Dr. Gadányi Elemér levele Perjesi Györgynek, 1993. okt. 8.) 
Meghalt: Dunakeszi, 1977.03.16. 

(Perjesi György) 
 
Domokos Sándor, főhadnagy 
Lásd a honlap Könyvtárának Biográfiai részlegében 
Lásd önéletrajzát Emlékeim címen a honlap Könyvtárának Bibliográfiáján keresztül.  
 
fáji Fáy Gyula alezredes 
Szül. Bot ,1890.11.18. – meghalt: Bécs, 1964.07.21. 
 
Apja: fáji Fáy Gyula, uradalmi főintéző,  szül. Felsőgagy, Abaúj-Torna vármegye 1853.01.05.  
Meghalt: Budapest, 1920.01.07. Apja szülei: Fáy Sándor (1818-1885) és orczifalvi Orczy Mária 
(1829-1897). 
Anyja: Türk Mária, szül. Ischl, 1856.04.01. Meghalt: Fürged, Tolna m. 1927.07.22. 
 
Tényleges szolgálata kezdete: 1911.03.01. - sorolási évfolyam: 1909. 
Tényleges szolgálat megszakítása: 1919.03.16. (amikor a Tanácsköztársaság megszüntette a 
csendőrséget)  
Újra a csendőrség kötelékében: 1926.08.15.  
1927. 01.01. századosi rangra lép 
1928. Budapesti I. csendőrkerület 17. szárnya, Szécsény, szárnyparancsnok helyettes 
1929-30 Budapesti I. csendőrkerület 14. Szárnya, Nagymaros, szárnyparancsnok helyettes 
1931-32 Budapesti I. csendőrkerület 14. Szárnya, Nagymaros, szárnyparancsnok 
1933-38 Budapesti I. csendőrkerület Előadó törzstiszt 
1938.05.01. őrnagyi rangra lép 
1939.  Budapesti I. csendőrkerület, Budapest II. osztály, parancsnok helyettes 
1940. A m. kir. honvédelmi minisztérium 20. (csendőrségi) osztályán előadó tiszt 
1942-44. Budapesti I. csendőrkerület Előadó törzstiszt 
1942.03.30. alezredessé nevezik ki 
  
Háború utáni sorsa ismeretlen. 
Felesége: Eckert Márta (Bácsalmás 1896.10.18. - † Bécs 1972. 11. 15.) Eckert Péter uradalmi 
bérlő és Mayer Terézia lánya 
Házasságkötésük: Dejtár, 1919.01.06 
Két lánya született, mindketten pedagógusok lettek: Zsuzsanna (1919) és Katalin (1920). Katalin 
férje dragomiresti Janitsáry László gyógyszerész (1908-1984) , gyermekeik: Sándor és László, 
unokáik: Kinga (1975-1980), András és Zsófia. 

Kerkayné Maczky Emese gyűjtése és a Zsebkönyvek alapján 
 
Gergely Endre százados 
1883-1942. Sírköve a Kerepesi úti temetőben.  
Felesége 1899-1975. Legalább egy fiuk (Endre 1930-2000), és egy lányuk született. (l. a 
Múzeum Elmentek képei között). 

http://csendor.com/konyvtar/biografia/egyenek/Domokos%20S%e1ndor%20f%f6hadnagy.pdf
http://csendor.com/konyvtar/konyvek/Domokos/


Takács Ottó 
 

Karabélyos Imre, százados 
1929. csendőrtiszti évfolyam 
1939. főhadnagy, Csurgó szárnyparancsnok 
1939.11.01. százados 
1941. Ungvár nyomozó alosztály  
1943-44. Pécsi IV. csendőrkerület Tab szárnyparancsnok 
Innen vitték el 1945-ben a kommunisták.  
A Rákoskeresztúri temető 301. parcellájának 21. sorában, jeltelen sírban nyugszik. 

(Perjesi György) 
Kovács Jenő, dr., százados 
Lásd a honlap Könyvtárának Biográfiai részlegében 
Lásd életrajzát Román István: A 916-os rab címen a honlap Könyvtárának Bibliográfiáján 
keresztül. 
 
