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MfIDU' Királyi Csend6r Bajtáni Köz~: 
Az MKCsBK. a veh Magyar Királyi Csen:Hrség 
t.örtéreJmi szerepérek és hivatásának örököse. 

Felcrlata ~g6rizni és ~göIÖkítcni a voh Thstl&t 
~mes ba8yományait. 

Az MKCsBK. a HazájukOOl számdzött volt 
csen:Hrök bajtársi közössége.rrelyrek tagjai ~~~k a 
voh Testi&t csen:Hrei (hivata1ból).~te1ctbeli csen:Hrök 
(fe1kérésre) és csen:Hrbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség celjaival és Felímtával egyetértenek. 

Az MKCsBK. m~i teIi&tén áDami1ag 
enplyezett -Nonprofit CorporatiJnl.az U .S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

-----
. ---------

MKCsBK Bajtáni LeWl: 
Reptltetése: l .) A közös sorsra re~h bajtársak 

összefugcAlak és tájélmztatásának biztosítása. 
2.) ~rUD Bajtársaknak és csa1á:ija

iknak rregsegítése. 
3.)A voh Testl&tId1 alkotott torz ~g

ité1ések és vélemények ~gváltoztatása. 
4.)Ek1risok .~pe1yek(Cs6Nap) 

ren:fezésével a fenti cebk eJérése~ szükséges anyagi ala
pok ~8t.eremtése. 

======= 
A J3itársi Levél azMKCsBK.-nak,mint viláprve

zeBk központi táje1soztatQia. 
Mmn cikkért szerz6je.lciwiásáért a BL.kBilja. fe

lel.Szerkeszt6 bizottsáe:St.C1air Norbert Könrendi Ferere 
Fe~~ kai) vitéz Kiss Gábor, MKCSBK közp. vez. 
Cd 3290-Crans{öö Str.DeHona F1--32738--2138 

Tel:(904-- 532-6059) Fax: ( 904-532--1645.) 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
S3.évfolyam, --Első szám, 2001 Március lS.-én. 

~~~~==:a~ .. ~=======-..... ~~~ .... 

ŐRSÉGV ÁLTÁS: 

Az MKCsBK központi vezetősége új, fiatal 
energikus vezetőt nyert az idei" csendőrnapon "vitéz 
Viczián Béla, M.Kir. Cső. Hadnagy személyében. 

Az őrségváltás felemeJő szertartását Király 
Zoltán főtiszteletű püspök Ur, Tábori Lelkészünk 
végezte, s utalva az angol parlamenti, valamint a 
vezúvi történelmi őrszolgálatokra, ezzel fejezte be 
áldását: "Legyen a mai őrségváltás a lélekben 
fiatalnak maradó, őrhelyéről távozó őr hűséges 
szolgálata iránti zászlóhajtás és a fáradhatatlan 
önfeláldozásra mindenkor kész, szinte emberfeletti 
munkásságának elismerése. , 

A helyét elfoglalónak pedig adjon az Ur böl
csességet, bátorságot és látást és rendíthetetlen 
helytállást.--- Legyen az új vezető minden 
megnyilatkozásában őszinte, embertársai lelki és 
szellemi javait gazdagító, s az átvett örökséget 
hűségesen megőrző és gondozva erősítő. 
Szolgálja ,Bajtársai érdekeit és legyen hűséges 
Vezető az U r dicsőségére. 

Új központi Vezetőnk válasza: 
"A Központi Vezetői tisztségem átvételekor, 

az első teendőm, hálás köszönetet mondani, úgy a 
. - -
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Testület, mint magam nevében, azoknak a 
Bajtársaknak,névszerint vitéz baranchi Tamáska 
Endre, Dr. Kiss Gyula és vitéz Kiss Gábornak, akik 
sok évvel ezelőtt önzetlen munkájukkal 
megszervezték és elkezdték lerakni az alapját 
annak az útnak,amely elvezetett a hösi halált, 
mártír halált szenvedett Csendőr Bajtársak 
emléktáblájának felállításához! ! A csendőr 
hagyomány őrző közösség beiktatásához és a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének 
tagsági bejegyzéséhez. Ez megalapozta az otthoni 
bázisunkat. 

Hálás köszönetemet fejezem ki, a Testület 
nevében is, azoknak a Bajtársaknak, Tudományos 
Társaságnak, akik céljaink eléréséhez szükséges 
erkölcs, anyagi támogatást nyujtottak, névszerint 
vitéz Bánkuty Gézának, Dr. Szakály Sándornak és 
a Szemere Bertalan Magyar Rendvédemi 
-Tudományos Társaságnak. Igérem, hogy nemes 
segítségüket nem felejtjük el. 

Kötelességemnek érzem, a megkezdett 
terveket megvalósítani, s tovább harcolni a Testület 
becsületéért.!! Munkálkodni a "csendőrszellem 
hazajutásán. 

Fogadom, hogy tisztségemet legjobb tudásom 
szerint fogom betölteni, s a Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Közösséget,---Híven Becsülettel és Vitézül 
szolgálom! ! 

vitéz Viczián Béla. 

Csendőrnapi ünnepségek: 

A részletes magyarázat helyett a 
legvilágosabb a három legnagyobb összejövetel 
mősorának ismertetése, melyekhez nem kell ngy 
kommentár: 

Venice, Florida: .") 
~t- =-

Fellruár 16. Péntek: 

10:00 AM: Magyar Himnusz, Csendőrinduló, God Bless America, 
előadja a Petőfi -kör vegyeskara, Lőrincz Sarolta vezényletével. 

10:15 AM: Kor Js rangelnöki megnyitó. Bevezető imádság, 
Király Zoltán Püspök Ur, --tábori lelkészünk. 

10:30 AM: Az MKCsBK. új Központi Vezetője, vitéz Viczián 
Béla Ur, beiktatása, -- eskütétele. . 

10:45 AM: vitéz Kiss Gábor jelentése a 2090 évi tevékenységekról. 
II :00 AM: Kiss Gáborné (Budapest) Ek.Cső. Magyarországi 

hírek. 
11:20AM: Dr. Szakály Sándor É!{.-Cső. Multból a jövőbe. 
1l:45AM: vitéz Bánkuty Géza EK. Cső.: Lehetőségeink. 

Ebéd szünet.(Szendvics, ( $ 5.00 ) 
KÖNYV ÁRUSÍT ÁS. 

1:00 PM: Eszenyi László: T.Cső. Emlé!teim a csendőrökről. 
1:20 PM: Ságvári Pál, Ce,gléd, T.Cső. Utunk aBEOSZ-ba. 
1:45 PM: Szabó Gyula: Aruló nyomok. , 
2:15 PM. Szalay Gyula: A világjáró ~sendőr. (l}j cső. könyv,) 
2:40 PM: Kádár Eva, Budapest. "HIANYOS KEP" 
3: 15 PM: Koncz Lajos: Csendőr és sheriff hasonló sxolgálata. 
3:45 PM: Dr. André L~zló: HarFaink a Várban. 
4:15 PM: Csendőr "TUKKÖK"EK.Cső. Hertclendi József. 

Másnapi programm részletes ismertetése. 
Február 17. Szombat: 

9:30 AM. Lovagrendi_avatás .(Herceg Sulkovszki Alfred.) Tar 
Sándor, főkonzul, vitéz Viczián Béla, MKCsBK. központi vezető, Nagy 
Kálmán, Petófi .. Kör elnöke. 

10:00 AM:vitéz Kiss Gábor: Salamoni ítélet. 
10:30AM: baranchi Tamáska Endre: Visszatérő emlékek. 
l1:AM: Film vetítés: Magyarországi vélemény vita.(dr. 

Szakály,Sándor, Sályi András,Dr. Mezei Barna és Német Zsolt.) 
Osszefoglaló, javaslatok, kiértékelések, (Résztvevők) 

Este: 
5:00 PM: Zárószavak, (vitéz Serényi István, ÉK.Cső. Bécsból 
Csendőrnapi Díszvacsora, majd magyarországi művészek! 

Február 18.án Vasárnap: 
Magyar nyclvű Is~entisztelet a VENIGEl Magyar Házban, Ft. 

Király Zoltán, Puspök Ur .. -Tábori Lelkész Ur celebrálásával. 
Minden Magyar Testvért szeretettel vár és hív az MKCsBK. 

központi veze~ősége és a m~ élő öreg csendórö~: ft 
HIVEN, BECSULETTEL és VITEZUL! ' 

, A. 

B 
~~, .... _ ... ,~ ...• 
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Itt kell megemlékezni és mégegyszer 
megköszönni a venicei Petőfi--kör énekkarának azt 
a sok gyakorlatot igénylő eredményt, amelyet a 
" Csendőrinduló " betanulásával és eléneklésével 
szereztek . A 18 főből álló énekkar előadása sokak 
szemébe becsalta a könnycseppeket. KÖSZÖNJÜK. 

