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M8I)W Királyi Csend&' Bajtársi Köz~: 
Az MKCsBK. a volt Magyar f<Jrályi Cse~rség 
törtére1mi szerepének és hiva~ öIÖköse. 

FeJadata ~g6rizni és m!görökít.eni a volt 1estü1et 
~mes hagyományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból számtJzött volt 
cserrl1IÖk bajtársi közössége.rrelyrek tagjai ~retnek a 
volt Thstü1et cse~rei (hivatalból).mzteletbeli csend6IÖk 
(fe1kérésre) és cseOO6rbarátok (önkéntes aJapon)---ha a 
Közösség céljaival és FeJadatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. m~ te~tén ál1amilag 
engedélyezett uNonprofit Corporation".az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

iknak me.ese2í~ 

itéJések és 

rendezésével a 
pok megteremtése. 

--------------------
.ill!rviP 1t bajtársak 

A Bajtársi Levél azMKCsBK.-nak,mint viJá.Bszerve
zetnek központi tájékoztatója. 

Mmn cikkért szen6je.kiaiásáért a B.L.kia:Dja re
~1.Szerkeszt6 bizottság:St.CJair Norbert Körmmdi Ferenc 
Fe~~ kiai) ~ Gábor.központi vezetO'. 
Cim:Kiss Gábor.5324 Pineview Way Apopka.Fl.-32103. 

MAGYAR KlRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
" LEVEL 

*********************************************** 
51.-ik évfolyam Első szám. 1999 Febr. 24 

KIADJA: 
MKCsBK. központi vezetősége Felelős: v. Kiss Gábor. 
*********************************************** 

KÖZPONTI VEZETŐI:;JELENTÉS.: 

Bajtársaim.: komoly figyelmeztetés volt az idei 
Rendvédelmi Konferencia.---- Rohamos számbeli 
fogyásunkat hasonló mértékben apadó anyagi 
támogatás is jellemzi, s az ausztráliai főcsoport 
kivételével csupán a Fővédnökök, V édnökök és 
Támogatók vették komolyan a hozzájárulást a három 
fős magyarországi delegáció, továbbá a szükséges , 
csendőrségi céljainkat eJősegí~ ,kiadások fedezéséhez. 

A Bajtársi Levél elöáUitási . és póstázási költségeit 
sem támogatja több m~ lS",~éka a Bajtársaknak 
s mivel örökségünk továbbStd6i, az·~tthoni Bajtársak . 
és a mind nagyobb li~ba~ MagyarországoD 
felerősödő tiszteletbeli Bajtának, hozzájárulás nélkül 
olvashat ják és terjeszthetik a B.L.-et, ez év harmadik 
számával kezdődőleg csak azoknak a külföldön élő 
Bajtársaknak küldjük a Levelet, akik úgy érzik, hogy 
az összetartó és tájékoztató B.L. --re érdemes évi 20 
U.S.dollárt áldozni. ----Ezt a szomorú korlátozást a 
Konferencián részvett vezetőségi Bajtársak is 
egyetértően támogatják, s hiszem, hogyaBajtársak 
megértő magatartása szükségtelenné teszik a B.L. 
szétosztásának korlátozását. 

A negatív jelentés mellett ellensulyozást és 
komoly haladást jelent az a fejlődés, ami a Testület 
legfon~osabb igényeit illetőleg fennáll: 

-1-



-- l.) Hivatalos felszólítást kaptunk, hogy: "Annak 
érdekében, hogy a magyar kormánynál ügyükben el 
tudjak járni,szükségem lenne annak pontos 
közlésére,hogy milyen lépéseket igényelnek" Irja 
javaslatunkra egy, a magyar Köztársaságot hivatalból 
képviselő államférfi. 

Természetes, hogya kongresszuson résztvevő 
Bajtársak több fontos "igényt" javasoltak, s igy azok 
kiértékelése után a "Csendőrtekintélyt visszaállító 
hivatalos nyilatkozat és a csendőr Emlékművek 
visszaállításának megoldása" mellett döntöttünk. 

Itt kell idézzem a magyar kormány 
Washingtonban székelő Nagykövetének az idei 
Csendőrnapon megtartott Rendvédelmi Konferenciára 
!süldött üdvözlő szvait, melyeket Tar Sándor Fökonzul 
U r közvetített: 
- .Tisztelt Honfitarsaimi 

A magyarországi. rendszerváltozás, a Magyar Köztársaság 
Alkotmánybiróságának 44/ 1991. számú határozata és a magyar nép tavaly 
májusi választás! döntése lmmár végleg eltavolitotta azt az igazságtalan bélyeget. 
amit a Magyar Királyi Csendőrségre egy idegen megszálló hatalom és annak hazai 
kiszolgálói rá:sütöttek 

Hivatásomat tekintve tö~l!Sz~. aki megtalálta a módjat, hogy nlár 
fiatal korában hiteles képet alaJPqMIn ~.~ otOrtálelmünkról, így tisztában 
vagyok azzal a rendkivül has~ ~4 ~t Jiazánk történelmében a Magyar 
Királyi Csendőrség betöltött; ' 1\. ;1~'~kle&Y~ utan az önkenyuraloDl 
következtében elvadult erkOJcaölreté4i~ ~tokat meg kellett fékezni. 
és ebben történelmi missziót te1j~~ a. ~~rsé&- Ezt követöen csendőreink 
évtizedeken keresztül a JogállarDiWa ~~;*hd &-ei voltak. Idősebb vidéki 
polgártársaink elbeszé1éseibl51 IS ~~. lóe' ;falvaInk népe ma ls milyen 
tisztelettel és megbecsüléssel e1Ul~" vissza a cscnd15rség munká.jara. Azt is 
indokolt hangsúlyozni. hogy a csendtsrs4g illománya a népből származott, és 
mlndvégig népközelben élt. Egyedl kllengések lninden intézményben 
megtörténnek, és ez semmilyen tekintetben nem homályosithatja el a kedvezö 
összképet. 

A Magyar Királyi Csendőrség végzetét az a második világháború okozta, 
amely az első vi1ágháborút lezáró igazságtalan békék következménye · volt. 
Magyarország kormányai számara 1939 után igazán jó döntések lehetősége nem 
állt f~nn, csak a pillanatnyUag kedvezőbbnek látsz6 kisebbik rosszat lehetett 
valasztanl. Az 1944. márclus lS·el német megszállás Hazánk szuverenJtását 
ri1egszlintette. az ország élére lényegében véve egy Quisling-tipusú bábkormányt 
helyezett. A Szt6Jay-konnánY az évczredes magyar hagyományok megsértésével 
hozzájárult zsidó származású polgártársaink deportalásához, ami akkor is 
~mbertelen volt. ha figyelembe vesszük. hogy sem az elhurcoltak, sem az itthon 
maradottak nem tudták, milyen sors vár a deportáltakra. A formálisan legitim 
magyar kormány utasltásalval a csendőrség aligha fordulhatott voln.a szembe. 
mégis a deportálások kapcsán alakult ki a Csendórségről olyan kep, amiből a 
kollektív felelősség. az 1945. évi feloszlatas, és annyi egyéni tragédla származott. 

r.-. 
;. 

Mqzt.rlcnl. htl~.y II IwllcklJv rc:lt.lólj:"f~ .d(111 IIl1wIJIIÚII.vl l lrt:" ;"I~1 Idl ,ld .. z:,,' 
neweléglU ki teljes mértékben az egykori csenL!6rök erkölc::!! rclJUbWtúll'lsril 
vonatkozó igény et. ÓsZintén reméleru, hogy a l,özeljövőben sor kc:rü.l olyan 
gesztus okra. lépesekre, amelyek elégtételt nyújtanak a szenvedésekért. a 
meghurcolásokért. a megbélyegzésért. A legfontosabbnak azonban azt tartom, 
hogy Önök közül az elmúlt években sokan már bekapesol6dtak valamilyen 
fonnában a hazai viszonyok javításába, és tapasztalataikat a hazai közbiztonság 
megszihircUtása érdekében az otthoni hatóságok rendelkezésére bocsátották. 
Hivatali kötelezettségeim miatt személyesen nem tudok részt venni Jelenlegi 
tanáeskozásukon. de a magyar kormány nevében tisztelettel köszöntöm Önöket, 
és eredményes mW1kát kivánok a következő napokban és években.' 

Bajtársak! Legyünk tárgy,ilagosak : Kérlek 
olvassátok el az utolsó bekezdést. Ujra és újra!!! 

A " ' t ' t ' I k·· .. tö· meger em szo o a.................... oszon m 
kifejezésig. 55 év óta hányszor hallotta ezeket a 
szavakat a magyar csendőr ? Gondolkozzunk! Mi 
okozta ezeket a drasztikus változásokat? Az idő, az új 
nemzeti irány felé haladó új magyar kormányzat, 
vagy pedig a volt "Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség szolgálati elkötelezettségének kitartó 
vállalása? ---- Csak a történelem fog végső választ adni, 
de legalább mi~ kihaló cs~ndőrök , megtaláltuk 118 évi 
szolgálatunk ERTELMF.!'J,' a hűséges, becsületes és 
vitéz emigráció s szolgálatpti~l;»an is!! 
-- De kiértékelésünk legy~ti 'tárgyilagos: Ha mi nem 
kapcsolódunk be a · Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem--történeti Tudományos Társaság 
történészeinek megtámadhatatlan tudományos 
munkásságába, ha mi nem veszünk részt a 
Rendvédelem előmozdítását célzó magyarországi és 
floridai Konferenciákban, ha mi nem bocsájtunk 
minden emigráció s kutatómunkát, könyvet és 
tanulmányt az otthoni magyar szakemberek 
rendelkezésére, ma nem mondhatnánk büszkén, hogy 
Magyarországon ma kétszer annyi tiszteletbeli csendőr 
van, aki a jövő csendőr--szellemű és jellemű 
közbiztonsági szervezetének visszaállitásán dolgozik, 
mint olyan , aki a volt csendőrség állományában 
szolgált. - 3 --



Lehet, hogya" tempora mutantur" elmélete az 
igazi ok, mégis hisszük, hogy ami csendőr álhatatos 
hitünk és szolgálati eredményességünk lesz a jövő 
magyar közbiztonság vezérlő eleme. 

2.) A venicei Kongresszuson részvevő és a 
toro~tói F~gyveres Erők Muzeumának Bizottsági 
Tagja bejelentette, hogyacsendőranyag 
Hazaszállítására fennálló eddig fennálló okok 
megszüntek és még ezév tavaszán a Hadtörténeti 
Muzeum és Levéltár állagába véve a szegedi Móra 
FereJ1c múzeum kezelésében az Ópusztaszeri 
Emlékparkban lesz állandó kiállításra téve nemcsak a 
csendőranyag, de egy "Csendőr Muzeum" is!! 

A szakértők Torontóba utazását, az anyag 
leltározását, szakszerű csomagolását, légi úton történő 
szállítását otthoni hivatalos leltározását és muzeális 
kezelését, majd kiállítását--- szerződéses okmányok 
biztosítják. ---Az MKCsBK.-t az előkészítés, és a 
szükséges alapítvány megszerzésén kivül anyagi 
kötelezettség nem terheli, s ezuton is hálánkat és 
köszönetünket fejezzük ki a Szemere Bertalan MRTT
nak, a Hadtörténeti Muzeum, a Móra Ferenc 
Muzeum, az ópusztaszeri 'Jtmlékpark és nem utolsó 
sorban a Torontói Fegy;veres J}rők Muzeuma 
Bizottságának-- élén Koroknay Imre Urral-- akik ezt a 
csendőrmult emlékét Hazájöttató aktust elősegítették 
és kivitelezik. 

A csendőranyag kiállítása egy teljes szobát vesz 
igénybe, a másik ren'delkezésünkre bocsájtott szoba 
egy őrsirpda mása lesz.Ennek berendezésére a már 
megkezdett és ausztráliából már komoly anyagi 
hozzájárulással megindított gyüjtés hivatott valósághű 
berendezést biztosítani.-- A multban már említettük, 
hogy ennek a bú!orzatnak és felszerelésnek 
financírozására "EMLEK PLAKETTEKET" teszünk 
az őrsiroda falára megemlékezve volt csendőr 
Bajtársaink szolgálatára. A 12X6 cm. nagyságú 
réztáblán ez a szöveg lesz olvasható: Jtéldául: 

-4-

********************************************** 
* ÉDESAPÁM, KEMÉNY LÁSZLÓ CSŐ. TÖRM. * 
.!. .... 

* * ÖRÖK EMLÉKÉRE: TÓTH P ÁNÉ, --JULISKA * 
********************************************** 

J elenleg három volt Bajtársunk emlékére van 
bejelentett és befizetett igény, s ez az alap külön 
kezelésben van vitéz Körössy Zoltán érdemrendes t. 
cső. Bajtársunknál és 200 U .S. dollár befizetésével 
megrendelhető • Cime:11227 Woodson Ave. 
Kensington, MD. 20795.U.S.A. Az így befolyt összeg 
teljes egészében az érdemes Bajtársak személyi 
örökségét jelentené az utókor számára. 

A venicei csendőrnapokról és a Magyar Ház 
vendégszeretetéről csak a legnagyobb elismeréssel és 
hálával beszélhetünk. A Nagy Kálmán t. csendőr 
Bajtársunk vezette pompás embercsoport a diszítés, 
berendezés, főzés, felszolgálás' és szórakoztatás 
művészetét adta megbecsülésük jeiéül. Fáj búcsút 
mondani, az ottani meleg otthontól de a megmaradt 
energiánkat mostantól Hazafelé kell irányítanunk, 
mert a Testület szolgálati megismerése és méltányolása 
a valóság és tárgyilagosság küszöbét átlépve 
Magyarország nemes értékei közé kell sor?zódjon!! 

A magyar királyi csendőrBajtársi Közösség 

Csendőrnapi Konferenciája 
1999 Február 12--14 Venice-ben a Petőfi Kör székházában. 

Programm: 
12--én 10:00 Magyar Hiszekegy. 
PENTEK Megnyitó ima: Föt. Szépe László. 

Petőfi Kör Elnökének köszöntője:Nagy Kálmán 
l50r és rangelső cső. megnyitója: Görgey Kálmán. 
Uj lehetőségek, új irányok: vitéz nánkuty Géza. 
Központi vezető jelentése: vitéz Kiss Gábor. 
A "csendőrpuccs "--fabulája: Kiss István Géza.(Magyar orsz 
Együttmúködés az MKCsBK-val:Dr. Parádi JÓzsef.(M.o.) 
Az MKCsBK ügykezelése, T. esők. Parádiné, Katica.(M.o.) 
Magyar Egyesült Alap és a csendőrség:Dr.Papp Gábor 

EBÉD, (hideg felvágottak,) $ 5.00 
-5~ 



l :00 PM. Rendvédclem fogalma, mult,jelen jövó:SI'~lay Gyula. 
Az "Emherséges csendőr" _:vitéz Domokos Sándor(Kanada) 
Volt eg)'szer egy galántai zlj.: Tompa .Iózscf.(Anglia) 
Hozzászólások, tervek, javaslatok, hatál"Ozatok. (Fórum) 

***~: * ***~:******~: * *** 

B.-án, 10:00 Magyar Hiszekegy.: IMA .. Főt. Király Zoltán Püspiik Úr. 
SZOMBAT vitéz Bánkuty Géza felavatása a Máltai Lovagrendhe. 

Este 18 P.M 

******************** 
Programmbevezetó: vitéz Kiss Gábor. 
A DUNA TV. 1998 Dec.6.-i csendórműsora: Vezeti Dr.Szkály 
Sándor, részhe\'ők:Dr.Ernyes Mihály, Dr. Parádi jÓI'_<;cl', 
Forró János, Dr.Mezey Barna. 

Ebéd (hideg felvágottak) $ 5.00 

DÍSZV ACSORA 
A Washingtoni Nagykövetség nevében Hon. Ta .. Sándm' 
konzul Ur köszönti a megjclenteket. 

VACSORA UrÁN TÁNC!! 

Búcsúzzunk ei tehát a "Konferenciáktól" s 
~yük el emlék~~._~z utolsó felvételeket: 
~ liorgey Kármán szds. U r megnyitja agyülést: 

II' "f' -(~~'-W,~ ..... r--

- .. 

Balról: v.Kiss Gábor állva,Parádi Katica, Dr.Parádi 
JÓzsef,v.Bánkuty Géza, K!s~!: Géza, v.Tamáska Endre 

A "csendőrök ": Ülve v.Kiss Gábor, v.Tamáska 
Endre,Görgey Kálmán,Dr. Andé László.---állva: balról 
Tompa József, V.Viczián Béla,Döme Károly, v. 
Domokos Sándor és Szabó Gyula. 

Csendőrfeleség és Édesanya v.Viczián Béla átveszi 
Kőrössy Zoltánné 
nemzetes Asszony 

a SzBMRTT.kitüntetését 
~ Dr.Parádi házaspártól. 