Kricsfalussy-Hrabár Endre, dr., ezredes 
 Szül. 1890. 09. 12. – a szovjetek kivégezték 1946. 12. 07.-én 
 Apja: Hrabár Jenő Sándor, szül. 1867 
 Anyja: Kricsfalussy Kornélia, szül. 1870, Kricsfalussy György és Zombory Zsófia Mária 
lánya.  Népes családjában sok görög katolikus pap és katona volt, többek között Kricsfalussy   
Ferenc őrnagy; fitestvére pedig Kricsfalussy Jenő csendőr ezredes. 
 12 testvére közül Kricsfalussy-Hrabár Sándor csendőr ezredes a Kiskunhalasi Lovas 
Tanosztály parancsnoka.volt (életrajzát lásd a honlap Könyvtárának Biográfiai részlegében).  
 Őrnagyi ranggal a tanulmányi bizottság tagja volt, majd alezredesi, később ezredesi 
ranggal a m. kir. csendőr tisztképző iskola tanára.  
 1938-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapja. 
 Az „1939 évi június hó 10-ére összehívott Országgyűlés Felsőháza tagjainak név- és 
lakjegyzéke” szerint „dr. Kricsfalussy-Hrabár Endre nyug. csendőrezredes a XIII. a kárpátaljai 
területéről országos határozattal meghívott tag”. Nem ismert, hogy miért van itt nyugdíjasként 
említve, holott a Zsebkönyvek szerint csak 1941-ben ment nyugdíjba. Mivel a „lakjegyzék” 
1943-ban lett nyomtatva, lehetséges, hogy az akkor már nyugdíjas állományára utaltak. Ez azért 
is valószínű, mert a csendőrök semmilyen politikai pártnak, vagy csoportnak tagjai nem lehettek, 
sőt még a maguk közötti politizálás is kerülendő volt. (Ezért a politikai életbe befolyni kívánók 
azt csak a csendőrségtől való nyugdíjaztatásuk után tehették). 
 1941-ben a Kárpátaljai Mezőgazdasági Kamara elnöke volt. 
 1943. november 7-én Huszton hősi emlékművet avattak, melynek ünnepségén a 
kormányfő mellett megjelent több miniszter, valamint Demjanovich Péter, Ganyó István és 
Kricsfalussy-Hrabár Endre a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, akik Kárpátalját 
képviselték a magyar törvényhozásban. Kállay Miklós miniszterelnök beszédében az évszázados 
ruszin-magyar sorsközösséget emelte ki. 
 Az 1940-es években felsőházi tagként küzdött Kárpátalja autonómiájáért a "Magyar 
Szentkorona Országai" keretében. Ezért Ungváron a szovjet bíróság halálra ítélte és a kárpátaljai 
Szolyván 1946. dec. 7-én kivégezték. 
 2016. november 19-én Szolyván a szovjet megtorlás és a sztálini terror áldozatainak 
emléket állító parkban, a gyűjtőtábor egyik temetőjének területén emlékművet avattak. A 

http://csendor.com/konyvtar/biografia/egyenek/Kov%e1cs%20Jen%f6%20sz%e1zados.pdf
http://csendor.com/konyvtar/konyvek/KovacsJeno/
http://csendor.com/konyvtar/biografia/egyenek/Kricsfalussy-Hrabar%20Sandor%20ezredes.pdf


GULAG-GUPVI és a Szolyvai Emlékbizottság azoknak a kárpátaljai politikusnak állított örök 
emléket, akik a magyar és csehszlovák országgyűlésben képviselték Kárpátalja érdekeit, s ezért 
koholt vádak alapján 1945-50 között kivégezték, illetve kényszermunka-táborokban vesztették 
életüket. A Beleny Mihail szobrászművész által készített emlékművön többek közt Kricsfalussy-
Hrabár Endre neve is olvasható.     