~~~_...;..:.... ).I.c"CP)~ ,."" ..... ,iI-• .t- . ~ ...... ~. ~, 
U~ __ ~.l:. 'tC...... . """\~'*<-

~;\ r ~ \ ~ ~ ~ \ \ I ~ . J.\ J ~ : { i h ~ .J. \ J j; ,\ p\ 
I il I ' \ ca ~ I \ 

bo ~ J.,..p.~, ~Oh "~""Qw, -~"'" (U1."~, """"11""" ~. 
~»; ~ t ~ \ J ~ \ \ , I 

í ;, t!. l J l~ 1 ~ t , f J II c} J l:\: J, j d. ~ 
.... . 'L_M I. . • _ J +_' ~ • • I 
".~(. \CV\O --. . ~~. ; ..... ~ ...... , "",,",",,,_ ~~ho .... ~ .... ,,\. 

~ ' I t '; ~ . ~ ~ \ ~ ~ I~' I : d. \ \ J ~ 1 j\'\: "r t) r , , . 
. \00\" I .·t " LL. - ....::J.J 
\\~~~ u..:.~T~. _ "''', .. \- ~ lC..-..w ~..w..... II.:A~ - ~ - . I 

~. ~ \ tf9- \; r . ~ \; J s t ~ ,~ \ J ,! \ t r \ 'tm 
1.' \, ' 
""~~"" (a.~, 'v.~ ~o..l~, """'''''t\HI. ~"'fw. (~.~. 

~ r r \ t . sn l' r \ ~ J) r rA e \, T \ J ! h t~ \ J .I~~ 
~h.L. I~"'~\ \~hct. \rAloJc. I \.~."'" ~.t. ~vti -~~ . " 

Magyar csendőr induló. 

Édes Hazám magyar róna,magyar erdő magyar vég, 
Téged járlak éijel nappal, télen nyáron nagyon rég. 
~épem biztonságát órzöm megrendíthetetJenúJ, 
Jj:rted élek, érted halok magyar népem, egyedűl, 
Erted élek érted haJok, híven,becsiiJettel, vitézül. 

Száműzetés lett a sorsunk, idegen fóld borul ránk, 
Ne felejtsd el hű fiaid, érted éltek, szép Hazánk. 
KakastoUunk nem leng többé, járőrbe már nem megyünk, 
Szeresd, őrizd kicsi n4fu>ünk: amikor már nem leszünk, 
Helyettünk is védjed Oket: erre kérünk Istenünk. 

Első versszak: Fejér Károly, második: v. Kiss Gábor. 