--/'- k 



A konferencia és a maoyarországi delegáció kiadásaira anyagi segítséggel 
hozzájárulók listája, a beérkezés sorrendjében, --lezárva 1999 Fe~r. 24.-é~ 

Fóvédnőkők : Védnőkők : Tamogatok: 
vnéz Bankuty Géza és Idesége Székely Árpád és felesége Vitéz MandaIik Ferenc és felesé; 
Dr .. P'dulovits Imre és felesége Pék Pál és felesége Iklódy Marg.t 
Jeik. István Gr. Albert Wass Fundation Eszes Mátyás 
Gergő Béla és felesége Dr. P'.1PP Gábor és felesége Dr. Vajta István és felesége 
Dr. P'.1pp (United Hu. Fund) v.téz Tamáska Endre r. Andróczy Ferenc 
Kuli Ilona F:v.akas Ferenc P'.1s7tor László 
Bakony. János Subosits Károly és felesége ~lltantyus Magdaléna 
Tokay László és feIe.o;ége CS:lszkol'sky Emil Clara S. Horvá.h 
Horváth és Horváth Dr. Kiss Gyu la és felesége Domokos Judith 
Tar Sándor és felesége r. André László Dobolyi Árpád és felesége 
Dr. Balogh Elemér és felesége Horváth Ilona Iski Jánosné Jul ianna 
Magyarody János és fe lesége Várkonyi Róbert Dr. Lótánt Kocsis 
vité/. Viczián Béla Sütő István Kulifay István 
Körőssy Klára Varga Imre Menyhán István 
vitéz Kőrössy Zoltán Erdélyi Gábor és felesége vitéz Klestinszl.:y László 
Szelci J67sef Simon János és felesége vitéz Detre Gyula és felesége 
vitéz MandaJik Ferenc Sisa István és felesége Kovács János 
vil~z Serényi István és felesége vitéz Hamvas József és felesége Beodray Fernc és felesége 
Süt61stván Szalay Gyula és felesége Barancsi Jó:t.sef 
Be6thy Kálmán Kevey András és felesége C. Hajdu és felesége 
Miklós János és Katalin Gerendás OllÓ és felesége vi téz Jancsó Pál 
WiIlianl Penn (Tomcsál.:) Nagy Gábor és felesége S.A.Kiss 
Kovács János S7.abó Ákos vitéz S7.akáJy János 
Tompa JÓI.sef Aszalós Bálint Udvarhelyi Miklós 
Szel;crcs P'á1 Zsolt Gyula Kerécz JÓ7.scf 
S:t.abó Gyu la és felesége V6r6s Károly Rozgonyi Magda 
MHBK Detroid Dr.Starr, G.Nagy 6zv,Reg6czi Dánielné Védnökök 
vitéz Dienes Gy ula Görgey Kálmán és felesége Szilágyi Béla 
MKCsBk Ausztráliai csop $ 584.84 Bessényi József Debreczeny Árpád 

Védnökök: Földházy István Hámori Lás7Jó 
Dr. vitéz Jani István N.N Ausztrália Kálmán Vadon Sándor 
Márkus Margit Mátéffy István Pétery Miklós 
Szenczy György Szentpál Ilona Dr. Tamás Gyula 
vitéz Tassányi József 

Ha már csendőrnapnál tartunk, meg kell 
említenünk az angliai, az ausztráliai, a németországi, 
de főleg és legfontosabb, a magyarországi emléknapot. 

Nehéz elhinni több évtizedes hallgatás , vagy 
rosszindulatú gyalázás után a Magyar Honvédség 
Művelődési Házának Goblein termében az alábbi 
műsor emlékezik Február 14.-re.:(A 19 csendőrtárgyú 
előadásból elég lesz csak néhányat említeni, hogy 
megérthessük azt a hatalmas változást, amit az 
emigráció csendőrségének lassú, kitartó és megbékélést 
kereső munkássága eredményezett) 

Megnyitó: Bökönyi István r. ezds.--Szakály 
Sándor: Csendőrnap,--Csóka Ferenc: A csendőrség 
elhelyezése.--Kósa László: A csendőrség Somogyban,-
Csapó Csaba: Kiegyezéskori csendőr tisztikar, --Berek 
Tünde: Csendőr tisztképzés,-- Magyar István:Csendőr 
kiképzés,--Cserhalmi Pál: Lovascsendőr kiképzés,-
Zsigovits László:Rádió a csendőrség szolgálatóban,--
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Varga Attila: Besúgók a csendőrségnél,--Fehérvári 
Melinda:Fejezetek a debreceni nyomozó osztály 
történetéből.-- Davola József: Tábori csendőrség,-
Ernyes Mihály Utóhangok a csendőrségról,-- Perjési 
György: A csendőrség napjaink sajtójában,--Suba 
János : Határvédelem,--Szép László: Karhatalmi 
szolgálat,--Kaiser Ferenc: Fegyverhasználati esetek. 

Bajtársak! Nem vagyunk többé egyedül! Az 
otthoni tiszteletbeli csendőrök száma napról napra nő. 
A mi történelmi feladatunk még nem ért véget, s amig 
örökségünk, a csendőr szellem és csendőr jellem nem 
szolJ!álja Hazánkat, --nem nyugodhatunk. 

Még egy fontos hirt kell jelentenünk. Il A 
l:sendőrséggel kapcsolatos bibliográfia, 1867--1945 -ig ti • 

V című hatalmas munka elkészült. Ezt rendelkezésére 
bocsájtottuk az ország minen jelentős könyvtárának a 
kutatással és csendőrtémákkal foglalkozók 
használatára.A bibliográfia az összes eddig II zárolt II 
anyagot tartalmazza Szerző, Cím, Kiadás helye és éve 
és a Könyvtári lelőhely megnevezésével! ! A 155 
okmány, tanulmány, könyv legjobbjaink elméjének 
terméke, s hálátlanok volnánk, ha nem kösszönnénk 
meg a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem 
Töténeti Tudományos Társas~g értékes segítségét. 

LEVELEZESEK: 

Mielőtt az egyéni válaszadást megkezdeném, úgy 
érzem, ki kell fejezzem köszönetemet és személyes 
hálámat azoknak a rangban és korban idősebb 
Bajtársaimnak, akik műtétemkor velemérzésüket 
fejezték ki és minden levelükben jóindulatú tanáccsal 
és jóleső biztatás sal látnak el. . 

Perjési György bajtársunk értesítése a tervezett 
amerikai útjával kapcsolatban nagy örömet okozott. 
Azt a hatalmas munkát amit Magára vállalt a tiszti és 
legénységi nomenklaturával kapcsolatban, az utókor 
hiteles tájékoztatására, csak csodálni lehet. Fifonak, 
pompásan összeállított válasza Demszki Urhoz 
elismerésünkkel találkozott. 
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Káplán György Bajtársunknak köszönjük az 
M.P. nevében írt beszámolóját és különösen a Duna TV 
" csendőr fIlm" adásával kapcsolatos megjegyzéseit. 

Tóth Imre Bajtársunknak köszönjük a részletes 
tájékoztatóját, Jlz ujságcikket és az ünnepekre küldött 
jókivánságait. Erinkezésbe léptünk K.Gy. Bajtárssal is! 

Nagy György Bajtársunk fontos és hiteles 
okmányait leltárba vettük, s a tervek szerint 
előkészített módon fogjuk felhasználni. 

Fazakas Ferenc t. Bajtársunk mély tapasztalati 
tudással írt theoriájának megismerése nagy élmény 
volt. Az egész anyagot átadtam a csendőrnapra 
hozzánk látogató magyarországi kikűldöttnek, hogy 
az anyagot a SzBMRTT irattárába helyezze el, 
tanulmányozási célzattal. 

Kovács .Jenő Bajtárs jókivánságot kifejező 
levelét, tele értékes hírrel, köszönettel vettük,. A 
"Benedek" vonallal kapcsolatban idekinn is nyomozni 
fogok, mert ha jól értesültem, egy református paphoz 
férjhezment rokona él itt a közelemben és "Miska 
bácsi" --ra jól emlékszik! 

Mary M. Balas Vattay beszámolóját köszönjük, 
remélhetőleg azóta már "előkerültek" az idézett 
Bajtársak és érdemben adtak felvilágosítást. Férjének 
gyógyulást kivánu!lk. 

Szombathy Eva és András, gondos és terjedelmes 
beszámolóját nagy érdeklódéssel olvastuk, s szívből 
kivánjuk, hogy a levélben Írt probléma családi 
megelégedéssel zárulhasson. A címet illetőleg két 
változat van, innen származik a félre irányítás 
lehetősége. A régi Csendörségi Lapok 1938 Febr.1.-i 
oldalát is köszönjük. 

Anrew. B.Kondor kűldött ujságcikkét örömmel 
olvastuk, köszönjük. 

vitéz Serényi István érdemkereszt es Bajtársunk 
csendörnapra írt üdvözlő beszédét megbecsülő 
szeretettel ismertettük a gyül és en s a teljes beszéde 25 
példányát a jelenlevők percek alatt "szétosztották" 
maguk között. Hiányzott nemes Bajtársunk! !! 
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HALOTTAINK: 
Dr. Gyurkovics Béla m.kir. cső szds. türelemmel 

viselt hosszú szenvedés után 1998 dec. 22.-én életének 
83.-ik évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 

hajniki Bezegh Huszágh István m.kir. vk. szds. 
85 éves korában, Sao Paolóban elhunyt. Felesége 
,Lázár Lola; Madách Imre dédunokája, központi 
vezetőnk unokahuga és négy gyermeke gyászolják. 

Regőczy Dániel m.kir. cső. g. tbdgy.1998 Jul 11.
én 82 éves korában meghalt. Utolsó szolgálati 
beosztása a zalaegerszegi, majd újvidéki cső. oszt.-nál. 
(köszönjük Zs. Gy. közlését.) 

Magyary Miklósné, m.kir .csö. hdgy. felesége, 1998 
Szeptember 13.-án New Wilmingtonban p .A. 
elhalálozott. 

Gombkötő Vince,m.kir. cső. őrm. hosszú betegség 
után 1998 Aug. í7.-én, 80 éves korában Simco (Canada) 
meghalt. 

Bilanics András,m.kir. cső. őrm. 1999 Január 17.-
én TilIsonburgban, (Canada) elhalálozott. 

vitéz Vattay Ferenc,volt m.kir. vk. szds. 1998 
Május 2~.-én 84 éves korában elhunyt. Gyászolják 
felesége, Eva,testvérei Biharné, Vattay Berta, Balásné, 
Vattay Mária és Fia, Vattay Miklós. 

Tátraffy alez. felesége 1998 februárjában 92 éves 
korában meghalt.(K.J. jelentése) 

Naphegyi Imréné, Ilike, sz. vitéz Gulyás Ilona, az 
MKCsBK érdem kereszttel kitüntetett tagja, az 
ericksdale-i kórházban 1998 dec.21.-én ,72 éves 
korában meghalt. Ilike 11 éven át hús éges gépelöje 
rendezője és nyomtatója volt a B.L.--nek s egy önzetlen 
csendörbarátot veszítettünk el halálával. 

Koltay Imre m.kir. cső. őrm. életének 83.--ik 
évében Sydney-ben elhunyt. 

~lakranczi Imre,m.kir. cső. örm. életének 85.-ik 
évében elhalálozott.Vancouverben. 

Szlávik Endre,m.kir cső. hdgy. 1999 Január 14.-
én, meghalt. Utolsó otthoni szolgálata a galántai zlj. 
állományában volt. 
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Szombathy Lajosné., v. Szombathy Lajos m.kir 
csö. törm. özvegye, elkésett értesítés szerinti997 Okt. 
21,-én élhalálozott. 

ÉRTESÍTÉSEK: 
Április 20--23 "Szabad mozgás a Kárpát 

medencében" eimmel nemzetközi konferencia lesz 
J}udapesten a Szemere Bertalan ~TT. rendezésében. 
Erdeklödök forduljanak Dr.Ory Károly t. cső 
Bajtársunkhoz,Bláthy Öttó u. 3-:,5,I:el:36-1-303-6070. 

FELKERES: 

A Nagyváradi Csendőr Tanzászlóalj (iskola ) 
sorsáról akarok egy tanulmányt összeállítani az 1944. 
augusztus és november közötti időszakról. Felkérek 
tehát mindenkit, akinek az iskola Nagyvárad és az 
a korüli bevetéseiröl, valamint az ottani és a Szombat
helyig vezető eseményekről közvetlen. avagy még csak 
közvetett tudomása is van. közölje velem. 

Különösen érdekelne a hősi halottain ak neve. 
elestük ideje és helye. s körülményei. Ugyancsak 
szükség van részletekre más veszteségekkel. például 
sebesültek, foglyok. eltüntekkel kapcsolatos részletek. 
bevetések. feladatok és alárendeltségek. Úgyszintén 
érdekelnek megfigyelé~ek a felszerelést. fegyverzetet. 
egészségugyi. s loszerellátast. élelmezést stb. illetőleg . 

Engem 1944-ben. a nyl;r vége felé heI)'eztek rit 
Nagyváradra az Iskolához. s igy tudomásom V:ln egyes 
eseményekről . de csak toredékes , másodkézbeli 
értesülésem, mi történt másokkA l. 

Még részleges adatok is hasznosak lehetnek. 
amennyiben. vagy kiegészítenek hiányzó részleteket. 
avagy lehetségessé teszik mas forrásból eredő adotok 
megerősítését. 

Remélhetőleg módunkban áll majd az új adatokkal 
I egy rész l ete~ebb képet átadni az utókornak a Nagyvá
radi Csen dór Tanzászlóalj. és az oda beosztottak 

: szerepéről azokban a kritikus hónapokban. 
Ottó Ger endás 

88 Ki ngswood Road. Toronto. Ont. M4E 3N5 

Ertesítés : 

A rendvédelem--történeti "HÍRLEVÉL" minden 
száma foglalkozik különböző csendőrtémájú kérdéssel 
és állandóan ismerteti a "Csendőr szakosztály" 
tevékenységeit. A SzBMR TT. tagjai kérhetik a Hírlevél 
példányszámait. Részleteket a Bláthy Otto utcai címen 
lehet szerezni. 

HA ~ VÉGE JÓ, MINDEN JÓ!! JE~SZpV AL 
ZARJUK A B.L. F~BRU.t\RI $ZAMAT, 

ES JELENTJUK A JO HIRT: 

Dr, Kuli Sándor volt m.kir. cső szds. özvegyét, 
neé. DUTKA ILONAT elteg'yezte 

vitéz, nemes,!1.ARANCHI TAMASKA ENDRE 
v. M.Kir. Csö szds., ny. honvéd tÜ. ezds. 

Esküvőjük Május l.-én Niagara Fallson! !!! 
A B.L. szerkesztője Isten áldását kéri!!! 
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B AZA 

• ~nem ~ ottho", hegyeknek: 
Clül4gok jáTG.lG vcíllO~. 

, örvényei IIC1lUl4Ic CI .~knek, 
hÓRGk. leUegeknek 

nine.en ború, örökkéwló. 
vu uCÚGd. " kő marad, 
k6 rnAl'ad. 

IJ~~HI'" CI löl4Iwt": eNIe kremjen • 
.0.'"- rógjG ia le CI weác. 
tXIkond uj, ja il " n ölutr ..... 

v.úig lölö" őrköd'k CI Rend 
nem véu rrw.gjG a neme. gabonónak. 

hiTe .em ~ egykor CI ~RGk; 
idő lernAI' ja a gyomo~. 
vu ualod. " kQ mMod. 
kő mMod. 

m u erdőnek: lWl léljen, 
e.ollOl'''. klea.ok hoda. 

er' erő.ebb a bal~ G IG 
CI "ér~ aonkból virradó w"aurG 

Ú j erdő ""jad nóudelmetcn. roudG 
még mindig lewwJk I", mikor ' /I 

CI gyilko. 1ICII4I rég lellGlca már 
• G .úju) ká ia uent jótJÓléuUel 
hauno. onyGggá 1ICÍÜ " föld GlGle •.. 
A ilU UGlGd. CI kő mGl'ad, 
CI kő mGl'Gd. 

V.crwm CI Iui.,UJk. mdy fölne"elt : 
IUJ egyenlóllé 'euik " CI földdel, 
nemz.edékek órvcíltátain 
jö~k rrw.jd újrG boldog épÍlók 
é. 'wi"ák CI fundomemumo, 
s u erlWk. ó.i. hófehér kövére 
emelnek IGlat! eccö', kJmplomot. 

Vaenem a há.mOIC. mely fölnevelt: 
CI fu~m l.w1UÓ11lGló 
N 1.'eRiőZ wló ~ akaral, 
inely újra épl'i a IGlokal. 
A lll • • zolad, de G 'M 1JUJI'ad, 
a kő 1JUJI'tMl. 

