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Kedves Barátaink!                MKCsBK Körlevél # 25, 2014. január 

Nemrégiben érintkezésbe lépett velem a honlapunkon keresztül egy személy Dél-
Afrikából. Elmondta, hogy nagyapja csendőr volt és évek óta elhunyt édesanyja mindig nagy 
szeretettel és tisztelettel beszélt róla, féltve őrizgetve kitüntetéseit, okleveleit. Elmondta, hogy 
micsoda örömet szerzett neki, mikor honlapunkra találva megtudhatta a valóságot a m. kir. 
csendőrségről; megtudhatta, hogy a csendőrség ellenes propaganda nem tényeken, hanem 
hazugságokon alapult. Nagyon 
szerette volna jobban megismerni 
nagyapja, v. Péterffy Jenő életét, 
akiről csak annyit tudott, hogy a 
háború után az ÁVO-sok a brutális 
kikérdezések során agyonverték, oly 
sok más csendőrhöz hasonlóan. Még 
azt sem tudta, hol lett eltemetve, 
pedig édesanyja nagy vágya az volt, 
hogy az ő porai is majd édesapja 
mellé kerüljenek. A csendőr nagyapa 
nevét hallva emlékeztem, hogy 
olvastam róla dr. Szakály Sándor 
legújabb könyvében: Akik a Magyar 
királyi csendőrséget 1919 és 1945 
között vezették. A könyvben 
szerepeltek a szerző nyomozása 
révén megismert életrajzi adatok, 
többek között a pontos sírhelye és az 
egyetlen róla fennmaradt fénykép is. 
Elküldtem ennek a másfél oldalnak a 
másolatát az unokának, akit végtelen 
boldoggá tett nemcsak az a sok szép 
és jó, amit a nagyapáról megtudott, 
hanem az is, hogy most már 
teljesítheti édesanyja kérését és 
hamvait hazaviheti a nagyapa hamvai 

v. PéterffyJenő csendőr főhadnagy, (később 
ezredes) esküvői fényképe. 



mellé. Már meg is tervezte a magyarországi útját e célból. Szintén elküldött nekünk jó pár 
fényképet és dokumentum másolatot a nagyapa életéből, amelyeket a honlap Biográfiai 
Archívumában már el is helyeztünk, ezzel is leróva tiszteletünket eziránt a hazáját oly hőn 
szerető, kiváló csendőr iránt.  Mindez a világ számára örökre elveszett volna, ha a honlapunk 
nem vezeti ezt a kedves csendőrunokát hozzánk.  
 

Múlt hónapban két nagyjelentőségű mérföldkövet értünk el. A honlapra került az utolsó 
Csendőrségi lapok is, s így azok gyűjteménye néhány hiányzó oldaltól eltekintve most már 
teljes. Ez a 34 évet felölelő gyűjtemény közel 28 ezer oldalt jelent. Ezek lemásolása már 
önmagában is óriási teljesítmény. De nemcsak a Csendőrségi lapok, de az összes csendőrségi 
Zsebkönyv, valamint a száműzetésben élő csendőrök által kiadott Bajtársi levelek, a Clevelandi 
Egyesületi Értesítők, és a Floridai Bajtársi Híradók is immár teljességükben a honlapon 
vannak, néhány itt-ott hiányzó oldal kivételével. Mindezekből nemcsak a csendőrség 
munkájáról, de az egyes csendőrökről is részletes információt kaphat az érdeklődő. 
 

A másik igen nagy eredmény a könyvek másolásával kapcsolatos. A Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Könyvtára, valamint az Országos Széchényi Könyvtár után az 
Országgyűlési Könyvtár összes csendőrségi könyvének másolását, digitalizálását és honlapra 
vitelét is befejeztük. Ennek az óriási információforrásnak egyre többen veszik hasznát: 
nemcsak személyek iránti érdeklődők, de történészek is. Nemrégiben egy szigetvári 
fiatalember a doktori disszertációjához szüksége könyvanyagot teljességében megtalálta a 
honlapon, s hálából a szigetvári könyvtárban fellelhető egyetlen csendőrséggel kapcsolatos 
könyvet a könyvtár engedélyével a honlap részére lemásolta. 
 