--4-

A 
esz.te 
,gyév · ' 
.1881 
néve 

A kétnapos emléknapról videó felvételt 
készített ifj. Szalay Róbert t. cső . Bajtársunk, s 
még meg nem határozott áron megrendelhető lesz a 
közel hét órát tartó műsor. 

Csendőrnap Magyarországon: 

Talán mégnagyobb jelentőségű volt a 
budapesten megtartott l( csendőrnapi " ünnepség, 
hisz az MKCsBK célja nem a hontalanná 
kényszerült magyarok visszaemlékezésének 
felújítása, hanem az OTTHONI csendőrszolgálat 
értékeinek hitelesítése. Már a kétféle fed ől a p 
ízlésesen megválasztott csendőr-képei is nemes 
eszmei válogatottságot bizonyít, a műsor, az 
előadások nívója, a magasrangú és értékű előadók és 
a várbeli közös koszorúzás a csendőr
emléktáblánál, valami olyasmit jelent, amit régen 
úgy hívtak, hogy HALADAS: 

~ 

!:fa&: 

~ ,~ f 
.};;. ': 

.- 5-



Meghívó 
a Szemere Bertalan Társaság 
CSendÖrségi SzakosztáJyának 

Hadtörteneti :>'1úzeum 
(Budapest L TÓth Árpád sétány 40.) 

ll. emeleti tanácstermében 

2000. február 14-én. 
hétfön 9 órakor 

Bökönyi István tábornok 
elnökletevel tartandó 

{;jL)TudOt1klllYOS "onfere t lci~\j2\ri:l 
.......,., , 

T argysoroza t: 

CSóka Ferenc , ,-\ \;sendörseg elllelyezése 

Tóth Janos: 

Kósa László: 

Rerti és ú j valas7,"rii'ln Sombe0Q" 
ö varmegye r 

Meghívó 
a Szemere Bertalan Társaság 
Csendórségi Szakosztá!yának 

a Zríny i Egyetem 
(Budapest VIIL Hungária körút 9/11.) ] 

dísz termében , 
2001. február . l4-én , 

szerdán 9 órakor 
Bökönyi István tábornok 

("Inök lc lc'vel t<l rtéUl( fó 
@ TudOmányos Konferenciájára 

Tárgysorozat 

Az J881 évi IL és Ilt törvényeik! 
országgyűlési tárgyalása Parádi József: Bevezetö 

:Vtagyar Endre: ,-\z I88J. évi LXXL törvénycikk 
a csendörseg nyugdijá.rol Berta Gyula p andúrok felvetele a csendörsegllez 

ZSigo' ilS Lászl Az 1882. évi X törvénycikk 
a csendörseg teendőiről 

Csóka Ferenc Bizalmiak a csenclörsegnel 

Szikits Edina: Lovascsendörség a századford ulón 

Kósa László: Kihélllga tás a csendörségnél 
CsaP9 Csaba: Fegyverzet és felszerelés 

l?eszerzése a csendörsegnél 

Kaiser Ferenc 

Forro Janos: 

Kalman ZSolt: 

Suba János: 

Cserhalmi Par 

Bebesi Zoltan: 

Da\'ola Jozsef: 

Hon'alh Csaba: 

.'-'<lg", :--Iiklós: 

Szakaly Sanelor. 

Robert Peter: 

Ernye-s :--lihaly: 

KISS ISI"an 

C5endőrseg és közigazgatás ZSigovits Lasz Határörizet az 1912-es UtasításiJan 

.. \ Székesfehérvári C5eodőrke-I Suba János: Elgondolások a csendörség letszámár 
törtenetebc; , i 

Horvát csendörparancsnoksá~ Da\'ola Jozset': Tábori csendörség az L világháhorútK; 

Határcsendör·zaszlóaljak Kaiser Ferenc: Társadalombiztosítás a csendörsegnel 

. -\ 10"as csendörseg szerepe. 
jele-ntősege 

ViZi csendörseg 

Tábori csendörség 

Berek Tünde: Csenclörtisztkepzés a Zrínyi ,-\kadt~m i"'t 

LJrbán ,-\!tila Csendörök es delszláv partizánok 

Sebesi Zoltán: újdonságok a vízicsendörsegrol 

C5endörse;< és elháritás Kadár Éva Ferenczy Laszlo es a ZSlcló TéHlélCS ] 

Fogva tartas a csendör.segnél Km'ács ZoltéinC.sendörsors 1~l4·3 uté-tn 

Kiképzés. oktatás ke,oésel .. Forró János: Egy csendórh.erulet történetének fel télr.! 
.. . j a csendorsegnél . .. ' . ... 

C5endorsegi folyóiratok ' Illesfal\ t Peter: Hazatert csendoremlekek 

L'lótlang a csendőrseghez C.sapá Csaha: Vezetö a csencJörseg tOrténCtellt"z 

Csendórhagyomanyok apolas; Ernyes i\ lihdly: Csendörseg egy renllörH'zetri SZt'Illt'" 

, ..... szakosztály neveben: 
isa László ,-6-. 

\ szakosztály nevetx:n: 

csóka Ferenc Kaiser Ferenc 
C"Oka Ft'ren~' Kú;;n Lá.;; 

Valóban igazuk van azoknak akik ennek a 
két hatalmas gyűlés anyagnak egy lapra való 
összesűrűsítését kifogáini fogják, de még annyi más 
mondanivalója van a Bajtársi Levelet utóljára 
sz~rl~esztő bajtársnak, hogy csak a jelentésre váró 
.IOHIREKKEL is meg kell elégednünk. 