Kerkayné Maczky Emese gyűjtése 
 

Lám Béla, főhadnagy 
A honlap Könyvtárának Bibliográfiáján keresztül elérhető életrajzi könyvéből (Emlékképek 
lámpafényben): 
Lám Béla 1918. április 16-án született Ungváron. A rákospalotai Wágner Manó Nyilvános 
Reálgimnáziumban érettségizett 1936-ban, majd Egerben önkéntesként csapatszolgálatot 
teljesített. 1937-tól a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián folytatta tanulmányait, 
ahol 1939. Augusztus 20-án hadnaggyá avatták. Esztergomban, Pesten, Pesterzsébeten, majd 
Galántán szolgált. 1941-ben elvégezte a csendőrtiszti tanfolyamot. 1942-ben főhadnagyi rangot 
kapott. 1944-ben visszahelyezték Pestre. Ugyanezen évben, december 23-án házasságot kötött 
Kristófcsák Klárával, aki minden viszontagság közepette hű társa maradt.Buda 1945. Februári 
eleste után szovjet hadifogságba került. 1950-ben térhetett vissza Magyarországra, de nem 
szabadult. Megjárta a Toloncházat, a kistarcsai és kazincbarcikai internálótábort, majd perbe 
fogták. 1953. Augusztus 12-tól a Markó utcában raboskodott. 1954. Március 2-án kilencévi 
hadifogság és internálás, illetve vizsgálati fogság után mondták ki a felmentő ítéletet. 

(Fia, Lám Béla) 
 

Lulay Leó, t. százados, dr.  
Szül. Poszony, 1898. szeptember 1. 
Apja: Lulay Rezső 
Anyja: Kléga (Kléger) Ágnes 
Felesége: Kiss Ilona 
1943. október 1. csendőr századosi rangra lép 
A kistarcsáról elindított utolsó deportáló vonat határról való visszafordítását ő végezte Horthy 
parancsára, amikor a deportáltak sorsa Horthy tudomására került 1944 júniusában.  
1960-ban még a Kozma utcában volt bebörtönözve.  

(Gellért Ádám) 
 

Mahács János, lovascsendőr százados 
Laktanyaparancsok a Nógrád megyei Rétságban.      
Lakhelye a háború után: Nőtincs. 

(Perjesi György) 
 
Mester László hadnagy 
Édesapja csendőr tiszthelyettes volt, aki 1940-ben ment nyugdíjba, Csávolyra, ahol szüleinek 
volt téglagyára.  
A gimnázium elvégzése után állatorvosi tanulmányokat végzett, és elvégezte a Ludovikát is 
(1944 augusztus 20), hogy mint csendőrségi állatorvos dolgozhasson. De állatorvosi diplomáját 
nem kapta meg, mint „osztályidegen”. Állandó rendőrségi zaklatásnak volt kitéve, ami miatt 
Ausztriába menekült. Amikor 1951.01.05-én hazajött beteg szülei meglátgatására, elfogták és hat 

http://csendor.com/konyvtar/konyvek/LamBela/
http://csendor.com/konyvtar/konyvek/LamBela/


évre bebörtönözték. 1955.06.07-én, születésnapján szabadult., 45 kilóra lefogyva. A községet 
nem hagyhatta el, hetente jelentkeznie kellett és többször váratlanul elvitték az ÁVÓ-sok pár-pár 
hónapra.  
Fiatalkori szerelmével a házasságot egyetemi végzése után tervezte, de üldöztetése miatt még a 
beszélgetést is kerülniük kellett, hogy ne kerüljön mátkája is veszélybe. 1958-ban házasodtak 
végre össze. Ettől kezdve felesége sem kapott munkát. A 15-20 kilométerre levő fatelepre jártak 
dolgozni, kerékpáron, de olyan rossz útviszonyok között, hogy sokszor a kerékpárt a hátukon 
kellett vinni. Októbertől májusig fakitermelést végeztek, nyáron pedig kapáltak. Mester Lászlót 
mindenki szerette és nagyra becsülte, mert „gazdag” korában is jó embernek ismerték. Ezért a 
fakitermelés nehéz mozzanataiban segítettek neki munkatársai.  
1962-ben egy kommunista párttag állatorvos került Csávolyra, aki viszont gyenge tudása miatt 
örömmel felkarolta Mester Lászlót, aki helyette az állatok kezelését ellátta és ezért bizonyos 
százalékot fizetett részére. Ez megalapozta életüket. 
A házaspár egymás iránti nagy szeretetéről közimert volt a községben. 2002.-ben Orbán Viktor 
Szabad Magyarországért Emléklappal tüntette ki, de hivatalos rehabilitációjára sosem került sor, 
a többi csendőrhüz hasonlóan.  
 