Mélyen hálásak vagyunk Istennek ezekért a nagy horderejű eredményekért, de hálánkat 
fejezzük ki azoknak is, akik ebben segítségünkre voltak. Mindenekelőtt a könyvanyagot a 
másolás céljából rendelkezésünkre bocsátó Könyvtáraknak, valamint azon egyéneknek, akik 
máshol fel nem lelhető könyveket részünkre lemásoltak. Ezek közül magasan kiemelkedik a 
Hollandiában élő Orbán Gábor, aki már több mint 30 könyv lemásolásával gazdagította a 
honlap könyvanyagát.  
 

Nagyon sok email érkezik hozzánk a honlapon át volt csendőr rokonok iránt 
érdeklődőktől. Nagy örömmel tölt el, hogy most már azzal a tudattal utalhatom ezen 
érdeklődőket a honlaphoz, hogy ott jelentős és biztos információhoz juthatnak, ha igazán 
akarnak kutatni valaki után.  
 

Mostanában többen fordultak hozzánk kérdéssel az MKCsBK és a magyarországi 
MCSBE (Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület) közötti összefüggést illetően is. Először is azzal 
kezdeném, hogy két teljesen különálló szervezetről van szó. Az MKCsBK a m. kir. csendőrség 
egyetlen egyenes „leszármazottja,” melyet a külföldre kényszerült csendőrök hoztak létre az 
ausztriai Graz-ban 1947-ben, s amelyet ők vezettek hatvan éven át. Publikációjuk, a Bajtársi 
levél 1948-tól 2005-ig került kiadásra. A Közösség utolsó csendőr vezetője Viczián Béla volt, 
akit rohamosan romló egészségi állapota lemondásra kényszerített 2007-ben. Mivel 
előrehaladott koruk miatt ekkor már nem volt egyetlen csendőr sem, aki helyébe léphetett 
volna, így a Közösség sorsáért felelős még élő öt csendőr engem kért fel arra, hogy a központi 
vezetői feladatot átvegyem, amely nagy megtiszteltetést örömmel elvállaltam. Az MKCsBK 
vezetősége megbízásából még 2004-ben létrehoztam a m. kir. csendőrség honlapját 
www.csendor.com címen, melynek céljául azt tűztük ki, hogy számítógép használatában 
járatos családom segítségével a csendőrség minden elérhető írott és dokumentációs anyagát az 

http://www.csendor.com/�


interneten közzé tegyük nevük tisztázása, az őket joggal megillető tisztelet helyreállítása, és 
tapasztalataik átadásával a magyar rendvédelem javítása érdekében. Mint központi vezető, a 
honlap lehető legjobb kifejlesztését tartottam fő feladatomnak, ami révén a honlap idővel a 
Rektor Béla által megálmodott csendőr múzeummá és könyvtárrá fejlődött, valamelyest 
pótolva azt a hiányt, hogy Magyarországon még a mai napig sem hozták azokat létre. A 
negyedévenként kiadott Körlevelünk vette át a Bajtársi levelek helyét. A címet szándékosan 
változtattam meg, hogy a Bajtársi levél cím megmaradjon a csendőrök által írott kiadványnak.  
 

Magyarországon 2003-ban alakult meg a MCSBE. Alapító tagjai között voltak 
csendőrök, csendőr leszármazottak, történészek, és csendőr barátok. Az Egyesület elnöke 
Ságvári Pál, nyugalmazott honvéd alezredes. Elsődleges céljuk a csendőrség emlékét élve 
tartani, hivatalos eseményeken csendőr egyenruhában a csendőrség emlékét képviselni, a 
magyar rendvédelem elősegítése érdekében. A Magyar csendőr c. újságjukban időnként 
leközölnek a Bajtársi levelekben megjelent cikkeket is. 2003-ban, az MKCsBK előző központi 
vezetője, v. Kiss Gábor felvetette a két szervezet egybeolvasztásának gondolatát, de erre sosem 
került sor, s a két szervezet egymástól független és önálló maradt. Mivel mindkettő osztja a m. 
kir. csendőrség iránti tiszteletet és szeretetet, így vannak, akik mindkét szervezet tagjaivá 
váltak. 
 

Hálásan köszönjük a munkánk elősegítésére küldött további adományokat. 
Fővédnök: Beőthy Kálmán, v. Serényi István 
Védnök: –  
Támogató: Ilona Kostka 
 

Kívánok Mindannyiuknak békés, áldott Újévet és kérem, értesítsenek bármely 
tagjainkat érintő vagy érdeklő hírről.  
 

Bajtársi és baráti üdvözlettel,     
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