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„A csendőrnek tekintettel kell lenni arra, hogy minden ténykedését, akár szolgálatban 
van, akár szolgálaton kívül, állandóan figyelik. Erkölcsös és józan életmód, pártatlanság, 
igazságszeretet és megvesztegethetetlenség, törvénytisztelet, éberség, bátorság, önmérséklettel 
és tapintattal párosult erély, megalkuvást nem ismerő kötelességérzet és mintaszerű 
fegyelmezettség a magyar csendőr fő jellemvonásai.” – írta nemes Suhay Imre ny. altábornagy. 
  

Megadatott, hogy kétszer is részt vehettem a Budapesten a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum udvarán elhelyezett emléktábla koszorúzásán, amelyet az MKCsBK közre-
működésével a két világháborúban hősi halált halt csendőrök emlékére állítottak 1999-ben.  

 
Február 12-én a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület (MCsBE) koszorúzási szertartását 

követően csendőrnapi emlékünnepükön is résztvettem, ahol tolmácsoltam az MKCsBK 
üdvözletét. Dr. Szakály Sándornak a csendőrség szervezetéről tartott értékes előadását 
követően vele együtt Hevesre utaztam a kedves barátom, Veres Benedek által rendezett 
csendőrnapi ünnepélyre, ahol szintén dr. Szakály Sándor volt a vendég előadó. Az ünnepség 
keretében nívós kiállítást is rendeztek, amelyen boldogan szemléltem a jövő generáció számára 
átmentett tárgyakat. 

 
Február 14-én a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos 

Társaság (SZBMRTT) tartotta évi csendőrségi konferenciáját a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumban. A konferencia alkalmával a csendőremléktábla koszorúzására is sor került, majd 
ünnepélyesen megnyitották a Múzeum és dr. Lóránt Csaba anyagából összeállított csendőrségi 
kiállítást, amelyen dr. Lóránt Csaba részletesen ismertette a kiállított tárgyakat. A kiállítás 
május végéig lesz megtekinthető. Történelmi jelentősége van, hogy egy ilyen kiállítás 
egyáltalán létrejöhetett, amiért Istennek adunk hálát.  

 
A konferencián én is beszámoltam az MKCsBK és a SZBMRTT elnökének, dr. Parádi 

Józsefnek az együttműködésével elindult és szépen haladó digitalizációs munkálatokról, 
amelynek révén a köz számára eddig teljesen elérhetetlen csendőrségi írott anyag az egész 
világon mindenki számára elérhetővé válik. Otthoni munkatársunk, Mag. Simon Nándor 
számolt be a másolás gyakorlati részleteiről.  

 
 Mint mindig, most is magyarországi tartózkodásom fénypontja volt három csendőrünk 
és egy csendőr özvegy meglátogatása, akiknek egészségi állapota már nem engedte meg, hogy 
személyesen részt vegyenek a csendőrnapi megemlékezéseken. 
 Perjésy György csö. főhadnagy évtizedeken át hűségesen és nagy gonddal gyűjtögette a 
csendőrségbe tartozó személyek adatait. A két nagy bőröndöt feltöltő, kb. 20 000 személy 



(nem elírás!) adatait tartalmazó jegyzeteit most átadta nekem azzal a céllal, hogy azokat is 
digitalizálva majd a Honlapra tegyük, mivel a Honlap tölti most be azt a szerepet, amit egy 
Magyarországon még nem létező múzeumnak kellene betöltenie, ahol a csendőrséggel 
kapcsolatos anyag megbecsülve, gondos kiállításra kerülhet. Hálásan köszönjük Perjésy 
György csö. főhadnagy munkáját, amellyel a csendőrség testületét ily módon is híven, 
becsülettel és vitézül szolgálta. Igyekszünk majd megtisztelő bizalmát úgy meghálálni, hogy 
életművét gondosan átmentjük az utódok részére.  
  

A Perjésy György által összegyűjtött anyag idővel a Honlap Könyvtárának újonnan 
nyitott „Biográfia” részlegébe kerül majd. Ebben a részlegben jelenleg csupán néhány csendőr 
anyaga van, akiknek családja elküldte hozzánk a rendelkezésükre álló képek és dokumentumok 
másolatait rövid életrajz kíséretében. Minden család ilyen jellegű kérésének eleget teszünk, 
mert ezáltal is igyekszünk a Honlap múzeumot pótló szerepét betölteni. 