É. ü.enem a tJOlc bM4uUmRGk • 
k,k megtugodják mG a nevemet: 
ha lordul egyet újra a kerék, 
én eikkor" a bMÓljok leuek 
ét ncm leu bo.,~ú, gyúlölet. hMag. 
K~e' nyújtunk egymG.lnGk ét megyü"k 
éJ leuünk Egy Cél ét Egy AkMGt: 
G vu .Hlod. de G kó 1JUJI'ad, 
CI 1(ó 1JUJI'Gd. 

É. ű..enem mindenkinek, 
'a.,,,érnek. rokoRll4k, idegennek, 
gonou,,,,k. JÓRGk. híúégetnek tÚQvQlónQk. 
"'Inak. Gkit G fájÁt ül; él annak, 
kinek ke.éhe. 1JérClep~k kJpadnak: 
vigyÓUolok és imGdkoaotok I 

ValDhol Jön t G mago. ég olG" 
mo~dulRGk m4r lau"" G csillagok 
II a ilU ,.olad és csak a kó marad. 
a kő marad. 

Maradook az; igw:ak él a jók. 
A '''.ták éJ a békel.égetek . 
Erdők. Ilegyek. tanok é. emberek. 
Jól gondoljQ rru:g. ki mit cseleks~ik! 

Likaa .. "k már CI. égben lön, a ros,ál 
s CI c.ill4gok ,engelyé, o,"jo1f~ák 
uorgolmOl angyGlok. 
É. lé,.en csillClgfordulát megint 
é. mikén' hirde'i CI -Biblia: 
megméretik a. embernek Jia 
s ki mint "etect, ~onképpen arat. 
Mer' elj"' CI lll. és c.ak CI kő marad. 
eU CI kő mMod. 
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MMIJBl Királyi Csencl6r Bajtársi Köz~: 
Az MKCsBK. a volt Magyar Királyi Cserrl1rség 
törtérehni szerepének és hivatásának örököse. 

Fe~ta ~g6rizni és ~görökíteni a volt Thstt&t 
~mes ba8yományait 

Az MKCsBK. a Hazá.juk1x)l szám1l1.ött volt 
cserrl1rök bajtársi közössége~lyrek tagjai leh:~k a 
volt Testükt cseIrl5rei (hivatalból).time1etbeli cseIrl1rök 
(fe1kérésre) és cserdSrbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség celjaival és Feladatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. m~ te~tén á11amila8 
engedélyezett -Nonprofit Corporati:m-.az U .S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

--------------
MKCsBK Bajtársi Levél: 

Remeltetése: 1.) A közös sorsra reme1t bajtársak 
összefo~ és tájékmtatásának biztosítása. 

2.) Rámlnm Bajtársaknak és csalá:ija
iknak ~gsegítése. 

3.)A volt Testt&tn1l alkotott torz ~g
itéJések és vé1errenyek ~8válto1.ta~ 

4.)Ek1mok .~pe1yek(Cs6Nap) 
reIrl!zéséve1 a fenti cébk e~rése~ szükséges anyagi aja
pok ~gteremtése. 

----------------------
A Bajtársi Level azMKCsBK. -nakJnint viJáprve

zetrek központi táieJspztatQia. 
Mmn cikkért szerz6je.kiadásáért a BL.b:dJja re-

1el.Szerkeszt6 bizottság:StClair Norbert Könrendi Ferenc 
FeleHs kiíd) Kiss Gábor .közpJnti vezet6. 
C~ Gábor.5324 ~~W Way Apopka.Fl.-32103. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
51.-ik évfolyam. Második szám, 1999 Májusl5. 

KÖZPONTI VEZETŐ JELENTÉSE: 

BAJT ÁRSAK! Előző számunkban egyszerűen 
és érthetően jelentettük, hogy a B.L. előállításának 
és szétküldésének további értelme-- azok részére, 
akik azt nem igénylik,-- ezzel a Bajtársi Levéllel 
megszünt. Mindazokat, akik nem. kivánják 
Közösségünket érintő híreket olvasni,---- megértjük 
és eddigi pártfogásukat megköszönjük. Ha marad 
Bajtárs, aki anyagi nehézségei miatt nem tud 
hozzájárulni kiadásainkhoz, de érdekli a csendőr
sors, értesítse a B.L.szerkesztőségét. 

Ezt a szomorú jelentést az is indokolja, hogy, 
mint az alábbi ujságcikkből olvasható, Kanada felé 
68 %, az U.S.Á.-ban 74% és Európába 39 %-al 
emelkedett a póstai átutalás költsége. 

The U.S. PostaI Service is rais
ing rates for international parcel 
post and for letters and cards to 
Canada and Mexico, effective next 
Sunday.· 

The. sharpest rises come for 
parcel post, with the rate for a 2-
pound surface parce l to Canada, 
for example, 'ZI' 68 percenti to 
$11.33. For a 2-pouna surface par-

. cel going outside North America, I the increase is 74 percent ... to 
$15.70. · , 

But the increases are much 
less for larger packages, and for 
.canada the surface rates for par

·· cels more than 9 po.~~nds actually 

decline. 
Air mail parcel post rates are 

also rising, with a 2-pound pack
age· to Western Europe now cost
ing $13.71, up 39 percent. Here, 
too, the iMl'eases are less for 
larger parcels. 

The basic rate for a half-ounce 
letter to Canada rises to 48 cents, . 
from 46 cents, and a l-ounce letter 
rises .to 55cents, from 52 c~nts . 

.AU international post~ard rates 
rise 5 cents. The new rate to Cana
da is 45 cents, to Mexico 40 cents 
and to aU other countries 55 cents . 

- NEW YORK TIMfS 
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Csendőrnap és Rendvédelmi Konferencia. 

A tloridai Venice--ben négy évvel ezelőtt 
megkezdett konferenciát, melyeken minden évben 
magyarországi delegáció is résztvett, ---befejeztük. 

Mostantól a Budapesten tervezett tavaszi és 
őszi konferenciákon fogjuk folytatni a volt magyar 
királ yi csendőrség történetének valósághű 
ismertetését és publikálását.Az idei Konferencia a 
II Szabad mozgás a Kárpát medencében II témájával 
kiván foglalkozni, amelynek érdemi részében az 
általános közbiztonság kérdésében új előadók 
fogják ismertetni az 1945.--előtti "rendvédelmet" .A 
külfóldön tartózkodó Bajtársak közül már hárman 
jelentették részvételüket.-- Tárgyilagosan nézve az 
utolsó évek igyekezetét, meg kell állapítsuk, a 
céljaink felé vezet,ő uton lényeges haladást 
j elenthetünk, de MEG nem áll ~ csendőr hősi 
halottak megigért emléktáblája, MEG nem kapott 
volt Testületünk semmi formájú erkölcsi vagy 
anyagi jóvátételt, s a csendőrmúzeum (torntóból) 
MEG nincs Odahaza. 

Ezzel szemben mondani merem, hogy ami még 
nincs Otthon, az kétszeresen van ITT, az 
emigrációban, s a központi vezetőségi tanács csendőr
-szívében, s a kőzponti vezető nyakas igyekezetében. 

Ha az igazságos égi Csendőr--Felügyelő még ad 
két évet, hogy örökségünket méltóan átadhatjuk az 
Otthoni közbiztonsági szerveknek, 2001 Február 14.
én~ törvénybe iktatott ... Csel].dőr-- emlék napon MIND 
HAROM JOGOS IGENYUNK valóság lesz. 

Mielőtt ai indokoltan "kételkedők" minden 
reményünket ' és törekvésünket alábecsülnék," 
állapítsunk meg egy két olyan tényt, amelyek a fenti 
kilátásaink alapjául szolgálnak: 

Elsőnek az otthoni sajtó hangja szólaljon meg 
a még eddig sohasem hallható tárgyilagos módon, a 
magyarországi tudósitót( id. Szalay Róbert, t. cső) 
idézve: -2-== 

Csendőrtalálkozó J.11orlClaoan 

Több mint 50 év mellőzöttség és 
rosszindulatú, negatív értékelés után, a 
történelem lassan igazságot szolgáltat a 
Magyar Királyi Csendőrségnek, a még 
kevés é lőnek és a becsület mezején hős i 

halált halt bajtársaknak, akik cgész 
életükben hűek maradtak a csendőrség 
alapeszméjéhez és Híven Becsülettel és 
Vitézül szOlgálták a nemzet ügyét. 

Az emigrációban fo lytato tt öt 

Megnyitóként v. Kiss Gábor a 
Magyar Királyi Csendőrség Bajtársi 
Kiiziisségének kii/.pont i vC/.et 0.1 c 
üdvözölte a jelenjévőket, majd cnge
dé lyt kért a kor és rangelső csend6r
t i sz t tő l , Görgey Kálm,ín szds.-tól a kon
ferencia lefolytatására. 
Az engedély megadása után Főt isz
teletű Szép Lász ló megnyitó imája és a 
Magyar Hiszekegy e lm ondása kövct-

kezett. 
v. Kiss Gábor 
vi ta indító előadását 

három fő téma köré 
csoportosította: 

1. A torontóban 
működő csendőr mú
zeum hazatelepü lése. 

2. Az otthon felál
!ításra kerülő emlék
táblák kérdése. 

3. Jeszenszky Géza 
nagykövet, a csendőr
kongressZllshoz Irt 
levelének ismertetése. 

Balrót jobbra: v. Kiss Gábor, v. Parádi Józsefné - Katica, dr. Panídi József, v. A következő el ö-
Bánkuty Géza, Görgey Kálmán, Kiss István Géza, v. Tanuíska Endre adó v. Bánkuty Géza 

volt, aki elsősorban annak jelentőségél 

emelte ki, hogy az Interneten is megjc
lenhet a csendőrség történetének 
ismertetése, ami gyakorlatilag egyet 
jelent a testület rehabilitcílüsüval, annak 
ellenére, hogy otthon van még egy 
réteg, amelyik ellensége minden 
ncmzeti gondolatnak, így a cscncl
őrségnek is, me ly él nemzeti gondolat 
legmarkánsahh képvisel6jc. 

évtizedes küzdelemnek meg lett az 
eredménye és létrejött a gyümölcsöző 

kapcsolat a Magyarországon működő 
"Szemere Bertalan Magyar Rendvé
delmi-történcti Tudományos Társaság
gal". A Társaság felvállalta, hogya rend
védelem történetének feldolgozása 
keretében a valóságnak I11cgrc l elően tár
ják a nyilvánosság elé a Magyar Király i 
Csendőrség történetét, az l R81-es Illega-
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Csendőr emlékek 

lakulástól az 1945-ös feloszlatásig. 
Az együttműködés eredményeként; 

!'ebr. 12. és 14. között harmadszor gyűl
tek össze il floridai Venice-ben a 
Rendvédelmi Társaság és a Magyar 
Királyi Csendőr Bajtélt'si Közösség tag
jai. hogy közös konferencia keretében 
emlékezzenek meg a múltról és 
megbeszéljék a jövő feladatait. 

Magyarországról 
érkezett Kiss István 
Géza had történész, aki 
az 1944. év végi un. 
"csendőrpuccs" igaz 
történetét tárta rel , 
leleplezve a több 
évtizede zajló történe
lem il <Im i sításl. 

Ezután Dr. Parádi 
József a "SzemelT 
Bertalan Rendvédel
mi-töténeti Tudomá
nyos Társaság" elnöke 
tartotta meg beszá
molóját. Ebben a 

Társaság és a Csendőr Bajtársi 
Közösség közötti gyümölcsöző 

együttműködésről beszélt, majd a hall
gatóság nagy tetszésnyilvánítása mel
lett bejelentette, hogy Budapesten ápr. 
24.-én avatják az újjászervezell 
Bűnügyi Múzeumot, melyben jelentős 
helyet kap a Csendőrség történetének 
ismertetése. 

Dr. Parádi József után 
felesége, Katica kapolt 
szót, aki a Rendvé
delmi-történeti Társa
ság és a Magyar Kirá
lyi Csendőrség ügy ke
zelésével és nyilván
tartásával kapcsolatos 
kérdéseket ismertette. 

Csendőrtisztek egy csoportja, (ülnek): v. Kiss Gábor, v. Tarm\ska Endre, 
Görgey Kálmán, Dr. André László, (állnak, balról): Tompa József, 

v. Viczián Béla, Döme Károly. v. Domokos Sándor és Szabó Gyula. 

A következő elő
adó Dr. Papp Gábor 
volt Clevelandból aki 
színes, sokszor humor
ral fűszerezett előadás 
keretében ismertette azt 
a sokoldalú és szerte á-

-4-

gaz6 pénzügyI tevé-kenységet, amIt az 
em igráció folytat a ma-gyarországi 
szerveze-tek megsegítéséért. 

A konferencia első napja Szalay 
György újságíró, több témát érintő 

előadásával fejeződött be. Szomorúan 
állapította meg, hogy míg az 1930-as 
években a csendőrség 
tevékenysége nyomán 

I a közbiztonság ha
zánkban szilárd volt, 
addig napjainkban e 
téren Európa utolsói 
között ballagunk. 

Másnap megható 
és felemelő escmén
nyel folytatódott a 

. konferencia. Főtisz

telendő Király Zoltán 
Püspök Úr bevezető 
imája után, a Máltai 

tott csenaormusort, amI renyes 
bizonyítéka volt annak. hogy otthon 
oldódik az a merev csenclőrellenGs 

szemlélet, amit a liberális, kommu
nistaszellemű politika évtizedeken 
kereszti.il pníbúlt az emberek gondo
lkodásában tudatosítani. 

Lovagrend vezetője, Király Zoll,ín püspök úr ilm\ja a M,\Irai Lovagrend aval,ísi s7.cnan,ísa e1ólI. 

Prince Alfred von 
Hobsburg-Hohenberg hagyományos 
szertartás keretében olyan magyarokat 
ütött lovaggá, akik több évtizedes 
tevékenységükkcl bizonyí
tották, hogy méltók e meg-
tisztelő címre. V. Bánkuty 
Géza, Julius Orbán, Johan 
Reithauser lettek tagjai a 
LovagrencInek. 

A lovaggáütési szcrtartás 
• után, v. Domokos Sándor 

Canadából "Az emberséges 
csendőr" címmel tartott elő
adást, meJyben néhány meg
ható történettel mutatta be a 
Csendőrség és a lakosság 
kapcsolatát. 

Az utolsó előadó Tompa 
József volt Angliából, aki a 
Galúntai zlj . történetét ismer
lelle az 1943-as megalaku-' 
l<Íst61 ai'. J 945-ös fogs<Íg-
h:H'q;-;i!'. 

A jólsikeriilt kétnapos konferencia, 
este bállal zárult, ahol a dereshajú, de 
még most is büszke csenclőrök mellet t. 



Volt Testületünk törtémelmi jelentősége végre 
ismét nyilvános elismerést kapott az uj Bünügyi 
muzeum felavatásával kapcsolatosan. A rendőrtiszti 
Főiskola Kutató Intézetének jelentését idézzük: 
1999. április 26-án de. 10 órakor a magyar rendőrség védőszentje 

Szent György napjához kapcsolódóan · nyitotta meg kapuját a 
Uendőrségtörténeti és Bűnügyi Múzeum Budapesten a Mosonyi utcá
ban. A megújult múzeum megnyitójával foglalkoztak a magyarországi TV 
csatornák, rádiók és az újságok is. Valamennyien odvözölték az immár a 
nagyközönség számára is látogatható intézményt. Pártállami csökevény
ként ugyanis a múzeum elődje csupán a rendvédelmi testületek tagjai által 
volt látogatható, mert az állampárt még a bűnesetek egy részét is eltitkolta 
a lakosság elől, hogy kedvezőbb színben tüntesse fel a rendszert. 

Az újjá alakult múzeum kiállításának ftlozófiája alapvetőeD eltér a párt
állami időszaktól. Akkor nem lehetett a magyar rend és csend őreit megje
leníteni, szervezetoket és áldozatos munkájukat bemutatni. A Rákosi -
majd Kádár - rendszer alap:fi]ozófiájával lett volna ellentétes az 1945 előtti 
rendvédelem bemutatása, hiszen azt a hamis képet sulykolták, hogy az 
1945 előtti "önkényuralom" helyébe a szovjet fegyverek hatására a békét, 
jólétet és a demokráciát hozta el a bolsevizmus. E hazugságokat csak ha
zug propagandával lehetett alátámasztani. Következésképpen nem volt 
bemutatható az sem, hogy a Magyar Királyi Csendőrség - az 1945 utáni 
hasonló feladatkörű rendvédelmi testületek létszámához képest - csekély 
létszámmal, de sokkal hatékonyabban látta el vidéken a rend védelrnét. 