Ezek közé tartozik Tárkányi László Otthoni 
Bajtársunk felhívása a "csendőrszakosztály" 
konferenciájához, melyben a résztvevőket a 
Budavári Nagyboldogasszony Templomban 
tartandó, csendőr-hősi halottakra emlékeztető Isten
tiszteletre, majd a várban felállított "csendőr 
emléktábla" koszorúzására szólítja fel. 

A csendőrnapra írt üdvözkő leveleket 
felsoroltuk és idéztük a venicei konferencián, s 
távoli Bajtársak(Ausztrália, New Zealand, Anglia, 
Franciaország, Németország, Swájc és Brazília) 
szerető jókívámságait örömmel viszonozzuk. 

Egy levelet kivánunk csak idézni, a testvér 
szervezetünktól Clevelandból jövőt, mert ez a tt 

Csendőr Családi" Közösség" nem csak a velencei 
konferenciáinkat segíti és támogatja, de a 
"Csendőrnapi díszvacsorák " szervezésével oly 
anyagi alapot term tett, amely évente számos 
magyarországi rászoruló csendőrnek, vagy csendőr
családnak küld komoly pénzbeli támogatást . 

MAGYAR CSENDÖRÖK CSALÁDI KÖZÖSSÉGE 

1253 NicholsonAv. Lakewood, Ohio. 44107 
Teleron 216-221-0457 

MOLNÁR ISTVÁN elnök. 

vitéz KISS GÁBOR URNAK 
s z.k.v.M.K1r.C sendőr f őhadnagy 
3290 Cr an s to Stree t 
De1tona .FL 32738-2138. 

Ke ve s Gá bor Ba jtá rsam! . 
ri -7-



Köszönettei nyugtázom k~ves levelede t,valamlnt a Me gh lvót. 
Sajnos -bá rmennylre ls szere tném-a me ghlvá snak nem t udok eleget 
tenn l.me rt az á ltalunk rende zett Csendőr nap egybe e s lk a t l
ete kkel.de l é lekben közte t ek leszek. 

Örömmel ve t tem tudomá sul. hogy s ike r e s en r á l épté l a gyógyu
gyulá s utj á ra és hamarosan má r mehe ts z kéz ilabdáznl. 
J .~Sajnálattal veszem tUdomásul,hogy Központi vezetői tl sz t sé -

'~decl,mert k1vá ló harcos munkádban téged senki nem pótolhat.Tá 
voz á sodat azonban nem fogom szivemre venni, mert becslésem s ze
rint te benned még mindég csendőr sziv dobog és utódodat Vi c~ ián 
bajtá rsunkat nehéz feladatában mlndég támogatnl fogod. 

Az emléktábla avatá shoz a legöszintébben gra tulálok ugya 
magam,mlnt az ittenl bajtársak nevében.El sem tudod képzelni mi
c soda meglepetést és tetszésnyllvánltást vá ltott kl a mult évi 
csendőrnapon résztvevő 150 csendőr barátból az általad küldött 
video vetl~és a várban történt Ünnepségről o 

A Cse.napotokon megjelent bajtá rsakat szerete ttel kös zönt-
jük. 

Külön köszöntöm a Magyarországról megjelent csendörbará t a ln' 
kat, e lsősorban Szakály Sándor bajtársunkat,akinek támogatás nél
kül nehezen került vola fel az emléktábla. Gra t ulálok neki a z uj 
munkaköréhez és tl sz t e ttel kérem, hogy ott sem feledkeetene l ré
lunk. 

Lakewood, 2001.febr.S. 

Bajtársi öleléslel és 
kézcsókom tolmácsolá sávl ked
ves feles égednek Ruthna k: 

~ ; ./-
~,-5 7-éI. ___ -

LEVELEZÉSEK: 

vitéz mezőkövesdi Dienes Gyula Bajtársunknak 
köszönjük kedves és megható levelét Dr. Török 
Bélával kapcsolatban. Egyéniségedre jellemző, hogy 
fél évszázad elmultával nem a bilincsekre, hanem 
egy nemes megjegyzésre emlé~szel. 

vitéz Serényi István E.K.-es Bajtársunknak 
köszönöm az' aktív segítségét és új összekötői 

tisztségének elvállalását. Egyben örömmel nézzük a 
két szuperatléta mosolygós arcképét. 

nyugd íjasként llécsben é l ő Serényi Istvá n immár 
negyven éve folytatja csendes diplol11áciájá t: most, 
amikor saját elmondása szerint már nincs miért tilta
koznia a nagrvilágban, mivel a mag)'arság sorsa saját 
kezében va n, a7. .. európai Magyarors7.ágért és a ke
resztény Európáért" emeli fel szav;ít. 

~ ~~ 

Serényi István Balcz6 And rással 

tárkányi Lá~Zló Bajtársunknak köszönjük a 
Szent László Társasággal kapcsolatos értresítését. A 
részleteket majd személyesen beszéljük meg. 

Horváth Béla Bajtársunknak mielőbbi 
felgyógyulásr kivánunk és legjobb tudomásunk 
szerint a megküldött és beváltott bankutalvány 
elegendő az adóból történő mentesítés igazolásához. 

Nagy György, t. Bajtársunknak külön 
köszönjük bekapcsolódását a csendőrmult feltárásá
ba, s az "Emlékezzünk a csendőrségre"c. ujság 
cikkjét ~lább közöljük. Egyben kérjűk. hogy adja 
át F.J. E.k. cső .Bajtársunknak tisztelő és szerető 
ölelésünket. 

