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Tisztelt Bajtársak és Barátaink!                     MKCsBK Körlevél # 30, 2015. április  

„A [magyar királyi csendőrség] a tisztikar és az összes legénység fegyelmezettsége, 
önfeláldozó, fáradhatatlan munkássága és páratlan kötelességtudása által megnyerte a nép 
széles rétegei bizalmát és ezáltal kivívta magának azt a tekintélyt, amely nehéz szolgálata 
teljesítéséhez szükséges.” (Kolossváry Dezső ny. Honv. Miniszter és lovassági tábornok szavai 
Preszly Lóránd honlapon olvasható könyvében a M. Kir. Csendőrség története 1876-1919 
címmel). Ilyen volt a csendőrség. Büszkék lehetünk rájuk!   

Nagy szomorúsággal vettem drága barátom, 
bajtársunk, Perjési György csendőr főhadnagy 
március 5-i halálhírét. Jóságos, becsületes, 
hűséges, hazaszerető, odaadó ember volt, aki a 
csendőrök jellemvonásait testesítette meg. 
Testülete iránti szeretetből fél évszázadon át 
szorgalmasan gyűjtögetett minden csendőrre 
vonatkozó biográfiaia adatot, amely hozzá jutott. 
Történészek és csendőr-rokonok sokszor fordultak 
hozzá információért, amit mindig szívesen 
nyújtott. A csendőrök közötti kapcsolat-tartás 
egyik jelentős egyénisége volt. A rendszerváltás 
után otthona csendőrök ismert találkozóhelye lett. 
Munkáját biográfiai gyűjteményének 
digitalizálásával folytatjuk és örökítjük meg. 
Halála mindannyiunknak, akik ismertük őt, nagy 
veszteség. Hűséges feleségének és családja 
tagjainak ezúton is tolmácsoljuk részvétünket és 
Isten békességét kérjük életükre.  

Magyarországon most kerül regisztrálásra egy 
jelentős társadalmi szervezet, amely közösségi 
eseményeken a csendőrségre emlékeztető 
jelenlétével a Magyar Királyi Csendőrség 
társadalmi támogatottságának erősítését, a 
hagyományai iránti érdeklődés felkeltését és azok 
megismertetését célozza. Elsődleges feladatának a csendőrhagyományok őrzését tekinti, de 
céljai között sorolja a m. kir. csendőrség jelentős műemlékeinek helyreállítását, csendőrök 
sírhelyeinek felkeresését és gondozását is, amennyiben arra anyagilag lehetősége nyílna, 
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valamint egy esetleges csendőr múzeum létrehozását, mivel a magyar kormány, akinek 
felelőssége lenne ezen célkitűzések végrehajtása, még ma, negyed évszázaddal a rendszerváltás 
után sem tett erre egyetlen lépést sem. A szervezet a Magyar Királyi Csendőrség 
Hagyományőrző Közössége (MKCSHK) címen kerül regisztrálásra, ifj. Préda István 
szervezésével. Aki ennek a nagyon fontos szervezetnek tagja kíván lenni, kérem értesítse Préda 
Istvánt (honlapjukon át http://www.hagyomanyorzok.22web.org; email: preda62@t-online.hu; 
tel: (36) 30-419-0576;). Kérem fontolják meg a honlapunk Híreiben is közölt Felhívást és 
támogassák lehetőségeikhez képest.  

A csendőrség megszüntetésének és a csendőrség üldözésének 70. évfordulójára kiadott 
Csendőr Emlékérem első csoportjának a kiosztására a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság február 13-i csendőrnapi szimpózionján került 
sor. Két posztumusz-adományozott érmet adtak át Menkina János és Kristóf László mártírok 
családtagjainak, továbbá átnyújtották az Emlékérmet két csendőrnek, 10 csendőr családtagnak, 
15 csendőrség-történeti kutatónak, 5 csendőrség történetet hitelesen bemutató TV és újság 
riporternek, valamint 9 személynek, akik a csendőrség történelmileg hiteles bemutatását 
elősegítő közéleti munkásságot végeztek. Sajnos, a csendőrség történetével való foglalkozás 
még ma is társadalmi hátratétellel jár, ami miatt a kitüntetettek névsorát nem tesszük 
nyilvánossá, csupán a posztumusz kitüntetettek névsorát közöljük majd a honlap Hírek 
rovatában. Örömet jelentett, hogy néhányan visszajeleztek köszönetük kifejezésével és az 
éremátadás méltatásával. Isten segítségével május elején Magyarországra utazhatok, s akkor 
adom majd át - vagy küldöm el postán – azoknak az Emlékérmet, akik azt csendőr családi 
kapcsolatuk vagy munkájuk révén Magyarországon vagy Európában kiérdemelték és 
igényelték, de a februári alkalmon nem tudtak részt venni. Az USA-ba való visszatérésem után 
pedig a többi világrészen élő adományozottnak küldöm majd el az érmeket. Felkérek 
mindenkit, aki az Emlékéremre jogosult és még nem 
jelentkezett, hogy az éremre való igényét és jogosultága 
alapját velem mielőbb közölje, mivel csak korlátozott 
számú érem áll rendelkezésre. Május elseje után további 
jelentkezéseket nem fogadhatunk el.  