A RendőrségUJrténeti és Bűnilgyi A1íízeum új igazgatója - Dr. Sági 
Zoltán - szakitott e kóros kullanccsal. A Szemere Bertalan Magyar Rend
védelem-történeti Tudományos Társaság szellemi támogatásával olyan ki
állítást hozott létre, ahol a kiállítási tér csaknem fele a rend védelmét ellátó 
szerve-zeteket mutatja be. A lényegében egy nagy és két kisebb teremből 
álló kiállftás két kisebb tennenez alakitották ki a magyar rendvédelem 
múltját reprezentáló tárgyakat. Az első terem az 1848/49-es szabadság
harctól a II. világháború végéig szemlélteti a magyar rendvédelem törté
netét A második terem ugyanezt teszi 1945-től az ezredfordulóig. Az első 
teremben kapott helyet a Magyar Királyi Csendőrség is. 

A kiállitást instaJIálók, akik a Szemere Bertalan Magyar Rendvé
delem-történeti Tudományos Társaság tagjai, Zeidler Sándor és 
J.oó Gábor, nehéz helyzetbe kerültek, amikor a történelmi hűséget követ
ve a n:iagyar csendőrséget szerették volna bemutatni. A pártállarni ·diktatúfa 
időszakában ugyanis a volt csendőrségi és rendőrségi múzeumok anyagát 
megsemmisíttették. A lakosság ~ ~ retorzióktól való félelme miatt sza-

badu1ni igyekezett az ilyen jellegű tárgyaitól. A rendszerváltással pedig 
azon kevés . anyag jó része is a k'Ülföldi gyűjtőkhöz vándorolt, ami még 
megmaradt az országban, mert a magyar múzeumok költségvetése képtelen 
versenyre kelni a nyugati gyűjtők anyagi lehetőségeivel. Példás összefo-

gással azonlxin sikerült a II. világháborút megelőző idők anyagait felkutat
ni és kiállítani. A csendőrség; anyagok tekintetében különösen 

./okat segített vitéz Kőrössy Zoltán csendőrflú önzetlen segftsé-
ge, aki saját gyűjteményének egy részét ajánlotta fel a magyar

\ országi kiállftás létrehozására. A Kőrössy-féle gáláns segítség 
d és a Hadtörténeti Múzeum fegyverarchívumának hozzájárulása 
l tette lehetővé, hogy az első "történelmi terem" közepén három 

csendőrfiguraval is szembetalálják magukat a kiállftást megte
kintők. E mellett még számos, a csendőrségi életet bemutató, a 
szerv·ezet hatékonyságát ismertető kiállítási tárgyat, illetve in
formációt tartalmaz e terem. 

A magyar rendőrség - becsült adatok szerint - mintegy 15-20 millió fo
rintot költotta miízeum felújítására. A szemléletváltást jól példázza, hogy a 
korábbi ,,Bünügyi Múzeum" elnevezést Rendőrségtörténeti és Bűnügyi 
M~unua változt:&Lák. E váltás semmiképpen nem jöhetett volna létre a 
Szemere Bertalan MagyqT .. R~.llC{l!idelem-történeti Tudomál1J!2.§. 
Társaság agilis vezetője, Dr. Parádi József tevékenysége nélkül. E 
társaságnak egy évtizedes sZÍVós munkájával sikerült elérnie, hogy azok a 
magyar rendőrtisztek értettek egyet az új szemléletű múzeum megnyitásá
vai és gazdálkodtak ki pénzt a szűkös költségvetésből e célra, akiket a 
rendszerVáltást megelőzően arra tanítottak, hogy minden magyar rendvé
delmi testület terrorszervezet volt, tagjai pedig fasiszták. Egyedül a szovjet 
:i:ninta. átvetele teremtett magyar ft>ldon rendet. 

A múzeum felavatására sajtótájékoztató formájában került sor. A sajtóJ tájékoztatón beszédet mondott Dr. Orbán Péter országos főkapitány 
11 úr és a Belagyminisztérium politikai államtitkára, Dr. Kontrát 
J Károly úr. A rendezó'k a sajtótájékoztatásra megh/vták Dr. Ko-

vács Jenőt is, aki a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
nevében meg is jelent. Bajtársunkkal interjú is készült. Dr. Ko
vács Jen6 szkv. cső. fhdgy. volt az utolsó vezetője a volt csen
dőrség/ múzeumnak. Ő ugyan nem találkozhatott olyan tár
gyakkal, amelyek a volt csendőrségi múzeum anyagát is gyara
pitották, azonban a jelentegi kiáll/tás jónéhány installációs 
megoldása emlékeztette a II. világháború előtti kivitelezésekre. 

/-



A Múzeum a bűnözés és a bűniildözők tekintetében érzékelteti azt a tö
rést, amely a D;lagyar rendvédelemben a szovjet megszállást követően lét
rejött és amelyet a mai magyar rendőrség nagy igyekezettel próbál behozni. 
Csak remélni lehet, hogy egyszer már a múzeum falain kivülre is eljutnak a 
Magyar Királyi Csendőrség valós eredményei és a magyar nép és vezetői a 

jelenlegi közbizonytalanság helyett a volt 'magyar csendőrség mintájára 
működő testületet állít, amely visszahozza a vidékre a közbiztonságot. 

Addig is azonban újabb eredménnyel gazdagodott a Magyar Királyi 
Csendőrség rehabilitáció j ának megvalósítása. Sokat kell még tenni ugyan 
azért, hogy a magyar közgondolkodásba sulykolt hamis előítéletek felol
dódjanak. E múzeum egy jelentős lépést jelent ezen az úton. 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Központi Vezetősége 
ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akiknek a tevékenysége lehetővé 
tette, hogy a Magyar Köztársaság fövárosának centrumában létrejöjjön az 
új szemleletű Rendőrségtörténeti és Bűnügyi Múzeum, ainely befogadta és 
igyekszik közkinccsé tenni a cs~ndöI' múltat is. 

'A múzeum megtekinthető hétfő kivételével a bét minden napján de. 
1000 

- du. l'fO-ig. Címe: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9. Tel: (36-l) 313-
8633 

A következő csendőr érdekű közlemény t a 
tavaszi rendvédelmi konferencia anyagából jelentjük, 
amely alkalomból egy aktiv Bajtársunk a 
rendvédelem-történetért érdemkereszt kitüntetést 
vette át dr .Habsburg Ottó kezeiből, --s ugyanakkor 
öt új Bajtársunk is megkapta a tiszteletbeli csendőrré 
való kinevezését. 
A konferéncia végén a jelen1évők nagy szeretettel vették körül a királyi család két tagját, akik 

boldogaÍt tettek eleget,a szeretetnyilvánulás apró kéréseinek (autogram, interjúkészítés stb.) 
Az, ej;éden 'is- résztvevő Habsburg-család két tagja elismerésének adott hangot a Szemere Bert..Uan 

hlab>yar ~d~édelem-történeti Tudományos Társaság áldozatos munkáját illetően, illetve nagyra 
értéke)te a 1y!agyar, KiIáIyi Csendőrség értékeinek a megóvására és közkinccsé tételére irányuló azon 
erő~eket, amelyet a két szervezet (a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség és a Szemere 
Be~ Ma~ R.endvédelem-történeti Tudományos Társaság) tett eddig, il~etve a jövőt illetően 
tervez e téren:~ , 

A ,k9nferen~ia , elérte a kitűzött célját, nevezetese,Q mintegy csokorba gyújtötte a magyar 
határfur8aIom:ellenórzés törtéoehni tapasztalatait, Egyes kérdéseket illetően vita is kialakult a délutáni 
utolsó elö3dást követően. A konferencia egyben magyar-magyar eszmecserekéot is működött, hiszen a 
Magyar Köztársaság szakterületet művelő kutató~ szakértői mellett Erdélyből Csetri Elek professzor a 
Kolo~ Egyetem oktatója, Szlovákiából Tomka György a Magyar Szövetség képviseletében és 
Duka Zólyomi Áipád a felvidéki magyarság politikai érdekképviseleti szervének. a Magyar Koalíció 
PáÍtj~ak'áfu#tClS .',elp~khelyettese is részt vett. 

OssZ;sSég~ben szÍnvollaIas és eredményes rendezvény gazdagította a magyar n~ndvédelemtörténet 
feltáráSát. Ezen belül méltó helyet kapott a Magyar Királyi Csendőrség szerepe is, A magyar 
h~órizetben a Magyar Királyi Csendőrség a dualizmus és a két világháború közötti időszakban is 
olyan eredméD.yeket ért el a szolgálati metodika és az eredményesség tekintetében, amely ma is ,... .. - ,- . . '. - '" _ . 
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~1~a~~,,1~}lta jövő évezredre keszülö magyar állam számára, Külónösen abban a tekintetben 
hasinoSá:c;:Seíl~9rségi tapasztalat, hogy a Kárpát-medeocei lakosságot hogyan lehet úgy ellenőri211i az 
o.szá8bi#~: ~?oÍlyolódó forgalom tekintetében, hogy a becsületes embereket nem zaklatják, a 
búriÖZOKet aj.onban elfogják, illetve "eltanácsol ják" a hatánítlépéstől. 

A , ;k<?JÍfe~~ia ' sok jó magyar hagyományt mutatott be. Már "csak" a rmdvédelmi testületek 
ve~etoin.iluítik.,.hogy 'abbóI mennyit valósítanak meg munkájuk során. A Magyar Királyi Csendőrség 

ppntjából mindenképpen has2110S volt, hogy e szervezet értékei a tudományos élet fórumán 
Reméljük a tudomány eredm~y~it e~őbb=-~~b~, átv~~_ a_ ~_orl~ y~kt:mberek 

vitéz Serényi Istvánunk, a volt csendőrség 
Glóbális Képviselője is boldogító híreket jelent. A 
képek a magy~r miniszterelnök és külügyminiszterrel. 

-9-



CSENDÓRNAPOK A NAGYVILÁGBAN. 

Örömmel és köszönettel nyugtázzuk a SYDNE-i 
b. csoport szerető üdvözletét, hisz a 41 aláíró 
bizonyság arra vitalitásra, amelyről Ausztrália híres. 
Itt keH elnézést kérnünk v. Bányai László 
védnökünktől, akinek 50 Dolláros adományát 
elmulasztottuk nyugtázni. Ugyancsak saj~áljuk 
elirásainkat Szélpál Ilona és Debreczeni Adám 
neveivel kapcsolatban. Megköszönve Dr. Tamás Szds . 
Urunk ápr. 2.-i levelét, figyelm ét és tanácsait a B.L. 
redukálását szomorúan tudomásul vettük. 

CALGARY b. csoport beszámolóját köszöjük 
Szelei Bajtársunknak, jó tudni, hogy mindkét 
vallásfelekezet vendégül látja és megbecsüli a volt 
öreg csendőröket, s érc}ekli a fdmre vett mult jukat. 

A NIAGARA FELSZIGET b. csoportja Simon 
Imre csop. vezető útján értesít a Wellandban 
megtartott és szentmisével egybekötött cső.-napi 
megemlékezésrőI. Egyben itt nyugtázzuk a küldött 
money-ordert. , 

A TORONTOl b. csoport vezetője. Kiss Károly 
bajtársunk jelent a három protestáns és egy 
katholikus egyház által megtartott csendőrnapi 
ünnepségekről, megemlítve a 118 éves évfordulónk 
jelen.tőségét és a lelkipásztorok elismerő beszédeit. 
, ANGLIAI b. csoport nevében Szekeres Pál szds. 

Ur által delegált Tompa József bajtársunk adott 
jelentést a venice-i csendőrnapon történtekről. 
Levelével kapcsolatban jelenteni szeretnénk azt a 
tényt, hogy a torontói cső. múzeum hazaszállítási 
költségét az "Ithaca" alapítvány fedezi. A május 28-i 
s levéllel kapcsolatban a v. Szakály bajtárs javaslatát 
támogató . lépéseket megkezdtük, s köszönetet 
mondunk a mindenkori jótanácsokért. 

Itt köszönjük meg v. Szkály János bajtársunk 
építóleges javaslatát is, s tudatjuk, hogy azonnal 
érintkezésbe léptünk a SZBMRTT-el a kazetták 
ügyében~ 
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NEMETORSZÁGI b.csoportunk Szabó Ákos t. 
cső. Bajtársunk által rendezett megemlékezésen 
Balogh Zoltán Urat felvette a t. cső állagba, s neki is 
valamint Balogh bajtársunknak köszönjük a küldött 
leveleket. 

LEVELEZÉSEK: 

Kérjük a Bajtársak megértését, hogy csak 
vezérszavakat használunk válasz gyanánt, de 
részletekre a B.L.--ben nincs elég helyünk. 
Aszalós Bálint: Képet,nyugtát vettük. Kérjük Rády és 
Borbély címeit, hogy B.L.-et küldhessünk. 
Dr.Baloghné, Agnes: Pénz átutalva Szemerééknek. 
Radnóthy K:Jókivánságokat szeretettel viszonozzuk. 
v. Tóthfalusi .J:Az angol videó archivumnak küldött 
"Hiven Becsülettel Vitézül" fIlm nemes cselekedet. 
Katalin I. Miklós: Hálás köszönet a Dr. Papp ügyben, 
Sólyóm-vonallallevelezé~.ben vagyunk. 
S.Pál, B.Zalán I. Péter :Orülünk hogy csatlakoztatok. 

~ulifai István: Köszönet a dicsérő szavakért. 

HALOTIAINK: 

Tőrzsók Mihály,m.kir. cső. törm. életének 86.-ik 
évében, hosszú szenvedés után,ezév február 1S.-én 
Markham.Ont. Canada elhunyt. 

Szabó Sándor, m.kir. cső. nyomozó törm. 
tragikus körülmény~k között rablógyilkosság 
áldozata lett Montreálban ez év ápr. 22-én. 

Döme Erzsébet, Döme Károly m.kir. cső. g. 
hdgy. felesége,ezév Május 23.-án Titusville, Fl.-ban 
elhalálozott. 

Maria, Katona Valgóczy, Valgóczy Imre szds. 
Bajtársunk felesége április 22.-én hosszú szenvedés 
után visszaadta lelkét Teremtőjének. . 

Hódi Ferenc,m.kir. cső. őrm. életének 86.-ik 
évében Tillstonburgban (Canada)ezév Március 26.-án 
elhunyt. 
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Dr. Perlaki Gyula,m. kir. cső. fbdgy. hiradó 
oszt. pk, segédtisztje, hosszabb szenvedés után, 86 éves 
korában elhalálozott Wellandban. (Canada) 

Dr. Borhy Emilné, Görgey Kálmán cső. szds. 
sógornöje halálát nem jelentettük mult számunkban, 
itt pótoljuk mulasztásunkat. 

Bajtársi Hírek: 

A februári Venice-i Rendvédelmi Konferencia 
védnöki listáját kiegészítjük az alábbi hozzáj áru
lókkal, akiknek adománya a zárás után érkezett: 
Pekáry István,Orlandói Magyar Társaság,vitéz 
Domokos Sándor, Brazíliai Csoport(Zsolt Gyula) 
Molnár Bálint. 

Szeley Bajtársunk kérdésére válaszolva , Varga . 
Imre neve a mult számban fel volt tüntetve. 

Finta Imre,m.kir. cső. szds. 87 éves Bajtársunk 
/ súlyos szívmútét után öreg otthonba került, s havi 

nyugdíj ából 44 canadai dolIárja marad havonta. 
Bajtársi segítségre van szüksége. Cime: Finta Imre, 
351 Christie St. Old Age Home, Apt. 651 C. Toronto. 
Ont. M6G 3C3. 

Lám Béla m.kir. cső. fbdgy. Magyarországon 
rendkivül értékes könyvet írt és adott ki szolgálati és 
hadifogsági életéről. A könyv egy nemes, megbékélt 
lelkű művelt BaJtárs megpróbáltatásait mondja el, és 
gazdagabb lesz, aki elolvassa. A könyv ára tíz U.S. 
dollár. A megrendelők az őszi budapesti 
Rendvédelmi Konferenciára Hazamenő vitéz Viczián 
Béla Bajtársunk utján kapják meg. Határidő 
Szeptember 1. Cím: v. V.B. 457 East Pekham Stro 
N eenah WI. 54956. U .S.A. 
Gyors hír: Tamáska Házaspár nászuton volt Otthon 

'-"'r. Kiss Gyula Szds. Urunk végre Hazalátogat. 
Dr .Maharajah Katalil!nak köszönjük a Képet. 
Dr.Kovács Jenő s}ds. Urnak köszönjük értesítés ét. 
Dr. Ravasz alez.Urnak köszönjük uj könyvét 
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üZENET HAM 

t)"nem eu; otthom helYeknelc: 
CI Clillagolc jcírúa tHÍllOZÓ. 

É. ,örvény.i 1.IGIIIWIlc a uelelcnek, 
e.őnek, hónok. leUegelcnelc 
él mIlC' en ború. örökkéwló. 
A II~ .~alGd, CI kó marad, 

CI lc6 1fI4I'000, 

t)~eMm a löldneM: cMlle &eremjen, 

ha ""ka rá&jo " le CI ve"". 
na tHJIWnd "",je il G n öluwf!4. 
A vilAll lölö" őrködilc a Rend 
• nem 1JéIJ: lIUI&jo a neme. &abonáluJlc, 
de hire .em lea enlcor a ~; 
eu idó lellUlT jo a nomokal. 
Á II~ ualod, G Iui marad, 
a lcő mGl'Gd. 