2001. február 14., SZERDA FEJÉR MEGVEI HíRLAP CIVIL FÓRUM 

Emlékezzünk a-
. .. . " ", . 

m'''pon éppen sS§~D ~f2[~ö@g ~kiegyezést követóen ug-
Illk je szentesítette kézje- mely rendelkezett egy katonai- rásszeruen megnőtt a bűnözés, a 
l Magyarország királya lag szervezett őrtestület , a Ma- betyárok által elkövetett fegy

. évi III. Törvénycikkél) gyar Királyi Csendőrség felállí- veres útonállások, rablások, 
az országgyűlés által ko- tás áról. gyilkosságok, és az akkori köz--9- . . 



iztonsági szervek fegyelme~tyá.rvilágoi, s 1907-re Y7,leíro~ nyai Horthy Miklós kormányz6 
etlensége szükség~s~é tette CI .k!l~nc~enh~t százalékos felde% 19~2-,b~n a csen~őrség napjává 
zervezet létrehozasat. Fen~tesl arany t ertek el. Ez akkor l~j nyIlvarutotta. Azota ez a legna
jrvény kimon~j,a ,,,Az állam azóta is egyed?lálló .t~ljesít , gyobb ünnep a, testü~et éle!ében. 
olgár aki vereJtekevel szerze . ménynek számit a vllagb~ Meg kell emIékezillt:iLlTIasodik 
lód on adózik az állam fenntar~Meg kell említeni, hogy a mos világháború időszakáról is . A 
isáért, joggal követeli, hog taní Magyarország területéne muszkaföldön odaveszettekről, 
zerzeménye, és saját biztonsá ,háromszorosán ,283 OOO négy a hazai földön legyilkoltakról. A 
a az állam által állandóan biz zetkilométeren 20 milliós lakos Budai várat csendőralakulatok 
j sítassék". 'ság mellett 12 OOO csendőr tar védték a szovjet csapatok ellen: 

E felhatalmazás alapján Tö;totta fenn a rendet. Erre az idő véres harcokban háromezer 
ök Ferenc megkezdhette a-szer~'szakra datál6dik a testület sokfsendőr halt hősi halált. De azok" 
'ező mqnkát. Csak <: fe~y.elme~hősi halottja is, akik a fegyveres 'Sem jártak jobban, akik túlélték. 
!ttségüket már bizonyított leg- bandák felszámolásakor veszí-A koncepci6s perek goly6i, 
iválóbb emberek kerülhettek tették életüket" ' ,~osszabb esetben a kommunis-
;lv~telre. Olyan emberek, akik~' H ' ''k -ki ., ---,. kták bÖrtönei, vagy szovjet fog-

tIb' k ' tak l'do#J'árás vi a nezzu a 1:ijntetes,e ág várt ráJ'uk IC" Ir oz az , , " , _ ' ,'," ' 
' 'l 16 44 órá - yakorlatat, lathatJuk, hogy pel K" "lük' ' t -h ' t .,- f' " ~ontagsaga1va a - ~ 'd ' I királ ' It I 'd ' tt ozu nun egy e szaz o 

' , k l t " ' t · au a ya a a omanyozo ' l ' " ""ld ' A ortyazaso a a teppugy, mm CL , d mk ' t t 12 C N . meg, szerte ot 10 reszen. z 
- " Nk ' d ' ' l V ' ll I 'arany er e eresz elO, # t ' k 'ük' C ' " unozo tama asalva . a:: -, l . 'h I k' eve enyseg et 10gja ossze a 
ik h ,," h ' d W3 amennyien tiszt e yettese Kir ' I . C d # "kB ' , ogy ot eVlg nem azaso · ák V ' k k'k t ' agyar a yl sen oro aJ-
k h "l tük' b t apt . agylS azo ,a I eny-, ' K"'" M #k " a, ogy egesz e e en a- k k ' ttak arsI ozossege. a o unne-,. d egesen oc 'azta '. ulnak, hogy barmikor o aves z- I "I l ' t ' 'ak einek, 

o k ' gaz, a tesru et e szam~m ' M ' It ' 
"tne . , " 'al ' k I h t t e an. 

E k k" "nh t# már az aXlmum ot szaz e a e e et N G" nne OSZD e oen ., áll ' , agy yorgy 
I N' kb c l ' lták be ISZtl om anyu , V l 
so eye en le szam~ _ , a .: Február 14-ét. Vit~z 1":,,1 i',;' e ence 

'i++! " &..Ik ... : e·" ..... -· .."...~ - .:~ . _;~' ... :: .... ''')~'''''f- g;~ 
\" Egy csendőr "J óvátétellel "foglalkozó és a 

venicei konferencián résztvevő t. cső. leveléből is 
kell idéznünk, mert nemcsak komoly lelkesedést, de 
hitet és meggyőződést is sugárzik: 

"Mégjobban megismertem a volt csendőrök 
életét, rengeteg új ismeretet szerezheUem •.. 
Szeretnék minden szempontból alkalmassá válni 
arra a feladatra, melyre úgy érzem Istentől kaptam 
megbizatás t, hogyacsendőrségről az igazat tárjam 
az emberek elé. és azt,hogy azoknak a csendőröknek 
a számára, akik ártatlanul szenvedtek, gYó2yszer 
legyek, amely begyógyítja a sebeket a lelk1Íkön .... 
Ú gy látom, szerencsére a győzelem felé haladunk 
mindannyian, akik a csendőrség bemocskolt 
becsületének helyreállításán dolgozunk. A kapuk ki 
fognak nyilni az igazság előtt ... " 

-10-

Konferenciáink Támogatói 

Fővédnökök 
Twin Motel, (J) 
v Bánkuty Géza 
Miklós J+K (2) 
Döme Károly 
Dr .Kiss Gyula 
Fazakas Ferenc 
Körössy Z+K 
Tar Sándor 
v.Serényi I+Zs. 
v. Hangódi J-né 
Handódi János 
DR. Paulocits L. 
Dr. Andróczi F. 
Dr .K.Soltész K. 
Seregélyes M. 
Mary Horváth 
Magyaródi J. 
Beőthy Kálmán 
Viczián Béla 
v.Dienes Gy. 