Nagy Endre százados 
Szül. Ószöny, 1913.11.12. 
Elhunyt: Tapolca, 1994.07.12. 
Keszthelyen érettségizett, majd Pécsett szerzett jogi doktorátust. 
Kiskunhalason lovascsendőr századparancsnok 
Németországban szerzett vadászmesteri diplomát (Wildmeister d.j.v. Göttingen) 
Felesége a Hatvany utsch báró lánya, Alexandra (zsidó), házasséga nagy port vert fel. 
1950-52: a kormányvadászok főnöke és Rákosi vadászmestere szakmai redkívüli tudása révén, 
de csendőrmúltja miatt emigrációba kényszerül családjával együtt.A 7 hónapos terhes 
feleségével kellett menekülnie, így került Nyugatra. A Frankfurti Opel Zoo egyik vezetője lett, 
de 1958-ban Tanzániába települ át, ahol állatkertek és múzeumok részére gyüjtő és vadbefogadó 
lett. Afrika egyik legismertebb fehér vadásza, állatkert és vadaskert alapító, és az afrikai 
vadászkultúra eorópai mintára való átformálója. Magyar, angol, német és szuhaéli nyelveken 
beszélt. Az 1971-es budapesti vadászati kiállítás egyik értelmi szerzője és a tanzáni pavilon 
vezetője. Két leánya is Tanzániában élt még a kilencvenes években is.  
1984-ben vadászati és néprajzi gyüjteményét Balatonedericsre hozza haza, amely a ma élő 
állatvilággal körülvéve múzeumként működik.  
Szintén szerepe volt a kenyai Windisch-Gratez herceg trófeagyőjteményének a keszthelyi 
Festesich kastélyba való hazahozatalában.  

(http://port.hu/esemeny/kiallitas/nagy-endre-gyujtemenye/event-1026445) 
Dr. Gadányi Elemér Perjesi Györgynek küldött személyes leveléből, 1993.okt. 8. 

 
szamosfalvi Panajott Sándor, a csendőrség felügyelője 
Próbaszolgálatát 1881. július 19-én kezdte az erdélyi csendőrség marosvásárhelyi szárnyánál. A 
csendőrtiszti szakvizsgát Szegeden, 1882-ben tette le. Felügyelővé 1904. április 16-án nevezték 
ki ezredesként, és a következő év május 1-én vezérőrnaggyá lépett elő. 1907-ben nemességet 
kapott szamosfalvi előnévvel. Tervező és vezető képességével az alkotások embere volt. Őrs és 
tiszti könyvtárakat létesitett. Nagy súlyt helyezett a tisztikar és a legénység elméleti és gyakorlati 
kiképzésére. Életcéljául tűzte ki a csendőrség fejlesztését, és európai szinvonalra emelését. 

http://port.hu/esemeny/kiallitas/nagy-endre-gyujtemenye/event-1026445


Felügyelősége alatt hét csendőrtárgyú szakkönyvet adtak ki. Javaslatára a csendőrök 
gyümölcsfákat ültettek az őrslaktanyák kertjeiben, és ezzel tizezer gyümölcsfával gazdagitották 
az országot. Tényleges szolgálata alatt, de nyugdijbahelyezése után is több szakkcikke jelent 
meg. Kötelességtudó, megalkuvást nem ismerő, igazságos előljáró volt, akire alárendeltjei 
tisztelettel és szeretettel tekintettek. 1908 május 28-án ment nyugdijba.  
Sándor szamosfalvi Panajott, the overseer of the Csendőrség 
 