V~nem a erdőnek: ne léljfJA, 
ha c.Guo, ...... ·Nlecúolc l&GdG. 
Mu' eró.ebb a baüánól CI la 
• a vénó CIOnlcbólllirrodó fGvtlolua 
új erdő IOTjOlI nóaedel"..,en. ro~ 
S IM& mindi, lewMJlc Iák, milWr' II 

II &yüluu 1HIICII ré,lellalta' mGr 
• CI .új&ó _ " UeAf jó1IQIfiellel 
holmot aByGUA vált II lökJ alGIe ••• 
A II~ UalGd. II W 1JUll'ad, 
II kó lJUll'acL 

V~encm a ~Ilak, mely fölnevelt: 
JUJ ellyenlóvé teI~ik " a földdel, 
nelPJ;ecléke.lc órvcilkÍla6n 
jönnek IIUIjd újrG boldoB épí,ők 
é. kiú.áIc G lundomenlunw' 
, eu erlcölc:, ó,i, hólehér lcÖ1lére 
emelnek ItUM! utót, UJmplomot• 

U~nem a IUWWJIC. mely lölnevelt: 
a /u~m l.knlÓl wló 
él 1,&em6l wló a akaral, 
mezy újra ép"i a lalGIcGt. 
A lIí~ ,z.olGd, de II 'kó mGl'Gd, 

a kó mGl'lMl. 

É. ül:enem a wlt bGl'~mnok, 
lUk me&t~GdjQlc ma a neveme': 
JUJ lordul e&ye, újra CI kerék, 
én akkor " a bGl'fÍljok leuelc 
él ncm leu bo,,~ú, nülölet, hGl'''&. 
K"c' nyújtunk cBymÓlnok él me&yü"k 
él Ú!l41ünk En Cél él E&y Akara': 
CI IIÍJ: ualad, del a ká 1lUlrad, 
a ~ mGl'Gd. 

É, Ü4lenem mindenlcinelc, 
tet,lJérnek, rolcollll4k, ide&ennek, 
gonounuk, jánok. hü.H,etnek tÚG""lónak, 
annok, akit alájÓl -" él GAnClk, 
kinek lceJ:éhe41 tJérClep~1c tapadnak: 
viBYwatok él inuidk.ouG'okl 

V""'hol ./önt a IIUI&OI é& alan 
nwWi4lnok már "".an a Clillagok 
• a v~ .Hlad é. CICIk a kó marad, 
"kó marGd. 

M aradlUJk a ilaalc él a jók. 
A '''~ták él CI békellé&6Iek • 
Erdók, hegyek, tGROk él emberek. 
Jólllondolja meg, ki mit c,elekuikl 

Likauuik már a égben lönt CI ro.'cít 
• CI CliUagolc ten&elyét olajouálc 
uorgGlIPtlol angyalok. 
É, lé.J:en c.illa,lordulGl megint 
é, miJcént hirdeli CI ·BU:.lia: 
mell mére tik eu embernek lia 
• lU ",inI vete", ~nkép'pen arat. 
Mert ellut II vÍJ: él c,ak CI Icó mGl'ad, 
tU a kó IJUll'Gd. 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

" BAJTARSI 
" LEVEL qq/J 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 

I 'Ner, ClM{j , 

VETERANS ASSOCIATION OF ROYAL HUNGARlAN GENDAEMERIE 
5324 PINEVIEW WAY, APOPKA, FL. 32703. U.S.A. 



M .. KIniJJi CIMlMr BdínlK~ 
Az MKCsBK. a volt Masrar Királyi C~rség 
törté~1mi szere~k I!s hivatádnak örököse. 

FeJdlta m:~rizni és m:göIÖkitcni a vol Thsti&t 
Df;~ hagyományait. 

Az MK.CSBK. a Hazájukhál mrmtzött volt 
IW!Icse-!d5:l"II"IIrök bajtársi ~ge~ tap ~~tId a 

Thstí&t cserd&ei (hivata1b6n,~tbeli cserwHtök 
(feJkmsre) I!s csendtlrbaIátok (önkéntes a1apon)---ha a 
Közösség cé1jaival1!s Felcdatáwl egyetérterH. 

Az MKcsBK. mdköi'.si ~ áDami1a& 
e~ -Nonprofit CorporatiJn- ,az U.SA.-ban EIN 
59:327f347 smn alatt bejeByene· 

MKCIBK JIUtíni Leyél: 
Bentltetése: l.) A közös soma terel bajtársak 

összefugá>ának & ~ biztosltása. 
2.) ~ BajtárSakDak és családja-

iknak ~gsegl~. 
3.)A vol ~ aJkDtOtt torz ~S-

ité&k és vé2mények wgváltoztatása. 
4.)Ek1risok ,~s6Nap) 

re~vel a fenti cétlk e~ szükséges anyagi ala
pok m:gteremtése. 

A Egtátsi LeYS azMI{CsBK.-rek mint vMlS"'tM
zgk kO;POnti tj9qrZtatOja. 

Minden cikkért szerz6Je.kWiásáért a BL.kBDja fe
~1SzerkEszt6 ~:SlClair Norbert Körwldi FereD:! 
F~ kiad) KBS Gábor.központi vezet6. 
Cirn:KmS Gábor .5324 fuvn Way Apopka.Fl.-32700. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
51. évfolyam, Harmadik szám, 1999 Aug. 20 

Felelős szerkesztő és jelentő vitéz Kiss Gábor. 

A központi vezető személyes üzenete: 
Kedves nagyrabecsült Bajtársaim. 

Nem tudom, hogy volt--e időm minden 
hozzászólásotokat, tanácsotokat külön--külön 
megválaszolni, bár a B.L. útján megkiséreltem, így 
ezuton kiván om segítségeteket megköszönni és 
to.~ábbi támogatásotokat kérni. 

. J elen levelemmel egy változási 
folyamatról kivánok beszámolni. 

Az új Otthoni nemzetvezetés - talán 
közbiztonsági, talán végre méltányosság felé haladó 
okok miatt. képesnek igérkezik a csendőrsorsot más 
embercsoportok jogtalan szenvedésének vonalára 
emelni. 

Ennek a folyamatnak külső jelei között 
megemlítem az amerikai Nagykövet Ur floridai 
Konferenciánkat meglepően barátságos szavakkal 
köszöntő iizenetét, a torontói Múzeumnak okt. 15.-
ére tervezett Hazaszállítását és a csendőrség Hősi 
Halottainak felállítandó emléktábla 
megvalósulásának ügyét. 

Hogya lassú változást mi, vagy ki 
okozta, azt a "tempora mutantur" tudja csak, s 
nekünk nem szabad mást tennünk, mint, hogy 
"mutamur in illis!" 

A tiszteletbeli csendőrök száma elérte a 
százat, s közöttük olyanokat is találunk, akiknek 
édesapjuk, vagy nagyapjuk volt csendőr, de 
negyvenegy jelenleg szolgáló törzstiszt, és főtiszt is a 
csendörérdeknek hatásos pártolója lett. 

- .; .' . 



Mivel ebben, a részünkre oly fontos 
időszakban a mi magatartásunk a legfontosabb, 
felkérlek Benneteket, hogya nyilvánosság előtt se 
" názizm usról" se "kommunizmusról " se 
"szemitizmusről " ne b'eszéljünk hanem a 
Magyarországot megszálva tartó idegen batalmakról. 
--Nem engedhetjük meg, hogy jogos fájdalmaink és 
meghurcoltatásunk jóvátétele elmaradjon, így a 
változó időt és a vele változó embereket Úgy kell 
me&közelítsük, hogy azok meggyőződve és me&győzve 
saját érdek üknek minősítsék a csendőrügyet. 

Az sem vitás, hogy a Csendőr Testület napjai 
megvannak számlá\va, hisz velünk kihal a hivatásos 
csendőr állag. En szeretném remélni, hogy 
egyetértésetekkel találkozom, amikor keresem az 
utat és a módot emlék ünk és örökségünk ' méltó 

(0 megőrzésénHa a megindított jóvátételi megoldás 
megszületik, 

r:;; Ha a Csendőrmuzeum és a már Otthon 
\!::; őrzött anyag a két kiállítási helyen (Hadtörténeti 

Múzeum és Opusztaszer) van, r;; . Ha a Csendőrség Hősi Halottainak 
\.v Emléktáblája q1ár áll" , , 00 

MAR V AN LATHATO EMLEKUNK. 
Azt szeretném Tőletek kérdezni, ELÉG--e 

ez a három emlék, s jópár bennünket ismerő 
történész, kutató és tiszteletbeli csendőr, hogy méltó 
és megillető "történelmi mult" maradjon utánnunk? 

Ha azt vélitek, amit én, kérlek 
Benneteket, hogy ne csak gondolkozzatok, de aktívan 
segítsetek még utolsó erőnkkel összeállítani egy 
c s e n d ő.!' , e m I é k k ö n y vet , péld~ul 

A. \ "CSENDORSZIVVEL-KA~A~:rOLLAL.----- IRTAK 
\J.) A VOLT M. KIR. CSENDOROK. 

Nincs köztünk, akinek ne volna 
emlékében, vagy éppen birtokában olyan csendőr-
történet, amelyre k~dv~sen vagy büszkén vissza ne 
emlékezne, s a V ALOSAGOS csendőrt tükrözné! 

Kérem válaszotokat, mert kifutunk az 
időből! .A 

-~-

V álaszotokat kérem arra a kérdésre, 
hogy mi legyen a sorsa az évek során összegyült 
leyelezéseknek, fényképeknek,iratoknak, mert 
VEGRENDELET nélkül csak felelőtlen emberek 
élnek, illetve halnak. 

A Bajtársi Levél sorsáról is kell 
intézkednünk. én, aki három év óta személyesen 
tervezem, írom, csomagolom és póstázom a B.L.--t --
2001 Február 14.-vel, a Csendőrség felállításának 120-
-ik emléknapján azzal a boldog érzéssel adom át, 
vagy fejezem be ennek a szeméyi összekötőnknek 
sorsát hogy szolgálhattam Bajtársaimat! 

Rendkívül fontos és sürgős! 
JELEN B.L. IRÁSA KÖZBEN ÉRKEZETT ,.. , 

IDREKKOVETKEZTEBEN: 
Felkérem és felhívom MINDEN Bajtársamat 

és tiszteletbeli csend8r Barátainkat hogy vegIék 
rendkívül fontosnak a CSENDORSEG HOSI , , 
HALOTTAINAK felállítandó EMLEKTABLA 
ügyét. A Hadtörténeti Intézet és Muzeum ez év 
Junius 14.-i hatállyal új FÓigazgatót kapott Dr. 
Szakály Sándor személyében. Megbizatása 
tudomásulvétele után azonnal érintkezésbe léptünk 
Vele, s válaszlevelének idevonatkpzó részét idézzük: 

" Lugosi ezredes Ur tájékoztatott a 
tábla kérdéséről és úgy tudom, mel[született a 
megoldás a helyet illetően.A tábla költségeit a 
Bajtársi Közösségnek kell vállalnia. Valamennyi 
táblát, ami a ' HIM udvari falain található, a 
bajtársi adományok tették lehetővé. Még "élő 
fegyvernemek " sem jutottak más támogatáshoz. " 

Bajtársak ez világos beszéd, s négy év óta, a 
Honvédelmi , majd Belügyminiszteri , majd a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület, majd más, 
jóakaratú de selI)mittevő igéretek után elértük, 
hogy azoknak a felejthetetlen Bajtársaknak, akik 
életük feláldozásával bizonyították a magyar 
csendőr kettős esküjében fogadott hűséget, 
becsű!etet ~s vitézséget, mi az élők felállít juk AZ 
EMLEKT ABLAT. - 1- ' 
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AZ I. ÉS ll. VILÁGHÁBORÚBAN 

HŐSI HALÁLT HALT 
M.KIR. CSENDŐRÖK DICSŐ EMLÉKÉRE. 

'------- --------, 
Fenti kötelezettségün k nem enged halasztást, 

s lehetőleg az Október S-6-7-én megrendezett 
évenkinti Rendvédelmi Konferencia alkalmából 
volna kivánatos a "felavatás" szertartása, amikor a 
konferencián részvevő küJröldi csendőrök is jelen 
lesznek. EZERT: , , 
MINDEN BAJTARSUNK ES TISZTELETBELI , " , 
BAJT ARS UNK V ALLALJON AKTIV SZEREPET 
A DR, szAKÁLy FŐIGAZGATÓ ÚR ÁLTAL IRT 
1000--2000 U.S. DOLLÁR KÖRÜLI GYŰJTÉSBEN 
NEMCSAK SAJÁT SZEMÉLYÉT ILLETŐEN, 
HANEM SZERVEZETEK ÉS TESTÜLETEK ÉS 
EGYES CSENDŐR--BARÁTI ISMERŐSÖK , , 
BEVONASAV AL. 

A másik, esemény amjre régóta készültünk: 
A TORONTOl CSENDORMUZEUM ANYAGA 
EZ ÉV ,OKTÓBFjR 15.- ,INDUL ,HAZA, $ A 
HADIMUZEUM ALLAGABAN ES A MORA 
FERENC SZEGEDI MÚZEUM KEZELÉSÉBEN 
AZ ÓPUSZTASZERI EMLÉKPARKBAN LESZ , "" , 
ALLANDO KIALLITASRABEMUTATV A. 

A torontó-i Múzeum bi~ottságnak , 
elsősorban Koroknay Imre elnök Urnak ezúton 
köszöqjük meg az anyag gondos kezelését és Lugosi 
ezds. Urral való eredményes és alapos megegyezését. 

~ ~ ~ 

A mult B-L. -ben írt"korlátozásra "két 
választ kaptam. Egyiket Kanadából, a másikat 
MagyarországbóI. A levelek írói megértették a 
nehézségeket, melyekkel minden tagságában 
fogyatkozó intézmény kell, hogy számolj on. Mégis a 
két levélnek értelme és értéke különbözött. Az egyik 
(Kanadai) természetesnek ítéli az elmúlás lassú, de 
biztos bekövetkezését, és megérti, ha az anyagi 
támogatás megszünik, s az informáló adatok 
fontossága is "SZUK körüvé" válik. 

A másik levél Magyarországról jött és 
szószerint ezt mondja:" Szeretném, ha a Bajtársi 
Levél továbbra is megjelenne,és én is kapnék belőle. 
Megajánlom hogy minden számért 1000 Forintot 
fizetek, csak azt mondjátok meg, kinek adjam." 

A válasz egyszerű: Miután a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelmi Tudományos 
Társaság kérés ünkre és részünkre magyar 
bankszámlát nyitott, a hozzájárulást Parádi 
Józsefné címére, 1037 Budapest, Harántköz 19. 
cimre kell küldeni a magyarországiaknak, a világ 
tóbbi részéJ)ől a hozzájárulásokat a központ címére 
EMLEKT ABLA vagy B.L.--re megjelöléssel : 
MKCsBK, 3290 Cranston St. Deltona, FL .32738 

Szeretnénk remélni, hogy az eddigi 
hozzájárulásban részt nem vevő Bajtársak 
csatlakozni kivánnak azokhoz, akiknek B.L.ben 
jelentett hírek, és események fontosak, és értékelik 
azt az önzetlen munkásságot, amit a magyarországi 
"elosztónk" ( Parádiné, Katica nemzetes asszony) 
évek óta végez. 

Levelezések: 

Bu~apest Főpolgármestere, Dr. Demszky 
Gábor Urnak a csendőrséggel kapcsolatos 
megyjegyzésére magyarázatot kért az MKCsBK 
központi vezetője: 
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Dr. Demszky Gábor Urnak, 
Budapest F9polgármestere. 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

A volt Magyar Királyi Csendőrség külföldön hivatalosan bejegyzett 
Bajtársi Közösségének (továbbiakban MKCsBK.) ezidén február 12--15 - ig 
'!legtartott Rendvédelmi Konferenciáján megvitatásra került Főpolgármester 
Urnak Budapest 125.--ik születésnapon mondott beszéde. 

Mint az MKCsBK világszervezetének központi vezetője, tisztelettel 
kérem, hogy sziveskedjé!c magyarázatot adni arra az elhangzott mondatra, 
miszerint Főpolgármester Ur megitélésében a fővárosi rendőrség még 1944-ben sem 
züllött csendőrséggé. 

Az Alkotmánybíróság 44/ 1991 (VIII.28) AB. Határozata) 
megsemmisítette és alkotmányellenesnek ítélte az 1945 évi 1.690/1945 sz. ME1i 
Rendeletet, amely a csedőrséget mint Testületet kollektív alapon elmarasztalta. J 

Ez volt az oka, hogy 1991 óta az MKCsBK megkezdte építőleges 
együttműkCjdését a magyar rendvédelmi szervekkel, s évente a budapesti és az 
Egyesült Allamokban megrendezett Rendvédelmi Konferenciákon kölcsönös 
delegációk útján folytatja eredeti hivatásának és szolgálati eredményességének 
ismertetését. 