Pintér Aladár 
Tokay L. , 
Balogh E.+A 
Szabó Gyula 
Ausztrália Föcs. 
Dr. Papp G. 
Pekáry I. 
MCsCsK Cleve. 
Temessy L. 

I 

l 

l 
~ 

1 
l 
; 

V édnökök Adományozók 
Seregélyes Már Gyila Ferenc 
vTamáska Endr L+G Bányai 

MHBK Calgary Gyulai H~len 
v.Falk V.+M Balogh Agnes 
Géczy Ferenc Laykó Matthew 
Várkonyi Róbert Bnyáy L+G 
Görgey Kálmán Julius Nádas 
Mátyus L.v Veb Sümegi E+M. 

Clara Horváth Apáthy L. 
Mandalik ,F.· Simorjai F. 
Ruggieri E+J Hernádi M. 
Seregélyes M. Steven Varga 
Subosits K. Menyhárt I. 
Máthé János Dr. Sütő I. 
Seregélyes M. Sisa Istv~n 
Dr. André L. Székely A. 
Dr. Honos E. Kiss Károly 
Mátyás L. Polgári L. 
Gál Ferenc Vajta Is~án 
Dr. Tamás Gy. Simon Arpád 
v. Tassányi J. Záhonyi K. 
Eszenyi László Tamássy I. 

Irsay György Erdélyi G. 
Dr, Molnár I. Szentpétery L 
Oláh G. Simon J. 
Frank Gál Máthé Jenő 
Galocsy Á. Baka Károly 
Temessy L. Vida JŐzsef. 
Fazakas F. Gyulai H 

Konferenciáink sikerét nagyrészben anyagi 
támogatóink önzetlen és nemes állásfoglalásának 
köszönhetjük. A teremhasználat vendégszeretetét 
élvezve sok szép és boldogító ajándékot kaptunk a 
Petőfi Klub mosolygó magyar testvéreitől. 
Köszönjűk jószívvel ... adott ajándékaitokat és tartson 
meg Benneteket a JOISTEN sokáig!!! 

- '11,-
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Búcsúzkodás: 

Mit tagadjam, szokatlan az 1995 47 --ik 
évfolyam első száma óta irt 53.-ik évfolyam első 
számát búcszkodásra felhasználni, de mert akkor a 
tizenegy éven át példaadóan ve~ető Dr.Kiss Gyula 
sZ.3vait idéztem,megint csak az O szavait ismétlem: 

"Most pedig kezdjük levelünket tizenegy éven át példaadóan vezető Dr. 
KisS,Gyula szavaival: 

Kedves Bajtársaim! 
Közel ötven éve vagyunk már az emigrációban. Ilyenkor. egy új év hajnalán 

fogjuk meg egymás kezét gondolatban ... és adjunk hálát a Mindenhatónak,hogy é
lünk.hogy annyi h(fséges bajtárs távozása s oly sok nehézség mellett is megtartottuk 
a kapcsolatot egymással.hogy ezután se maradhasson egyikünk se magára. 

Ezért kérem ezúttal is csoport és szórványvezet6inket,legyenek segítségére új 
központi vezetőnknek,Kiss Gábor bajtársunknak.Csak közös együttm([ködés biz
tosítha~a a Bajtársi Levél sikeres elosztását mindannyiunk kezébe.azokéba.akik 
annyi éven át hll'ségesen tartották velünk a kapcsolatot 
. Elmult Karácsony is.s magunkkal hozott gyennekkori.otthoni emlékek eleve
venedtek meg újra. Legyen új. közösségi kapcsolatunknak biztosítása mindnyájunk 
részére egy kicsit a Kisjézus ajándéka is. 

Kivánjunk otthoni magyar testvéreinknek közös megértést és 6szinte össze
fogást,hogy egymásra találjanak és ők vehessék kézbe sorsuk további irányítását 

Ehhez kérem a Mindenható kegyelmét. hogy (} adjon boldogulást mindnyá
junknak. 

V égezetül.Nektek bajtársaimnak.-azoknak is akik külön is- irásban is elküldöt
lék megtisztelő jókivánságaikat a vezetés átaqása alkalmával--kivánok békességes. 
kegyelemteljes és jövőre s-z.erencsés boldog Ujesztendőt! 

Nt!m búcsuzom Től~\ ~eletek maradok e~után is.Megyünk tovább.mt!rt az 
MKCsBK-nak élnie kell.amig egy volt m.kir.csendőr élni fog! 

Most kezet szontok Veletek, szembenézve .... . 
s megöleljük egymást .... gondolatban.bajtársi szeretetben. 

Dr. Kiss Gyula.a Magyar Királ yi Csendőr 
Bajtársi Közösség Központi Vezetője 

Calgary, 1994 December 3 l-én. 

Ennél szebb és biztatóbb sorokat nem adhatok a 
központi vezetést átvevő Bajtársamnak :vitéz Viczián 
Béla m.kir. cső. hdgy. úrnak, 

vitéz Kiss Gábor 
Viczián Béla címe: 

457 East Peckham St. 
Neenah, Wi.54956 

Tel: 1( 920 ) 725--5710 
-/2-

KAKASTOLLASOK 
Hol vagy hajdani nappalunk, 
Szép álmú éjszakánk? 
Hová lett tollas sereged . , 

Szabad magyar hazánk? 
Békéd őrzői nincsenek 
Falvak s kisvárosok, 
Csillagok útj án tartanak 
A Kakastollasok ! 

+ 

Akácos országutakon 
Járőrök nincsenek, 
Tömegsíroknak hőseként 
Békélten fekszenek. 
Ok védtek Téged nemzetem 
Végsökig, mint sasok, 
Oltárodért véreztek el 
A Kakastollasok ! 