Elkészült A magyar csendőrség-történetért elismerések 
c. könyv, amit kulcsfontosságú könyvtárakban és helyeken 
(Nemzeti Múzeum és Hadtörténeti Múzeum 
éremgyűjteménye) helyezük majd el, s a fennmaradó 
példányok pedig megvásárolhatók.  

Az összes Csendőrségi lapokat tartalmazó 
számítógépes lemezek is elkészültek. Ezeket eljuttatjuk a 
nagy magyar könyvtárakba és azon felsőoktatási 
intézményekbe, ahol rendvédelemmel kapcsolatos oktatás 
folyik, a többi lemez pedig megvásárolható (a köny és a 
lemez egyaránt postaköltséggel együtt  6000 forint 
Magyarországra, 25 dollár más országba). Szintén lásd a 
honlap Hírei között.  

Az utolsó simításokat végezzük azon a könyvön is, mely a m. kir. csendőrséggel 
foglalkozó 16 tanulmányt köt csokorba dr. Parádi József, a SZBMRTT elnöke szerkesztésében. 
Témáik a csendőrség különféle ágait, oldalait, szakterületetit vizsgálják. E tanulmányok a 
rendszerváltás óta folyó komoly, politikai koncepció-mentes történelem-tudományi kutatás 
eredményeként  születtek, történelmi konferenciákon elhangzottak és szaklapokban 
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publikálásra kerültek. E kötet további fegyvert jelent majd a csendőrség tekintélyét romboló 
hazugságok ellen.  

Sajnos még napjainkban is újra meg újra felszínre kerülnek a csendőrséggel kapcsolatos, 
tudatlanságból, félrevezetettségből, vagy akár álnokságból eredő ferdítések. Az egyik ilyen 
hazugság az ú.n. csendőrpuccs meséje, miszerint a csendőrség Horthy kormányzót el tervezte 
mozdítani hatásköréből, hogy a kormányzó kifejezett parancsa ellenére a budapesti zsidók 
deportálását végrehajtsák. Ezt a hazugságot már többszörösen megcáfolták, s a cáfolatok egy 
része a Honlap Könyvtárának magyar írásai között megtalálhatók, köztük dr. Ravasz István  
történettudományi kutatására alapozott „Csendőrpuccs vagy zászlószentelés” c. cikke. Semmi 
történelmi alapja nincs a testületet sértő „csendőrpuccs” mesének, amelyet egyesek saját 
céljaik érdekében még mai is terjesztenek. Horthy Kormányzó a csendőrséget jogosan tartotta 
leghűségesebb támaszának, amelynek tagjai a Kormányzó iránti hűségre tettek esküt és az 
esküjüket semmiképpen meg nem szegték volna. Ezzel kapcsolatos tiltakozásunk a honlap 
Hirek rovatában is olvasható. 

Javítások: A honlapunk híreiben  közölt egyik könyv a M. kir. szombathelyi III. 
csendőrkerület igaz története 1867-1945 címmel (Kocsis Tibor és ifj. Kocsis Tibor tollából) a 
szerzőtől telefonon megrendelhető. A telefonszámot tévesen közöltük. A helyes telefon szám: 
(36) 94-317-235. 

Lám Béla Emlékképek gyertyafényben c. önéletrajzi könyvének a honlapra tételéről 
előzetesen beszámoltunk, de a Körlevelek egy részében a címből a „gyertyafények” szó 
sajnálatosan kimaradt.   

Februárban jelentős mérföldkövet értünk el, mivel a honlapra lépések száma elérte a 60 
ezret. Felbecsülhetetlen a jelentősége annak, hogy ilyen nagy mértékben megnövekedett a  
csendőrséggel kapcsolatos történelmi igazság iránt érdeklődők és onnan hiteles információt 
nyerők száma. A honlapon már több mint 2300 fénykép található, melyek között egyre több 
akad, amelyet csendőrök rokonai osztanak meg velünk, miután a honlapra akadva sok hasznos 
információt nyertek csendőr rokonaikat illetve a csendőrséget illetően. Ezekért köszönetünket 
fejezzük ki minden hozzájárulónak. A honlap biogáfiai anyaga is rohamosan bővül. Már 45 
egyéni biográfia és négy életrajzi könyv van a honlapon, s Perjési György jegyzeteiből is egyre 
több kerül digitalizálásra (Csendőrök biográfiai adatai és Csendőrtisztek biográfiai adatai 
címek alatt). Az életrajzok között minden csendőr életrajzának helyet adunk, ha családja 
elküldi a fennmaradt adatokat és a csendőr rokon képeinek, dokumentumainak másolatait. 
Minden egyes adattal, képpel, dokumentummal teljesebbé válik az a kép, amelyet a 
csendőrségről, a csendőrök életéről és sorsáról az utókor számára átadhatunk, hogy a valóságot 
megismerjék és ne a 70 éve propagált hazugságok szerint ítéljék meg a csendőrséget.   

Szomorú kötelességemnek eleget téve közlöm másik bajtársunknak, Dr. Honos Ervin 
főhadnagynak az elhunytát, a kanadai Montrealban, 2014-ben. Családjának őszinte 
részvétünket fejezzük ki.  

Hálásan köszönjük a munkánkra küldött adományokat: 
Fővédnökök: Beöthy Kálmán, Mandalikné Roselyn 
Védnökök: Radnóthy-Morris Margit 
Támogatók: Várkonyi Róbert 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánva bajtársi üdvözlettel,  

v. Kőrössy Zoltán 
központi vezető 
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