Főpolgármester Úr! A mi CSEND--ÓRSÉGÜNK az ország belső 
békességének volt szolgája, s ma is, Hazánkból elüldözötten is, a megbékélés 
l).emességét követve kiván unk az ország intézményeivel együttműködni, amihez az 
On segítségét is kérjük. 

.'\. fentemlített nyilatl()zatának értelmi magyarázatát kérve, várjuk 
sZÍves válaszát. 

Deltona, 1999 Február 22.-én. .4~1!c11@~ 

vitéz Kiss Gábor 

MKCsBK vezetője 

vitéz Kiss Gábor. ' 
Az MKCsBK központi vezetője. 

''!:J) - 5,2.2../ SS 
Budapest, 1999. május ll, 

World Federation of Royal Hungarian Cendarmerie 

3290 Cranston Street 

Deltona, FL 32738-2138 

Tisztelt Kiss Úr! 

Köszönettel vettem levelét, amelyben kritkai észrevételt tesz a Budapest 125. 

születésnapjá n e!mol\doll beszédem egyik rrszll'l6vcl kapcsolatban , Szeretném 
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előrebocsátani, hogy nézetem szerint a nagy nyilvánosság előtt elmondott poli

tikai beszéd nem léphet fel a teljeskörű történelmi tényfeltárás igényével. Így a 

' Magyar Királyi Csendőrség egész fennállása alatti szerepének értékelése is a 

történettudomány feladata . Ám az vitatllatatlan, hogy a Csendőrség 1944-es sze

:,repe ma is érzékeny terület minden hazai politikai véleményformáló számára. 

Ön joggal hlvatkozik az Alkotmánybíróság határozatára és az Jbban érinte tt 

probléma tekintetében igazat adok Önnek. Az Alkotmánybíróság felmentette a 

Csendőrséget az 1945-ös kollektív elmarasztalás alól. A kollektív elmarasztalást 

magam is elítélem. A volt csendőrök tettein~k esetében is a személyek szerinti 

mérlegelést tartom méltányosnak és igazságosnak. 

Az 1944 előtti Csendőrség rendvédelmi és bűnüldözési feladatát - a kor kö

vetelményeit, és korának politikai, hatalmi elvárásait figyelembe véve - megfe

lelő színvonaion látta el. A Csendőrségnek ellenálló mártírja is volt: Kudar Lajos 

ezredes, akinek a Várnegyedben már néhány éve emléktáblája van. Kudar Lajos 

a háború elején létrehozott Államvédelmi Központ parancsnokának, Ujszászy 

Istvánnak a csendőrséget képviselő helyettese volt. A nyilas kormány, ellenállási 

tevékenységéért, Kudar ezredest kivégeztette. 

Itt érünk el a vitakérdéshez. A magyar demokratikus történelmi emlékezet 

nem őriz jó emlékeket a Csendőrség 1944-es szerepéről. Bár a jog számára elfo

gadhatatlan a kollektív elmarasztalás, a közemlékezet mégis általánosít. Az ak

kori németellenes, demokratikus közvélemény úgy rögzítette, hogy amikor 1944 

nyár elején a magyar vidéki zsidóságot a SÚójay-kormány rendelkezései szerint 

a Csendőrség bevagoníroz ta és elindította a haláltáborok irányába, azt nem egy 

erre kényszerített apparátus vonakodásával tette, hanem legtöbbször kegyetlen 

túlbuzgósággal. Erről sok hiteles beszámoló szól. Hasonló igyekezettel üldözie a 

Csendőrség a nyilns hatalomátvétel után a katonaszö~evényeket is. Bár tudjuk 

azt is, hogy volt néhány tiszteletre méltó, személyes kivétel is. 

A budnpesti rendőrség, legalábbis annak számottevő része viszont valóbiHl 

kényszeredetten hajtotta végre ezeket a "feladatokat". Beszédem Ön által kifo

gásolt részében erre a különbségre igyekeztem utalni , 

Bízom benne, hogy az Önök szervezete a Csendőrségnek azt az ir;ínyzat;)t 

képviseli, amely elhatárolja magát a fasizmus és mindenfajta önkényuralom 

antidemokratikus és embertelen eljárásmódjától, s így az 1944-es események 

megítélésében sem lehet köztünk különbség. 

Üdvözlettel 

~- 7-· 
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dr:--Demszky C·,bor 
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(I; '~ ~:\~ MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI 
(§ ~i.'~ r ~ - TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG ~3i

"" ~~ SZEMERE BERTALAN 

\~ I .. ~. 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5 . 
\<j, 1iflFax: (36-1)303-6090, 303-7320 

.... , . ",~<i':4~ E-maii: mrdk@freemaiLc3 .hu 

vitéz Kiss Gábor sr.kv. cső. f1ulgy. úr 
kö:pollli ve:ető 

Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
5324 Pineview Way 
32703 Apopka, FL 
U.SA 

Kedves Gábor! 
Egyesületünk nevében ezúton mondok köszönetet azokért az értékes előadásokért, 

amelyeket a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség tagjai tartottak "A nyugati rendvéde
lem hatása a XIX-XX századi magyar rendvédelemre" cimü XI. Rendvédelem-történeti Tu
dományos Konferencián Budapesten 1998. 09. 22. és 1998. 09. 25-e között. Az előadások 
hozzájárultak a konferencia sikeréhez. Nélkülözhetetlen színfolttal gazdagították a rendez
vényt, mert az előadók személyében, illetve előadásaikban a magyar és a nyugati világ elméleti 
és gyakorlati rendvédelnú tapasztalatai egyesültek. A konferencia anyagát publikálni kívánjuk 
előreláthatóan 1999-ben és az internetre is fel fogjuk vinni. 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Központi Vezetősége által a rendezvény 
érdekében kifejtett tevékenységet külön köszönöm. Közremúködésetekre a továbbiakban is 
szánútani szeretnénk. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 1999-re két 
konferenciát tervez, ezek: 

- 1999. tavaszán (áprilisban) "Szabad mozgás a Kárpát medencében"; 
- 1999. őszén (-Beepte.f1Iret) előreláthatóan" A rend védelem, közigazgatás és véderő kapcso-

lata" cimmeL O KI O' B 13. f<? 5 - fo - 7 
Arra kérlek, hogy sziveskedj a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség periodikájában 

a Bajtársi Levélben tájékoztatni az olvasóközönséget a két szervezés alatt álló rendvédelem
történeti konferenciáróL Előadás tartására mindkét konferencíára jelentkezni lehet amellékelt 
ürlapok kítöltésével és címünkre történő eljuttatásávaL A "Szabad mozgás a Kárpát medencé
ben" címú konferenciára 1998. december 31-ig, "A rendvédelem, közigazgatás és véderő kap
csolata" cimü konferenciára pedig 1999. március végéig lehet jelentkezni, előadás tartására. 

Budapest. 1998. 10. 08. 

Üdvözlettel: 

a-~:4 .~ 
Dr. Parádi Józse! 
a társaság elnöke . 

U. i: G3llDI'I Ba a fBntllsvol8t Ioköziiln!id a Bajtarsi LsvlilboR. olhatarozásod találkoZll3I1QYBtlirtósÜllkkBl 
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Levelezések: 

Aszalós Bálint m.kir. cső. őrm., Bajtársunknak 
köszönjük Borbély Balázs Bajtársunk és Rády 
András t. csendőr társunk kitüntetésével 
kapcsolatos értékes szolgálatát. .-

Dr. Tamás Gyula, m.kir cső szds. Ur 
remélhetőleg azóta már megkapta a 7/26-án 
122.szám alatt könyvelt ]Jégyszáznyolcvan Dolláros 
csekk -letétet, amely az O és vitéz Tassányi csop.vez 
Bajtársunk páratlan vezetői készségét és 
eredményességét bizonyítja. Minden ONNAN 
érkező levél biztat és lelkesít. 

Dr. Kiss Gyula, m.kir. cső. szds. Úr 
magyarországi látogatásáL-leír ó élvezetesés 
élménydús ismertetését örömmel olvastuk s 
tanácsait köszönjük. 

Máthé .Jenő m.kir cső.őrm. mindkét levelét 
nyugtázzuk, Neki, Kovács és Molnár Bajtársak 
köszönjük segítségét, s kérjük, hogy ujságírói 
diplomás leányával kiséreljenek meg választ adni a 
levelünkre. 

Perjési György m.kir. cső fudey. Bajtársunk 
U .S.A.-beli látogatását szerettük volna felhasználni 
sok téma átbeszélésére, ---talán legközelebb. 

Huszár Gusztáv m.kir .cső. fhdey 
Bajtársunknak megköszönjük a felajánlott nagy 
segítséget, s kérjük vigyázzon egészségére. 

Ravasz István ezds Urnak köszönjük a 
küldött könyvet, mely alapos és szakszerű leírása 
"Magyarország a II. Világháboruban " 
történelmének. A remek könyv ára M.O.-ban 3500 
Ft., Külföldön 20 U.S. Dollár., s megrendelhető a 
mindig és mindenben segítő vitéz Viczán Béla 
Bajtársunk utján,cimét a mult B.L. --ben Lám Béla 
értékes könyvével kapcsolatban megadtuk. 

Pintér Aladár m.kir, cső. hdgy. 
Bajtársunknak köszönjük javaslatát, melynek 
alapján két érdemes és értékes új t. csendőrt,Czink 
Pétert és Lorraine Weidemant vehettünk sorainkba. 
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HALOTT AINK: 

Görgey Kálmán szds. Ú runk drága feleségét 
veszítette el. Julius 3o.-án Görgey Lucy szül. 
Szepessy Ilona hosszas szenvedés és kórházi kezelés 
után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A 
ravatalozás szertartáson az MKCsBK.-t Gerendás 
Ottóm,kir .cső.fhdgy. képviselte. Búcsúbeszédje 
három Lucy--ra emlékezett, a büszke ladyre, aki 
világhírű Edesanyját bálványozta, aki odaadó 
élettársa volt férjének és aki minta háziasszonyként 
látta el vendégei1. 

Szabó Akos t. cső.Bajtársunk . és a 
németországi csö. csoport vezetője közlekedési 
baleset áldozata lett. Kivételes képzettsége és 
lelkesedése hiányozni fog Közösségünknek és 
reméljük, hogy a halálos balesetről beszámoló 
Balogh Zoltán t. cső. Bajtársunk nemcsak további 
részleteket közöl, hanem segítségünkre lesz a német
országi elosztásunkban. 

Koltai Imre és Sashalmi Imre Bajtársaink 
halálhítét megismételve kaptuk Dr. Tamás Gyula 
szds. Urunk aug. 3.-i leveléből, s szeretném idézni 
sorait, mert megállapításai tragikusan helytállók: 
" Ezen szomorú híreim kiegészítéséül arra kérlek, 
hogy lennél szives a következő B.L.-ben 
Dr .Budavári Alajos érdemesült csendőrbarátunk 
halálhírét közzétenni, aki 85 éves korában hirtelen 
hagyott itt bennünket.----Porladunk, fogyunk, 
ennek nyoma abban is mutatkozik, hogy jövőben 
21 BJL. - kérek küldeni" 

Bajtársi Hírek: 

Mult számunkban említett Bűnügyi és 
Rendőrségtörtén,eti Múzeum felavatás ával 
kapcsolatban megemlítettük, hogy a központi 
vezető felkérte vitéz Dr. Kovács Jenő m.kir . cső. 
szds. Bajtársunkat az M~CsBK képviseletére. 
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Mikor megköszönjük szds. Úrnak képviseletünket, 
örömmel jelentjük, hogy a százados Urunknak 
több interview formában lehetősége volt riporterek 
kérdéseire válaszolni. Egy ilyen jelentés a budapesti 
Metró rendőrségi lapjában jelent meg: 

1999. MÁJUS, 11. KEDD 
1 goru volt az egyenruhásokra vo- : 

natkozó rendtartás. Csendőrbe 
I ' régen nem köthettek bele. 

Hallo' ·1 Ho~ került öri a kakastoI~ 
. • •.• lasok kozé? 

,:_J. " .. . , - Jegyzőgyakornok, tartalékos 
Bűnügyi ~s . zászlós katona, majd diploma 

Rendőrség-törté- .. után csendőr hadnagykén~ kezd-
neti Múz~um riynt . t~m .1939 januárjában. 1945. feb-
a VII. kerületi M~ 'roárban szovjet fogságba estem, 
sanyi utcában .. Kü- és 6 év alatt 14 ~bár lakója .vol-
lőn termefltapott '3~~:{i'" tam. Hazatértem után ~ év bör-
a bűnüldözés jele- ~:·': ' . :I ;tön következett, majd -1994-ben 
ne és múltj~ Dr. ' . ·.4\t 'bűncselekmény hiányában fe 1-
Kovács Jenő volt csendőrszázados :mentettek. · . 
a megnyitó ünnepség díszVendé- Az Fl'C-UTE labdarug6-mérk6-
geként nézelődött a -régi egyenru- , . zés előtt történt~ mi á vé-
hák között. leménye? . 

Ez igényes f~lszere1és. Tiszte-; - A lovasrendőr nem tudja meg
letet vált ki. a polgátokb61. ' különböztetni tömegben a re'nd
Nem úgy, mint a mai egyen- bontók közé véletlenül keveredő 
ruhálq .. : embereket. Asszony karj ári kis-

...; Más világban élünk. Ai'gyerekkel ne menjen ilyen hely
bűnözés minden helyre belopa- ~ re. Az is biztos, hogy a mi i4őnk
kodott. Régen más~volt a divat, ; ben nem lett volna miniszteri 
más volt az ember-.Sajnálom a 'beavatkozás, csak csendőri. Aki 

mai rendőrséget. Nincs olyan ál- : túllépett a hatáskörén, azt való
lománya, 'melyre igazán támasz-':. ban felelősségre vonták. 

kodnnehet. Régen nagyon szi~ , HEGOCZKI FERENC 
.. '-:._. - 'Á "" i<.őrissy"cseödőr:katonai iYűjtemény 

Közel 20 éves gyűjtömunka eredményeként jött létre az az értékes rendvédelmi és 
katonai kismúzeum, mely ifj . v. Kőrössy Zoltán elkötelezett és áldozatkész tevékeny-

- ·1·1 .... 



ségét dicséri. Nevezett Társaságunk tagjaként értékes hozzájárulássa! segítette két 
évvel ezelőtt "A napóleoni közbiztonsági órtestület útja Párizstól - Itálián és Ausztrián . 
keresztül - Budapestig" címmel megrendezett nemzetközi rendvédelem-történeti 
konferenciánkat a tengerentúlról hozott egyenruházati és fegyverzeti tárgyakkal. 

A gyűjteményi munka iránti érdeklődését édesapja hivatása keltette fel , aki 
szárnyparancsnokként szolgálta hazáját hiven, becsülettel, vitézül. A háború után a 
körülmények miatt nem térhetett vissza Magyarországra, de hazája iránti szeretete és 
a csendőrséggel kapcsolatos nagyrabecsülése soha nem szűnt meg. 

Ifj. Kőrössy Zoltán számára gyermekkorának: egyik legkedvesebb tárgya édesapja 
csendörtablója lett, melyen édesapját a körzetéhez tartozó csendőr tiszthelyettesek 
vették körül,. A háború viszontagságaiban csak néhány csendöri, illetve katonai tár
gyat sikerült megmentenie, melyek mindkettőjük számára féltve őrzött kincsek vol
tak. 

E1#t erősödött benne az elhatározás, hogy a világban szerteszórooott bajtársakkal 
kapcsOlatba kerüljön és a még itt-ott megtalálható csendőri és katonai emlékeket, 
tárgyakat összegyűjtse, az elkallódástól megmentse. 

A gyűjtőmunka során fokozatosan bővítette a csendőri és a katonai élettel, 
szolgálattak kapcsolatos tudását, egyre többet tudott arról, hogy mi tette a csendőrsé
get oly kimagaslóan eredményes rendvédelmi testületté. Az USA Maryland államban 
található gyűjtemény kb. 20-25 o/o-a csendörséggelJcapcsolatos tárgyi anyagot tartal
maz. Jelenleg 6 csendörzubbony és három köpeny, ezen kívül perelin, tábori sapkák, 
kakastollas kalap, kardok, karabin, szuronyok, medálok, jelvények, °fényképek, szob
rok, dokumentumok, könyvek, posptanyagok található ott. A gyűjtemény egyik da
rabja - egy nagyméretű csendőr fejszobor • ifj . Kőrössy Zoltán számára különösen 
kedves. Egyetemi évei alatt szobrászatot is tanult és az elkészült fejszobrot édesapjá
nak adta születésnapi ajándékként. Később 2 másolatot készített a szoborról, egyet 
gyűjte~énye ~ára~ egyet pedig a torontói "Csendőrmúzeumnak~ ajá~dék~zott. 