 
 Pár hete elvesztettem kedves barátomat 
és a Testület és az MKCsBK egyik oszlopos 
tagját, dr. André Lászlót. Lelkét március 12-
én, 96 éves korában vette magához Teremtője. 
Utolsó hónapjait fiánál töltötte, Canyon Lake, 
Texasban. Barátsága és nagy tudása igen nagy 
érték volt számomra. Nagy űrt hagy maga 
után.   

 
Amint előző leveleimben említettem, 

szeretnénk a Bajtársi leveleket teljességükben 
összegyűjteni, hogy azokat is a Honlapra 
helyezhessük. Ennek különös jelentősége az, 
hogy a világháborút követő kommunista 
propaganda hazugságait egyedül a csendőrök 
cáfolhatták vona meg, de az ő szavuk teljesen 
el volt fojtva kül- és belföldön egyaránt. 
Visszaemlékezéseik viszont elengedhetetlenek 
a háború alatti események igazsághű 
megismerése érdekében. S ezen vissza-
emlékezéseknek szinte kizárólagos forrása a Bajtársi levelek. Ezért kérjük, ha valakinek 
rendelkezésére állnak a Bajtársi levelek 1951-1964 közötti példányai, azt vagy juttassák el 
hozzánk, vagy másolják le részünkre valamilyen formában. A csendőrök becsületének 
tartozunk azzal, hogy megmutassuk az érem másik oldalát, azaz a csendőrök írásait a 
híresztelt hazugságok ellenében. 

 
 A Honlap továbbra is rohamosan bővül. Már közel 70 könyv olvasható rajta keresztül, 
többek között az összes ún. SZUT, azaz Szervezeti és szolgálati utasítás, amelyet minden egyes 
csendőr személyesen megvásárolt, s amely munkájukat és életüket részletesen szabályozta. 
Ezeket 1881-ben, 1888/1900-ban, 1912-ben, 1927-ben és 1941-ben adták ki. A csendőrség 
híres volt arról, hogy milyen hűségesen betartotta a rájuk vonatkozó szabályokat. Érdemes 
belelapozni, s megismerni első kézből a csendőrök viselkedését és munkáját. Akkor azonnal 
kiderül, mennyire elferdített képet festettek a csendőrségről ellenségei, s amely torz képet 
tudatlanság vagy rosszindulat révén még mai is propagálnak.  
  

A Honlap vált a legfőbb forrássá mindazok számára, akik a csendőrségről megbízható 
információt óhajtanak szerezni. Eddig több mint 64 000 látogatója volt a Honlapnak. 



Hasznossága a jövőben a Bibliográfiában olvasható könyvek szaporodásával és a Biográfia 
bővülésével továbbra növekszik majd. 
  

Az MKCsBK sok éven át adómentességet élvezett, mint az American Hungarian 
Friendship and International Care Association égisze alatt regisztrált profit-mentes társaság. 
Nemrégiben értesültünk róla, hogy a fenti szervezet megszűnt, vezetőjének, dr. Papp Lászlónak 
előrehaladott kora és betegsége miatt. Pillanatnyilag folyamatban van kérelmünk, hogy az IRS 
Közösségünknek önálló adómentességet engedélyezzen. Kérelmünk kimeneteléről következő 
Körlevelünkben remélhetőleg már beszámolhatok. 
 

Hálásan köszönjük a Közösségünknek küldött adományokat:  
Fővédnökök: Beöthy Kálmán, Döme Károly, Sörényi István, Szabó Gyula, Tokay László és  
Kőrössy Zoltán 
Védnökök: Szilágyi Béla és Géczy István  
Támogatók: Szik Ferenc és Pallagi Dalma  
  

Költségeink csökkentése érdekében tudassa velünk, ha a jövőben email-en át 
hajlandó fogadni a Körleveleket (email cimünk: csendorseg@yahoo.com). 

 
Szomorúan adom hírül további veszteségeinket:  Dr. Birha János csö. százados, február 

1, Budapest; Tárhányi László csö. főhadnagy; Kálmán-Vadon Sándor csö. őrmester, január 17, 
Bundanoon, Australia; és Takács Endre, február 5. Az MKCsBK nevében családjaiknak mély 
részvétünket küldjük. 
  

Továbbra is kérem, közöljenek velem minden olyan hírt, amely Közösségünket érinti, 
vagy érdekelné. Végül, áldott Húsvétot, a feltámadás örömét kivánom mindannyiuknak, 
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