He started his probationary service July 19, 1881, at Marosvásárhely, and successfully passed the 
csendőr officer exam at Szeged, in 1882. On April 16, 1904, he was promoted to the rank of 
colonel, and assumed the position of csendőr overseer. The following May 1st, he was promoted 
again, to the rank of major general. In 1907, he was conferred with the title of nobility, and with 
the use of the forename szamosfalvi. His leadership and organizational skills proved invaluable 
during the Csendőrség’s formative years. He established garrison and officers’ libraries, and 
placed great importance on the officers’ and enlisted practical development training. He made it 
his life’s goal to elevate the Csendőrség to European standards. Under his oversight seven 
professional csendőr books were published. On his proposal, the csendőrs planted fruit trees in 
the gardens surrounding the csendőr garrisons, thus they enriched the country with 10, 000 trees. 
During his active service as well as after his retirement he published numerous professional 
articles. He was a just and conscientious overseer who did not accept compromises, therefore his 
subordinates respected him, and regarded him with affection. He retired on May 24, 1908.  
 
Preszly Lóránd, dr. címzetes ezredes 
Lásd SZAKÁLY Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették p. 196. 
Kiemeljük azt a tényt, hogy az 1935-től nyugállományban levő 63 éves Preszlyt 1946-ban a 
Népbíróság vagyonelkobzásra, politikai jogaitól való megfosztásra és 10 évi börtönre ítélte.  A 
börtönben halt meg 1952-ben. 
 
Reviczky Zsigmond, nemes revisnyei, alezredes 
Szül. 1899.01.10. 
1918. évf. 
1942.10.01. alezredes, cső. felügyelőség, előadó tiszt. 
Meghalt: Esztergom, 1956. 

(Perjesi György) 
 
Sárvári László főhadnagy 
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárából (amely a 3. 2. 1. titkosszolgálati 
alosztály ügynökeit tartalmazza), a III. raktárban 226 sorszám alatt található egy 195 oldalas, „K-
ellenőrzési” dokumentum (iktató szám: 730/1-2) mely szerint a magyar állambiztonsági szervek 
"Erdélyi Ernő"-t (Z 454/1-2 ügynöki számmal) 1961-1967-ben terhelő adatok alapján 
beszervezték abból a célból, hogy Ausztriában élő nővérén keresztül Sárvári László volt csendőr 
főhadnagyot, a nyugatnémet hírszerzés ausztriai rezidentúrájának vezetőjét ellenőrizzék.  

(Takács Lajos kutatása alapján) 
 

Soltész József, vitéz, ezredes  
(1932-ig Scholtisz) 
Szül. 1895. 09.06. Besztercebánya; meghalt Sopronban, 1959. 