+ 

Új hajnalunk, ha felvirradsz, 
Ragyogd be sírjukat! 
Harmatozd Eg álmuk felett 
A vadvirágokat ! 
Emléküket vigyék tovább 
Az ifj ú harcosok, 
Hadd álmodják a szebb jövőt 
A Kakastollasok ! 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖRSÉG BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE 

BAJTÁRSI 
LEVEL 

~ .. . ,. .. 
IllVEN BECSULETTEL VITEZUL 

A BAJTÁRSI LEVÉL SZERKESZTÖSÉGI ÉS A KÖZPONTI 

VEZETÖSÉGÉNEK CIME: 

* 475 E. PECKHAM STREET * NEENAH, WI 54956 * 
* Tel: 920-725-5710 * Fax: 920-727-3865 * 



MAGY AR KIRÁLYI CSENDOR BAJTARSI KOZOSSEG: 

Az MKCsBK a volt Magyar Kirfllyi Csendörség történelmi 

szerepének és hivatasa szellemének örzöje és örököse. 

Feladata megönzm és megörökiteni a volt Testület 
hagyomanyait . 

Az MKCsBK a Hazajukboi elüzött volt csendör bajtarsak 

közössége, melynek tagjai lehetnek a volt Testület tagjai 

(hivatalbol), tiszteletbeli csend örök (felkérésre) és csendör baratok 

(önkéntes alapon) ha a Közösség céljaval és feladaUlval 
egyetértenek. 

******************************** 

MKCsBK BAJTARSI LEVEL 

Rendeltetése: 1) A sorsközösségben, de szétszortan élö 

Bajtarsak összefogasanak és tajékozottsaganak biztositasa. 

2.) Araszorulo Bajtarsaknak és csaladtagjainak 
megsegítése. 

3.) A Testületröl tudatosan eltorzitott 

vélemények és megítélések megcafolasa és megvaltoztatasa . 

4.) Elöadasok, ünnepélyek (Csendör Nap) 

rendezésével a fennti célokhoz szükséges anyagi alap 
megterem tése. 

********************* 
A BAJTARSI LEVEL AZ MKCsBK VILAGSZERVEZETENEK 

KOZPONTI TAJEKOZTATOJA. FELELOS KIADO: 

Vitéz VICZIAN BELA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZETOJE. 

475 East Peckham st. Neenah WI 54956 Tel:(920) 725-5710 

A KOZPONTI VEZETO üZENETE. 

Kedves Csendör Bajtarsaim! . 

Kérem a Csoport és Szorvany vezetöinket, hogy folytassak 

segitö tevékenységüket. Céljainkat csak közös erövel érhetjük el. 

Különös szeretettel gondoljunk a sokat szenvedett Bajtarsainkra . 

Célunk a vilag minden tajan még élö Bajtarsainkkal kapcsolatot 

teremteni és öket Közösségünkbe bevonni. Tovabbi célunk a 

Csendör hirnevet 120 év utan ujra visszaallitani arra a magaslatra 

amit hüséges kötelesség teljesitésével kiérdemelt. 

A reménysugar mar kezd flttörni a mult sötét fellegein és 

bearanyozza Testületünket az igazsag fényével. Hamarosan eljön az 

idö amikor a Hadak Ut jan jaro kakastollas Csendör alakjat a 

magyar nép emlékezete szeretettel fogja körülvenni . Több ezer 

Kakastollas halt hösi vagy martir halait csak azért mert haza

szeretetüket HüSEGEL, BECSüLETTEL ES VITEZSEGGEL bizo

nyitottak be. Ok a mi Csendör Höseink, akik mutat jak elöttünk az 

utat és mi igérjük, hogy példajukhoz méltok leszünk. 

A siralom völgyéböl fohaszkodunk Hozzad URAM és 

alazattal kérünk, 

NE FELEJTSD EL Hü FIAIDAT, AKIK ERTED ELTEK 

SZEP HAZANK!!! 

2001 junius. 
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Vitéz VICZIAN BELA 

Központi Vezetö. 



UJRA CSATASORBAN ... 

Kedves Bajtarsaim! Nevem vitéz Domokos Sandor m. kir. csendör 

fhdgy . 1942 juniusi avatas. Legtöbben közületek mint a Bajtarsi 

Levél egykori szerkesztöjét ismernek. Dr. Kiss Gyula szazados ur , 

Vezetö Bajtars iranyitasa alatt több mint egy évtizedig szerkesz

tettem a B.L-t. Akkor még rendelkezésünkre allt Naphegyi Imréné 

magyarbetüs IBM gépe és az ö hibatlan gépelési tudasa. Ma mar 

sokkal kevesebbel kell beérnem . De mivel vitéz Kiss Gabor Vezetö 

Bajtars, aki nagy érdemet szerzett Testületünk megbecsülésének 

helyreallitasa terén, betegsége miatt visszavonult az aktiv munka

tol , az uj Vezetö, vitéz Viczian Béla bajtarsunk segitségem kéne. 

Ugy éreztem, mint a fronton , ha valaki kidöl a masiknak kell 

helyébe lépni. Ezért most 80 éves fejjel ismét szellemi csatasorba 

allok . Meg kell tennem, mert a Bajtarsi Levél minden Csendöré , 

ugy az élöké, mint a holtaké. Ez a B. L. örzi meg a Csendörség 

szellemét, mely avilagon egyedülalIo. Mutasson barki egy olyan 

szervezetet, melynek tagjait annyira üldözték volna mint minket és 

akik a Testület alapitasa utan 120 évvel , mindezek ellenére, 56 

évvel papiron történt beszüntetésük utan, még ma is összetartunk 

abban a szellemben melyet a hüség a becsület és a batorsag 

megkövetel tölünk. 