. 
Ferenczy László t. csó. Bajtársunknak 

köszönjük értékes szolgálatával kapcsolatos 
értesítéseket , s kérjük további tájékoztatását. 

A Központi Vezetó személyes jelentése: 

Mielött Bajtársaim nem illetékes és hiteles 
forrásból értesülnének a személyem ellen megindított 
fegyelmi eljárásról., amit a vitézi Rend főkapitánya 
ellenem elrendelt, ---j~lentem, hogy ... a ..rendi tjlgs!Íg 
alóli felmentésem TENYFELDERITO ELJARAS 
mellózésével történt. A fegyelmi eljárás lefolyásáról 
annak befejeztével számolok be. 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 

I qq<:(. II$lI . 

VITÉZCL! 

VETERANS ASSOCIATION OF ROYAL HUNGARIAN GENDAEMERIE 
5324 PINEVIEW WAY, APOPKA, FL. 32703. U.S.A. 



M KJrá!Yi CsmMr ",K~ 
Az Mk. a voh M38YM . . Csmi1rség 
törté~1mi szezepérek I!s hivafác;ának ÖlÖm. 

FelDlta m:s6rizni és m:görökíteni a voh Thsti&t 
m:mes ba8yományatt. 

Az MKCsBK. a Hazájukból S2ám1tzött volt 
cserdirök bajtársi közössége.ndyrek tagjai 1e~trek a 
voh Thsti&t cselKHrei (hivataIbón.time1etbe1i cselKHrök 
(felkérésre) és cseDi1rbarcitok (önkéntes aJapon}--ha a 
Közösség céljaival és Feladatával egyetérterek 

Az MKCsBK. mdköi!si ~n á11amiIa2 
e~tt INonprofit CorporatiJnl.az U .SA.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejeBye2Ve. 

MKCsBK Bf&1tánl Lri: 
Rmtltetése: l.) A közös Dsra re~h bajtársak 

összefogásának és tájékDztatásának biztosItása.. 
2.) Rászorul) Bajtársaknak és csaRtia

iknak ~gsegitése. 
3.)A voh Thstü1etrm alkotott torz m:g

itéEsek és v&Jmények ~Bváltoztatása. 
4.)Ei1Q\c;ok .ÜDrepByek(Cs6Nap) 

re~vel a fenti céDk e~~ SZÜkSéges anyagi aJa
pok m:Btererntése. 

A BUárSi l.eyft azMI{CsBK.-mk rrript viJáprve
ZeBk kÖmJnti tA\ékDztatója. 

Mirden cikkért szemfJe.kirilsáért a BL.kBDja re-
1elSzerkeszt6 bizottsá8:SlCJair Norbert Kö~mi Ferere 
F~ kidl KBS Gábor.központi vezet6. 
CiIn:K5S Gábor .5324 Pirevnr Way Apopka.Fl.-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR ~AITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
51. évfolyam, Negyedik szám, 1999 November 1. 
Felelős szerkesztő és kiadó vitéz Kiss Gábor. 

++++++++++++11111+11111111 I~+++++++++++-I
A központi vezető jelent: 

Ezévi harmadik, (Aug. 20. i ) Bajtársi Levelünk 
abban a boldog reménység jegyében Íródott, hogy 
"rövidesen" visszatér Hazánkba a z a 
"Csendőrmúzeumi "anyag Torontóból amit oly nagy 
szakértelemmel és szeretettel a felejthetetlen vitéz 
Szatmáry Károly szds. bajtársunk gyüjtött össz .. e. 
Jelen sorok Írásakor Dr. Lugosi József ezredes Ur 
vezetésével ( A Hadtörténeti Műzeum igazgatója) és 
négy múzeológus leltározza és csomagolja a csendőr 
emléktárgyakat. Ezt az értesítést Gerendás Ottó 
Bajtársunk adta, akivel Lugosi ezds. Ur ismertette a 
hazaviteli terveket és időpontokat. 

Otthon leltározási ellenőrzés és átvétel után az 
anyag a Szeged-i Móra Ferenc Muzeum, kezeléséb~ 
megy, amely szerződéses alapon ALLANDO 
kiállításra az ópusztaszeri Emlékparkban helyezi el. 

Hogy miért választottuk a csendőanyag 
végleges nyugvóhelyének az ópusztaszeri 
Emlékparkot, annak három főoka volt: az első, hogy 
ott naponta közel 1.500 ifjusági látogató van és nyer 
torzítástól mentes képet volt Testületünkről, 
másodszor, hogy a park kőkerítéssel körbezárt 
állandó biztonsági őrséggel védett terület és a 
világhírű Feszti körkép kiállítási helye,harmadszor, 
mert két kiáIlít~si szobát, bocsájtottak 
rendelkezésünkre a "KOZIG AZG AT ASI" épületben, 
ahol , egyikben egy őrsiroda másikban egy 
"EMLEKSZOBA " lesz berendezve. 
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Ezzel a régen húzódó üggye" és avegre 
hazatérő gyüjteménnyel kapcsolatban, hálánkat és 
köszönetünket érdemli a "Torontói Magyar Ház" 
vezetősége a gondos és felelőségteljes kezelésért és 
megőrzésért, valamin! a Muzeum Bizottsága Dr 
Koroknay Imre elnök Ur vezetésével, , mert az addig 
kétséges kérdések tisztázásáig nem adott engedélyt a 
Hazaszállításra, amig az anyag kezelése és sorsa nem 
volt garantáltan biztonságban. 

A magyarországi átvételt és leltározást Lám 
Béla fhdgy. bajtársunk vállalta, két t. cső. Kaiser 
Ferenc és Báthory Mária segítségével. 

Akinek van olyan csendőr-vonatkozású értéke, 
amely tartós és hasznos megőr~é~t érdemel~ kérjük 
közölje a B.L. szerkesztóivel 3290 C~anston Stro 
Deltona FI. 32738. U .S.A., hazajuttatás érdekében. 

}~t említjük meg "!égegyszer és utoljára a 
lehetoseget, hogy az EGYENl megemlékezés céljára 
felállított emlé~lap (10X6 centiméteres bronz tábla) 
1999 Dec. 31.-~megrendelhető mert a foglaló keret 
nagysága az igényelt emléklapok számától függ. A 
szöveg nem lehet több három sornál és tizenöl 
betúnél: példa: 

. Édesapám, KOV ÁCS KÁROLY m.kir. cső. törm. 

fel~jthetetlen emlékére 

p APP GÁBoRNÉ, SZŰL, KOVÁCS ÉVA 

A tábla pontos szövegét és megrendelési árát, 
Húsz amerikai Dollárt az évvégéig kell beküldeni a 
B.L. DeItonai címére. 