1913-ig a nagyváradi kadetiskolába járt* 
1913.09.01. zászlós a Besztercebányai 16. gyalogezrednél 
1914.10.15. hadnagy 
1915.09.01. főhadnagy. A lengyelországi Kozia Wolánál mellkaslövést szenvedett.* 
1921-ben lépett be a csendőrségbe. 
1934. vitézzé avatják. Sorolási szám: 3476 
1935.05.01. őrnagy 
1936. A Székesfehérvári II. csendőrkerület tatai gyalogtanalosztály parancsnoka 
1938.11.01. alezredes 
1939. házasságkötés Patthy Erzsébettel (Sopron). Gyermekük nem született.* 
1939. A Szombathelyi III. csendőrkerület soproni osztályának parancsnokhelyettese 
1941. A Székesfehérvári II. csendőrkerület komáromi osztályának parancsnoka 
1942.09.29. ezredes 
1943. A Kolozsvári IX. csendőrkerület törzs. kerületi parancsnokhelyettese. 
 A 2. vh. után Sopronban élt, csendőr múltja miatt csak alkalmi munkát kaphatott és a 
legnagyobb nyomorban élt (csak egy ágyat tudott bérelni). Az 1956-os szabadságharcot követően 
a kádárista erőszakszervezetek újra zaklatni kezdték, ami miatt 1959. feb. 11-én öngyilkos lett. A 
soproni Új Szent Mihály temetőben nyugszik. Feleségét is mellé temették el 1977-ben. Dr. 
Patthy Imre váltotta meg a sírhelyet 1979-ben 25 évre. Ennek lejárta után a sírhely el lett 
hanyagolva. Mivel a temetőt üzemeltető katolikus konvent nem volt hajlandó hazafias 
tiszteletből védelemben részesíteni azt, a Vitézi Rend váltotta meg egy újabb 25 évre, s hozatta 
rendbe, újravésette a nevet, hozzáadta a v. jelzőt és újraszentesítette a sírhelyet.* 
 Kitüntetései a Honvédségi Közlöny alapján: Ezüst Signum Laudis, Bronz Signum Laudis, 
III. osztályú Katonai Érdemkereszt hadidíszítménnyel és kardokkal, Károly Csapatkereszt, 
Sebesültek Érme két sávval, Magyar Háborús Emlékérem frontharcosoknak, II. osztályú Tiszti 
Szolgálati Jel, Vitézi Jelvény, Magyar Koronás Bronz Érem, Nemzetvédelmi Kereszt, MÉK 
lovagkeresztje, Felvidéki Emlékérem, Erdélyi Emlékérem, Osztrák Háborús Emlékérem.* 

Aképek között elhelyezett postai levelezőlap fényképének hátuljára kézzel írott adatok és 
a sírhely rendbehozását szervező vitéz Szantner Gábor Tarján ( Komárom megye) kutatásai 

alapján. (Az utóbbit * jelöli). 
  

Sótonyi Jenő, dr. őrnagy (százados?) 
1957-ben felakasztották. 
Sírja a 301-es parcellában. 

(Perjesi György) 
 
Szathmáry (Kövendy) Károly főhadnagy – szintén l. az életrajzok között 
Szül. Alsóboldogfalva (Udvarhely m.) 1916.12.30. 
1939.02. évf. 
1941.09.01., 1941.11.01., 1942.06.18. 
Felesége: Legényi Lenke Etelka (1943 Budapest) 
Gyermekei: Kara, Emőke 
Welland (Ontario) Kanada 
A Csendőr és vitézi múzeum megalapítója 
Meghalt: Toronto (Kanada) 1985.05.18. (tüdőrák)  

(Perjesi György) 



 
Székessy (Szeszlér) István őrnagy 
1942.09.29. évf. 
IV. cső. kerület 

(Perjesi György) 
 
Szilasy László, v., ezredes 
Szül. Szekszárd, 1894.09.25. 
1913. évf. 
6. honvéd gyalogezred  
I. vh-ban bal szemét elvesztette a kárpáti harcok idején 
Felesége: Tóth Piroska (Debrecen) 
Gyermeke: Judit 
1942.09.29. M.kir.csendőr felügyelőség közigazgatási vezetője 
Meghalt: London, 1971.01.07. 
 
Várbíró János alhadnagy 
A Történeti hivatal 107/997-es dokumentuma szerint A BM Szolnokmegyei 
Rendőrfőkapitánysága III/III. Alosztálya „szigorúan titkos” jelzésű „Határozat”-ot küldött a BM 
III/2 osztálya és a 33-1075 sz. dosszié részére 1964. augusztus 29-én, a 33-1075. sz. objektum 
dosszié és a V-80570. sz. irattári dosszié összehasonlítása alapján a következő információval: 
„ A BM III/2 osztály adatai szerint születési helye Nagyszalonta. Ez téves, mert személyi 
törzslapja és saját bevallása szerint is Nagyszénáson született. Rendfokozata nem 
főtörzsőrmester, hanem alhadnagy volt, amit saját bevallása bizonyít. Előző nyilvántartási 
anyagai szerint anyja neve Turcsányi Margit. Ez is tévesen van bejegyezve, mert anyja neve 
Tomcsányi Margit. Az adatok kiigazítását az ’A’ lapon kértem. 
A meglevő adatok azt bizonyítják, hogy 1922-1945-ig csendőr volt, utolsó rendfokozata 
alhadnagy.” 
 
Zalasdy (1932-ig Zatoschill) Ferenc, ezredes 
Szül. Vajdahunyad  (Erdély), 1899.03.05. 
Édesapja Zatoschill Ferenc, édesanyja Schober Josephin. Római katolikus. 
Szolgálatát kezdte 1917.08.17. 
Ismert szolgálati helyei: 
1926-27. főhadnagy, Székesfehérvári II. csendőrkerület Veszprémi csendőriskola altiszt 
1928. főhadnagy, Szegedi V. csendőrkerület 3. Szárny (Baja) segédtiszt 
1929-33. százados, Szegedi V. csendőrkerület 3. Szárny (Baja) szárnyparancsnok helyettes 
1934-37. százados, Pécsi IV. csendőrkerület  III. osztály (Kecskemét) osztályparancsnok 
 helyettese (segédtiszt) 
1938-40. százados, Pécsi IV. csendőrkerület 2. szárny (Mohács) szárnyparancsnoka 
1941. őrnagy, Szegedi V. csendőrkerület , Zombori osztály, Szabadkai szárny parancsnoka 
1943. őrnagy, Debreceni VI. csendőrkerület, előadó törzstiszt 
1944. alezredes, Szegedi V. csendőrkerület, előadó törzstiszt 
Délvidéken átélte a partizánharcok rémségeit a „partizán elhárítás irányítójaként. Tito bandáival 
szemben különösen kitüntette magát.” (Bajtársi levél, 1967. XX. 1-3. sz. 24. o.) 



1944. őszén Budapestre vezényelték Nagy-Budapest tábori rendészeti főnök beosztással. Részt 
vett Budapest ostromában. 1945. Február 5-én hadifogságba esett. Moszkvába került, ahol 1946 
nyarán hadbírósági tárgyaláson felmentették. Az uzmányi, voronyezsi hadifogolytáborokból 
hazatérve azonnal Kazincbarcikára vitték, ahol kavicsbányában kényszermunkát végeztettek vele 
és rengeteg időt kellett pincebörtönben töltenie. Onnan a budapesti Markóba szállították. 
Családja a lakásuk ablakából látta, amikor a Markó udvarán vasra verve - még a derekán is lánc 
volt – sétáltatták. A népbíróság kötél általi halálra ítélte, majd büntetését életfogytiglani börtönre 
változtatták. Az 1956-os felkelés idején a szabadságharcosok kiszabadították, minek utána 
családjával nyugatra távozott és Garfield, New Jerseyben telepedett le (USA).  
 
Vidakovics (Militicsi) Jolánt vette feleségül (szül. 1902.11.03) 
Gyermekeik: Camilla (1925), Ferenc (1927) és Tibor (1928). 
Halála: 1967. 02.17. Garfield, New Jersey, USA.  
  
Budapest elestekor elfogták katonaiskolás fiát Tibort is, aki szintén orosz hadifogságba került. 
Édesapjának pere alatt szintén Moszkvában volt, de nem tudtak egymásról. A 3 és fél éves 
fogság alatt sok helyre hurcolták, míg a végén Alma Ataban, Ázsiában kötött ki. 1948. végén 
került vissza Magyarországra csont és bőrre fogyva (40 kg) és hazája 5 forint gyorssegéllyel és 
egy villamosjeggyel „kárpótolta” a sok szenvedés és nélkülözés után. 
Mindhárom gyermek szüleikkel együtt 1957-ben kerültek Amerikába. Camilla 1997-ben, Ferenc 
2015-ben halt meg.  

(Fia, Tibor és Kerkayné Maczky Emese összeállítása,  
a Csendőrségi Zsebkönyvek adataival kiegészítve) 
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