Eddig hat megrendelés történt , két tiszt és 
négy altiszt bajtársunk közeli hozzátartozójától. Az 
általuk befizetett összeget külön tartjuk nyilván, 

~~~ 

.. 

...., - _. _._-

Második jelentésünk minden bajtársuk és t. 
bajtársunk imádságanak eredménye: 

" ALL A CSENDŐR HŐSI HALOTTAK 
" " " EMLEKTABLAJA. 

, . 
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség ad. és ft II. világháborúban hősi halált halt magyar 
csendőrök tiszteletére emléktáblát ' álHt: Az emléktábla avatási ünnepség rendezését a 'Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság végzi. 

Színhely, Hadtörténeti intézet és Múzeum Budapest L (vár) Kapisztrán tér 2-4, 
Időpont: 1999, október 19. (kedd) 14

00
• 

Ezúton tisztelettel felkérem, hogy a Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány két 
fő dísz őrt szíveskedjen biztositani csendőr egyenruhában (kalappal és karabéllyal) az emléktábla 

avatási rendezvényre . 
A csendőri disz őrök feladata, hogy az emléktábla két oldalán álljanak őrségben az emléktábla 

avatási Unnepségen. 
" . A rendezvényre a Budapesti Órezred 5 fl'> honvédet biztosít (I fő kUrtös, 2 fl'> koszorúvivő, 2 

fl'> díszőr a csendőrök mellett). 
Az emléktábla avatási programja: 

- ébresztő (kOrtös); 
- himnusz{lemezről); 
_ méltató'l>eszédek (terveink szerint beszédet fog mondani: l. LÁNYI Zsolt, 2. Dr, SZAKÁLY 

Sándor, Dr. PARÁDI József, 4.v. BÁNKUTY Géza,S. v. KISS Gábor, 6. LENGYEL László, 7. v. 
SERÉNYlistván. A beszédek időtartama összesen maximum 20 perc lehet; 

_ koszorúzás (terveink szerint koszorút fognak elhelyezni: Lányi Zsolt, Hadtörténeti Intézet, 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti Alapítvány, Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a tiszteletbeli csendőrök, a 
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség, a Magyarországon élő csendőrök, a Szt. László Ifjúsági 
Szövetség, a veterán koronaőrök nevében); 

- szózat (lemezről); 
- szilencium (kürtös). 

A helyszínt és hangosítást a Hadtörténeti Intézet biztosítja. 
Előreláthatóan az emléktábla avatási rendezvény I 6ránál nem lesz hosszabb. 

,~ _ _ ---'-'-.• I 
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A jó Isten különös kegyéből s velünk érző 
számos Csendőrbarát hathatós segítségével a 
Hadtörténeti Müzeum belső udvarának falán áll a 
csendőrök két háborún át adott önfeláldozó 
hazaszeretetének dicső bizonyítéka, a hősi 
emléktábla. 

Hálás köszönetünket jelentjük az .. 
emléktáblánk fővédnökségét elfogadó Lányi Zsolt t . 
. Cső. Bajtársunknak, a Magyar Köztársaság 
képviselőháza honvédelmi tanácsa elnökének,aki .. 
megnyitó beszédében 55 év óta nem hallott dicsérő 
szavak keretében többekközt kijelentette, hogy'.' aki 
a harctéren életét adja Hazájáért, az hős! ---legyen az 
német orosz vagy magyar, gyalogos vagy csendőr és 
mindegyiknek egyforinán kijár a hősóket megillető 
tisztelet és megbecsülés. 

K~szönjük Házigazdánknak, Dr.Szakály 
Sándor Erdemkeresztes Bajtársunknak a Muzeum 
Főigazgatójának, aki történészi meggyőződéssel és 
érveléssel hirdette, hogy a magyar csendőrséget nem 
lehet 3-4 hónap szolgálati tevékenységére alapozva 
megbítálni, s elfelejteni a 64 év alatt végzett kliváló 
szolgálatát. 

~4-

-5-
Az avató ünnepség után 32 kiválasztott Bajtárs 

felvonult a Múzeum "kis Tanácstermébe" ahol 
minden jelenlevő csendőr Bajtárs és minden az 
Emléktábla avatásában aktívan résztvevő a 
zünnepség emlékére elkészített Emlékjelvénnlel lett 
kitüntetve. (összesen 59. 
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Hősi halottaink tiszteletére emelt Emléktábla 
felavatásának megörökítés~re készült Emlékérem és 
Emlék Okirat kapható. Ara póstaköltséggel együtt 
huszonöt U.S.Dollár. 

Ba , már pénzr§I b~szélünk, kötelességünk 
jelenteni, hogy az E~EK~ABLA összköltsége 1.725, 
azaz EGYEZER BETSZAZ HUSZONEGY Dollár 
volt.Ehhez 821 Dollárt a központ, 900 Dollárt pedig 
a v. Kőrössy Zoltán kezelésében levő bankbetétből 
fizettünk ki. 

A kiadások rovancsolt elszámolása megtörtént 
és a másolatot elküldük vitéz Kőrössy T .cső. 
Bajtársnak. 

Az Emléktábla kiadásaihoz hozzájárultak a 
beéerkezés sorrendjében: Ausztráliai cső. csop.,Kassai 
József, Tokay László, az MBBK, Andre de 
Bihar,Beőthy Kálmán,Eszes Mátyás, Clara K~rössy, 
Domokos Sándor,Megay Klára,Balogh Agnes, 
Dr. André László, Balogf Zoltán, Dr. Papp Gábor, 
l:Tnited Hungarian Fund,Lajkó Mátyás, Dr. Kiss 
Gyula, Bagossy László,Katharine Záhonyi,az M.Kir. 
Csendőrók Családi Közössége.Molnár István,v. 
Kemes László, Simon James, Varga Imre,Sütő 
IStyán,E.ésG Erdélyi. 

, Az otthoni bajtársa közül: Aszalós Bálint, 
Borváth Ernő, Máthé György,Dr. Lengyel 
László,Perjésy György, Báthory Mária,Dr. Ková~s 
Jenő és az angliai cső. csoport nevében Tompa József. 
Akinek a neve nem volt olvasható a mi hibánkból, 
kérjük figyelmesztetésünket, akinek pedig csak késés 
az ok, szívesen várunk, hogy jövő számunkban 
lehozhassuk. 

A történelmi avató ünnepség számos ujságnak 

I 

. "Akkor rend , és 
--_. __ . • . ___ .-L- __ "_ . __ , _ ____ .• __ 

fegyelem volt" 
. , • 

EMléktáblát avattak tegnap Budqpesten a ~ét 
világháborúban elesett, cserzd~r,q,~ tiszteletértt" 

. :. \ ~ "';3 . , ••.. 

A csendőrök emberek voltak, és parancsot teljesítet--- csendőr vagy honvéd -, akár német, akár szov 
, tek - mondta Lányi Zsolt, a parlament honvédelmi aki meghal a ~azájáért, az hősi halott. :És ha ez v~ 
'bizottságának eloöke a Magyar Királyi Csendőr Baj-lkinek nem ,tetszik, vállalom, hogy emiatt engen 
társi Közösség és a Szemen~ Bertalan Magyar Rend-'sajtó megtámadjon.,A felelősség nem a végrehajt 
védelem-történeti Thdományos ,1h&a:ság tegnapi:hanem azé, aki kiadta a parancsot - tette hozzá 
emléktábla;avatásán. - Minden' katona, akár ,magyar Ezért büszke vagyok arra, hogy ötven év után én 

, , Jwlezk.hettem az; 'aki visszaadta a Magyar Királyi Csend 
ség becsületét. ' 

Az első és második világháborúban hősi ha 
halt csendőrök emléktábláját Budapesten a Hadt 
~éneti Intézet és Múzeum 'udvaián helyezték 
Parádi József, ,a Szemere Bertalan 'TIiisaság eloi 
avatóbeszédében elmondta: a csendőrs~ggel k 
csolatosan általában három-négy hónapot emelJ 
ki a testület közel hetvenöt esztendős történetél 
az 1944 áprilisa. és júliusa közötti idősZakot, ami 
a Csendőrség egy része részt vett a zsid6~g depOl 
lásában. Thtte ezt parancsra, szolgálati' utasításr: 

Parádi, és hozzátette: a deportálások e 
csendőrtisztekb61 álló küldöttség kereste 

Miklós kormányzó!', és jelezte: amennyi! 
a testület végrehajlja eZt a fe1adatQt, ez a ,csendőr 
halálát jelenti, és örök megbélyegzést von m, 
'után. Tórténelmünkben tiUndenkinek helye VaJ 

hangsúlyozta Parádi. 
Kiss Gábor a határon túl élő csendőrök képviSt 

tében érkezett az Egyesült Áll;unokból. Kiss sze 
? 'Voltak, akik akadályozták, hogy egy "tiszta, pol 
',: kamentes emlékművet" avassanak fel. A kormo 

ugyan nem képviseltette magát az üooepségen, 
gyezte meg lapunknak nyilatkozva Kiss Gábor, 
'mégis csak a kormány engedélyére volt szüksé,!) 
avatáshoz. , ,'. ' ' : ' " , , 

ádott lehetőséget a csendőrsorssal foglalkozni, s ------, . 
A társaság nyilvántartása szerint 711 csendőr , 

régiek közül, többségük 80 éven felüli. Kiss Gá 
fontosnak tartja, hogy ~ régi , csendőri szokások 
.egalább a híiség, 'a becsületet ~s a yitézség mar~d egynéhányat idézünk: 

A tábla~vatásról film is készült és szokott áron 
, megrendelhető a közpottóI. . 
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I 

,'meg a mai rohanó; 'kissé romlott világban. KisS s 
egy csendőrt }lCm lehetett 'megveSttegetni, 
jó volt a fizetésük, és tiszteletben tarto~ ől 

.; ::":',:.' ':' . "': ~r ~uzsar 



Szakály Sándor:N em szerecsenmosdatá' 
A csendőrség katonailag szerve- alapján értékelnénk. Magam is ként elesett csendőrökről m~g 
zett közbiztonsági őrtestilletként elítélem a csendőrségnek ezt ate- senki sem emlékezett meg. Mmt 

, miUc~ött" ~elynek feladat~ a vékenységét;.és é~ iselíté~ein aztabogyan arról sem tudnak sokan, 
klasszikus .értelem\>en vett bun- ~ csend~rt, akit .: 'senkl sem hogy Szamuelyék 1919-ben, a 
üldözés és biinmegelőz.és . volt .- kénysZerített . am~'J.J:I,ogy 'Puska- Thnácsköztársaság idején . nem 

! monc,lja ~1cáJy'. .-S.ándor . törté- tussal '. verjen:;.bCf marhavagopba egy esetben : minden .. ok nélkül 
: nés,z" .a . H!l~történe~ Intézet és terb~s: ~y,ákát:);: ht': nem,~a~ ~kaszt<>.ttak fel ' csendőr~ket. Az 
, 1v1~e~~őI~~gat6Ja; ~ s.zerve: ~pr;~e~':ma IS; el ;~~Q .fé~1 ut~k~maf, meg kell a~ a. lehe
l zet Jól mqIcodott, a· mmdeiIkon_ mondja S.zakály, és' hozzáteSZI: ' tőséget, ,hogy halottaltól . elpú-

törvények,. előírások és rendelke~ a csendőrséget magát a ma eme: cS6zZék. , Ez nem Jelent . , $.i~r~
zések alapJán. Szakály szerint az bere sokféleképpen ítéli meg: csenmosdatást, pláne, ha ~tiku
egész s?ervezet tevékenységének Van, aki azt mondja, hogy "aldcor san elmondjuk, hogy hol vétett cl 

me~~télését . nega~van befolY~"'rend é~ fegyeleinvolt'~; és hogya csendőrség, amely szinté~ ~ múl
solJ8 ~?44 , ta'r"a~za é~ nyara, ami: csend6rpofonokra,." vonatkozó tunk része, és amelyet krihku~an 
kor a ~agyar Királyi Csendőrség törté~etek' egy része;. Cll,aK legeIi~, kell keze~ünk. ~em mopdhatJuk 
- h~()~6~n más, magyar. r~ndé- da. - Az arató~ztráj~o~t;~~,q~~ azt, hogy. valamltcs~ ugy eg~
sz::tJ~~,!,e)dlez és állami mtéz- még emlegetni,' ~<?p::~ep'd- ~;zerűen kido?unk a multunk.?ól. 
men~kh~~ - !észt vett a ma-őrök fegyvert haszIiáltak',:::~e. .. ~', mostam eml~tá?l.~ .sz(,lVe 
gya,rországl ZSidóság deportál á- ilyep. ~árom-négy alka~o~~l g~,:';*.c:ls~:.Ss .máso9i,kyil~gbá, 
s~ban. , - Sommás volna az ítélet fordult elő - vélekedik Szakály: . ború!:iaI;l ' hősI halált halt kIrályi 
:::: .. l1lopdja'·a ":Jpné~é!!~ , -~. hl\~.~. . -~.$ ... ~1.s~,'" r.jl~gb~~gm~».Jl '~ p~ndőiökenilélt.~,c;,;,' ~i':.~,.,(~, ~"'; 
e~~rl~r5éll.--5weDp.t .lci7árólalP''tlZ';' l.,()ntr.a.':Y..eztmT~Olistjj 'ii'tl" "'''' , . '.~<;;,: .,- ,;'J':{~ :< ,tk,~:r ;J:f~ . .... .. ~~~~·.· :,,:,.K~~.-..: .... , ··r.> 2."o~'h\~ ~2~:~~~~"..I"bS:: ~~...:u.; ' ... " '~i,..:~~":"~--,; '':'~.L. ........ :..ill..!...l.~ . _ 

-Rmléktlibla csendőröknek 
"A;: I. és a l/. világháborúban hősi halált plakettet avatnak az intézmény faJán. 
halt magyar királyi csendőrök emlékére" Szakály szerin bizonyosan nagy vi
feliratú táblát avatnak fel október köze- hart kavar majd az ünnepség, ám szerinte 
pén a Hadtörténeti Intézet és Múzeum túl kellene lépni azon a felfogáson. amely 
falán. Az intézet főigazgatója és Lányi szerint ez politikai kérdés, miként az volt 
Zsolt. az esemény fővédnöke. a honvé- az első világháboníban elhunyt csend
deimi bizottság elnöke szerint a fronton őrökrc emlékező tábla leverése a Böször
e!esett ~atonák'át megilleti az emlékezés, n n.lényi úton, 1945 után.: -

-~..-

I 

j 

A másik fontos esemény volt a Rendvédelmi 
konferencián való részvételünk. Ezen nemcsak 
számos otthoni bajtárssal tudtunk találkozni, hanem 
olyan , újabb összeköttetéseket találni, amely a 
csendórök kártérítési igényét is elósegíthetik. 
Megismerkedtünk Dr. Prof. Helmut Gebhard osztrák 
ezredes és George Philippot francia tábornok 
urakkal, akik országaik csendórségének 
képviseletében jelentek meg és értékes beszámolót 
adtak. Mikor egy tervezett rendórbemutatóra Pécsre 
együtt utaztunk, alkalmam volt a 45 utáni 
csendórsorsot elmondani ,amelyről eddig fogalmuk 
sem volt. Felkértek a mondottaknak irásbatételére, 
mert állást kivánnak venni és véleményt 
kinyilvánítani a magyarországi H.M és B.M. illetékes . , , 
szervei reszere. 

, Philippot tábornol urat meghívtam az 2000 
Februári 11-12-es csendórnapunkra a floridai Venice-
be. . • 

jobbomonGebhart ezds 
balomom Philippot tbk 
aki még emlékszik erre ' 
a büszke táblára !!! 

-CI 
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A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-
történeti Tudományos Társaság rendezésében 
megtartott XlV. Konferencia (Okt. 5,6, 7.) is számos 
fontos és nagyértékű kérdéssel foglalkozott. 

Azoknak, akik részvételükkel és személyes 
előadással valósághírűbbé tették Testületünk 
kimagaslóan eredményes szolgálatát köszönetünket 
kell kifejezzük és a bajtársaknak és tiszteletbeli 
csendőrőknek, akik ezen a képen láthatók köszönjük 
segítségüket. 

_n J' .~ 
~ 1: ~ ~ 

;aD 

. ft "'" ! It) ~ a 
::> 

.. )R.KcN~l 
~ t ::: ~ 
~ ·· 1 t 

~ \ 

N em szabad tudomásrahozás nélkül hagyni 
azokat az ujabb fejleményeket, amelyek a t. 
csendőröknek kinevezett uj, t. bajtársaink szervező 
és felvilágosító munkássága eredményezett. A 
SZBMRTT keretében két évvel ezelőtt megalakult 
Csendőrségi Szakosztály az alábbiakról tájékoztat: 

. A szakosztály az önmaga ' SZámára kitiizott fil cél - a Magyar K.irál)i CscndOrség 
történetének hiteles és tárgysze1Ú feldolgozása, valamint az elért eredmények minél 
szélesebb körben való ismertetése - megvalósitásának első lépéseként a meglévő 
források feltárását kivánta elvégc:mi. A tanácskozás másik célja az volt, hogy meg
ismertesse egymással a test'ület történetével foglalk<YZÓ kutatókat, illetVe az egykori 
csendőrőket. .. : . 

A szép számban megjelenő hallgatóság előtt öt előadás hangzott el, mely~ átfog
ták a hazánkban jelenleg ismert és elérhető források jelentős részét. A háborús pusz: 
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tulás és az azt követő idöszak nagyon lecsökkentette a rendelkezésre álló források 
számát. Mivel a feloszlatott testület tagjait évtizedeken át üldözték, és módszeresen 
igyekeztek a szervezetnek még az emlékét is kitörölni a magyar köztudatból, a meg
lévő anyagok csak néhány helyen lelhetők fel, és csak az utóbbi években váltak hoz
záférhetővé. Mindezek miatt a szekció vezetése úgy látta jónak, hogy az előadók a 
lehetőségek szerint csak azokra az intézményekre koncentráljanak, ahol "egyszeru 
földi halandó" is kutathat. Nyugodtan leszögezhető tehát, hogy a rendezvény évtize
dek hiányosságait igyekezett pótolni, hiszen egy olyan, valaha meghatározó szerepet 
betöltő testületnek, mint a csendörségnek a magyarországi rendfenntartásban, a mai 
napig sincs összefogó forrásjegyzéke, amely megkönnyíthetné a témával foglalkozó 
kutatók munkáját. 

A tanácskozást tíz órakor a levezető elnök Dr. Szakály Sándor felkérésére, a kor
elnök Lengyel László szkv. csendör százados nyitotta meg, aki melegen üdvözölte a 
jelenlévőket, valamint megkérte az előadókat arra, hogy legjobb tudásuk szerint, 
miIÍd a túlzó dicséretet, mind a túlzott elmarasztalást kerillve, igyekezzenek csak a 
tényeket ismertetni. 

A megnyitót követően az elnök Kompordai pál szkv. csendör flIhadnagynak, adta 
meg a szót, aki egy megemlékező, szomorkás versét olvasta fel, amely "tisztességgel 
temette" a testületet. 

A költemény után Dr. Szakály Sándor az első előadót, Csóka Ferencet, a csendőr
ségi Szekció vezet6jét konferálta fel, aki a levéltári forrásokból referált. Az alapos 
munka szakszerű csoportosltásban, tételesen sorolta fel a ffibb levéltárakban jelenleg 
hozzáférhető csendörségi témájú anyagokat. 

Csapó Csaba, az ELTE tanársegédje sajnálattal számolt be arról, hogy az általa 
kutatott kézirattárakban nem talált csendőrségi témájú anyagokat, egyben azonban 
felajánlotta a megjelenteknek, hogy szűkebb szakterilletén, a dualizmus korS2akán 
belül szIvesen segit bárkinek, aki erre igényt tart. 

A továbbiakban Illésfalvi Péter, az ELTE muzeológus hallgatója következett, aki 
az ország múzeumaiban fellelhető csendórségi tárgyak feltérképezésének helyzetéT\~l 

• nyújtott tájékoztatást. Az előadó hangsúlyozta, hogy az anyag számbavételének még 
csak a kezdeténél tart, de már így is jelentős eredmények születtek, hiszen érdeklődő 
levelére több helyről poziÚv, segItőkész választ kapott. 

Kiss István GélJl, honvéd alezredes, a Hadtörténeti Múzeum muzeológusa, egy ~ 

különOsen aktuális témáról, a Toront6b61 remélhetöcn hamarosan hazakerü16 
"Csendörmúzeum" anyagáról beszélt. Az előadó tételesen összegyftjtötte és csopor
tosltotta il kinti anyagra vonatkozó adományjegyzéket. 

Az utolsó előadó Kaiser Ferenc, a csendörségi szakosztály titkára, a tárgykör 
szempontjábóllegjelent6sebb közkönyvtárak, a Hadtudományi Könyvtár, az Országy
gy(ílési Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár állományának a csendőrségre 
vonatkozó anyagait ismertette. 

Az előadások végeztével Tárkányi László szkv. csendör flIhadnagy a Magyar Ki
rál~ fscndör Baj~ közOs~g nevében tiszte~etbeli csendöri~:.ket adott át. 

. Levelezések. -
Máthé .Jenő Bajtársunknak köszönjük mind a 

két levelét, s a tájékoztatóját a kérdezett szemályről. 
vitéz Géczy Mihály -nak a Képes Hiradóban 

megjelent írását meghatottan olvastuk. Míg M.O-n 
voltam okt 4 és 21 között küldött 
"REGISTRED"levelét a pósta visszaküldte. Kérem 
ujből elküldeni. 

vitéz Domokos Sándor bajtársunk küldeményét 
és levelét nyugtázzuk, Soos és Kenyeres bajtársakat 
szeretettel köszöntjük ... 1 ~~ ___ _ 



Szakály János bajtársunknak köszönjük 
hatásos közreműködését és a "Szabad 
Magyarországért Emléklap" átvétele alkalmábóli 
lehetőségét, hogy a Miniszterelnök Úrnak 
felterjesztésemet átadja. 

Varga Géza bajtársunknak köszönjük 
támogatását és kivánjuk,hogy még sok évig végezze 
az i(júsá2 érdekében oly fontos tevék~nységét. 

~~ Molnár IStván Bajtarsunknak külön is 
megköszönjük HAT ALMAS támogatását 
személyében is és az ~CsCs }levében IS" 

HALALOZASOK: 
.lagos Béla csendőr bajtársunk 1999 

szeptember 3.-án lakásán szívaUakot kapott, 
eszméletlen állapotban vitték kórházba, ahol 5.- én 
csendesen elhunyt.Koporsóját a baktalórántházi cső. 
őrsparancsnokság zászlója takart. Az MKCsBK nevé
ben Szelei József szórványvezető búcsuztatta. 

Balogh Zoltánné, Margit t. cső. feleség 78 éves 
korában váratlanul elhunyt. Gyászolják Férje 
felnQtllánya, hét . unoka és három dé!Iunoka. 
'illanatk~~k aCSŐlhősö.~táhla;-aVatásáróL 

t -r-- ' 

'őigazgató házigazda 
Dr. Szakálv Sándor 

---

Az Emléktábla avatás főszereplői 
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üZENET B~ 

Vunem a octhon.j hen_knek: 
a Cli.llGgok jáTáMa vállo~. 
E • • örvényei &ICIIIIWIIC CI ueHknek, 
e.őnek, hónok, fellegeknek 
él ninc. en ború, örökké1lGló. 
A "Ú ,~olGd, o k6 marad. 
CI k6 rnqrad, 

V~eMm CI földlwJ.: c_ ceremjen, 
ho _Ica ró,ja " ül a ueu., . 
ll" tXJCOn,d CÚl'ja ita nölutr ..... 
A "ilág fölöu örködik o Rend 
, nem HU; magja o nemei ,GbonóluJc, 
de hire 18m lea egylw,. " ~, 
a ülö lemor ja CI nomo",". 
A "Ú .~olGd, o Icö marad, 
o Icö marad. 

V~nem a e,.dónek: ne féljfJA, 
h" ClG&Iof ...... ·kll4ÚOlc lUWIe. 
Mu. er6.ebb CI boluínólafa 
, a wénó CIOnlcból virradó ICI"Cllua 
új erdó,.,jod Döaedelme.en.. ,ro~ 
S mi, mindi, ÜJAMIc láIc, mi/cOr". 
• ,yilJco.11CUCII ré,/el/alIG' már 
• a .újcó ká " UeIII jótHilécellel 
humo. anyauó lICilC • /öld alac, •.. 
.4 IIÚ ualad. a W marad. 
II kó marad. 

V2:encm o ~nok, mely fölnellelt: 

ha e,yenlóvé leI~k " CI földdel, 
nenuedéW Ö,.1HilCCÍlain 

jönnek mojd új,.a boldog ép;,ők 
él lcUíI,ák a /undGmemumo. 
, a e,.1cölca ö.i, hófehér kÖ11éTe 
emelnek lalol! &elÓI. UJmplomo'. 

Vaenem a lWíUWJC. rruJly fölnelJel.: 
o /u~m l.cen&ől lIGlÓ 
éa l.cen.l6l lIGlÓ a aWG&. 
inely újra ép"i a/alalcat • 
.4 1112: WIlad, de a "kó morad, 
a Icó llI4I't.Wl. 

E, Ü2:enem a 1IOl. bortiuUmnok, 
kik me,tusadják mo " nevemet: 
ha f0,.dul e,ye' új,.a " kerék, 
én aklw,. ú o barÓljok leuek 
él ncm leu bo.,~ú, níilöle., haros. 
Kf!2:c, nyújtunk c:,ymúnak éa me,yüllk 
él leuÜIlk EI)' Cél él E,y Akaro.: 
CI II~ ualacl, de " kó morad, 
a ~ marad. 

~. ~enem mindenJcinelc, 
'u'tIé,.nek, ,.okonnak. ide,ennek, 
gOROlmGIc, jónok, hiiH,unek aláll4lónak, 
anlI4k, aki, o lójú '" él GlUUJk, 
kinek ke2:éhe~ uércaep~1c wpodnalc: 
lIigywG&ok é. imádlcouG,ok I 

f'olAAol ,fö," a moSOl éS ala" 
nw2:dulnok már loa."" " Clillagok 
, CI v~ ,Hlad é. clGk CI ká marad. • 
akó morad. 

Maradnok CI2: i,UGk él o jók . 
A '''2:,ók éa o békeué&uek • 
E,.dók, henelc, tanok éa embe,.ek. 
Jól &ondolja me" ki mit e.elebzik/ 

Likau2:ák már CI2: égben lön' o ,.O,tÓl 
s a Clillogok eenselyét olajomk 
uorgalmu ""Dalok. 
~. léuen c,illag/o,.dulú megint 
é. miluin. hi,.de.i " ,Biblia: 
me&nutre.ik CI2: embernek lia 
, ki m,,,t veteCt, aonlcép.pen ara'. 
Me,.t eljut CI IIÚéa c.ok 'o kö marad, 
eU a Icó marad. 

~o~ 
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