Ezzel a multtal magunk megett nézünk elébe a jövönek. A 

/ 

magyar nép bolcsességével valljuk, hogy "nem az a legény aki üt , 

I hanem aki allja. " Ezen gondolatok jegyében veszem at ujra a B. L 

szerkesztését. Kérem a Bajtarsakat, legyenek elnézök az esetleges 

ékezet hibakkal szemben, me ly a gépem korlatozott képességéböl 

ered. Tamogatastokat és a megértéseteket kérem . 

Winnipeg Canada. v . Domokos Sandor. szkv. Csö. Fhdgy. 
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KOZERDEKű HIREK, KOZLEMENYEK : 

A Központi Vezetö felhivasa: Megkezdödött Magyarorszagon a 

"Csendör-perek"-röl készülö könyv adatgyüjtése. Azért, hogy ez 

a rendkivül fontos törekvés sikerrel jarjon és kutatoknak meg a 

szerkesztönek minnél több adat alljon rendelkezésére, kérek 

MINDEN Bajtarsat, hogy ha barminemü sérelem, kar, jogfosztas, 

kitelepítés, kényszermunka, csaladtagok meghurcoltatasa, vagy 

eröszkos vallatassal kizsarolt itélet érte, vagy arrol tudomasa van , 

az eset pontos megjelölésével, adataíval és irodalmaval együtt a 

Vezetö Bajtarshoz haladéktalanul juttassa el. Cim a fedölapon. 

*********************************** 

A Központi Vezetö kérése: Azzal a kéréssel fordult a Központi 

Vezetöhöz egy érdemkereszttel kitüntetett otthon élö Bajtarsunk, 

akinek elévülhetetlen érdemei vannak a Csendörség becsületének 

helyreallitasa terén és aki kiallasaval sokszor tette ki magat 

tamadasoknak is a Testület védelmében, hogy szeretne talaini a 

csendör leszarmazottak csaladjai között olyan csaladot, aholIS év 

körüli unoka van, aki mellé a hasonlo koru fiat nyar i vakaciora 

elküldhetné az angol beszéd gyakorlasara. Hala Közösségünk egy 

aldozatkész tagjanak , Körössy Zol tan tb. csö-nek és csaladjanak , 

akik maris készek a magyar fiut augusztus ho 3-tol csaladjukba 

befogadni. Mostmar csak egy hasonlo aldozatkész befogadora van 

szükség julius hora. A befogadas anyagi aldozattal nem jar . . 

Bajtarsaim , itt az alkalom, hogy az illetö Bajtarsunk iranti 

hal~nkat tettekben fejezhessük ki! Kérjük, akinek lehetösége van 

a segitésre vegye fel a kapcsolatot a Vezetö Bajtarssal a B. L. 

fedölapjan megjelölt eimen. 
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MAGYARORSZÁGON ÉLŐ BAJTÁRSAINK ÉLETEROL. 

A masodik Vilaghaboru szomoru következménye a M . Kir . 

Csendörség beszüntetésén tul az volt , hogyaTestületünk tagjait 

szetszorta a vilag négy taja felé . Azok a Bajtarsak akik Nyugatra 

sodrodtak , annak ellenére , hogy szomoru 'Di-pi' sors vart rajuk , 

de legalabb szabadsagukat megmenthették . Azoknak a Bajtarsaknak 

a sorsa azonban akik Szovjet rabsagba estek, vagy Magyarorszag

on maradva ki lettek szolgaItatva az AVH korlatIan üldözésének , 

talan még az emigracional is keményebb megprobaltatas lett. 

Hosszu éveken at , a halalos itéletek , börtön, internalas, kitelepités 

"DamokIesz kardja"-val a fejük felett éltek 56-ig . Akik azutan is 

maradtak azoknak akadari megtorlastol kellett rettegniük . Az 

ilyen élet mindenki lelkén sulyos nyomot hagyott . Csak az 1989-

es események hoztak némi fellélegzést, de a Testületünkre rakent 

gyalazatot nem lehetett egyszerre kimosni a tarsadalmi köztudat

boI. Még ma is jelennek meg , habar egyre ritkabban, gyalazkodo 

cikkek otthon bizonyos ujsagokban a Testület ellen. Sokan vannak 

még , akik a kollektiv itélet igazsagtalansagat igazolni akarjak. 

Ennek ellenére örömmel tapasztaltam , hogyabajtarsi szellemet 

nem sikerült kiölni otthonélö Bajtarsainkbol. Am ök az össze

tartozast igen csendes , nem feltünö keretek között gyakoroljak. 

Ez egy alaposan meggondolt magatartas, mely nem provokaI nem 

hangoskodik es igy nem teszik ki magukat tamadasoknak. Ennek 

ellenére halottak napjan a Hadtörténeti Muzeum udvad'm szép 

szammal jelentek meg a Bajtarsak gyertyat gyujtani a Csendör 

hösök emléktablajanal. Minden honap 14-ikéhez legközelebb esö 

sze rdan sörözésre jön össze egy kis csport egy budai sörözöben. 

Harom alkalommal vettem részt egy nagyobbszabasu Bajtarsi 

összejövetelen , melyen megjelentek az orszag tavolabbi részében 

élö Bajtarsak is . Ezek az összejövetelek maganhazaknal rendezett 
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csaladi jellegü barati talalkozok voltak, ahol minden Bajtars öröm

mel és lelkesen ropogtatta egymas öregedö csontjait. Szokassa lett 

a jelenlevök börtön, vagy szabadsagvesztéses éveinek összeadasa 

és a résztvevök szamaval valo elosztasa. Az atlag érték mindig a 

tiz év hataran mozgott. Otthon-élö Bajtarsaink halas köszönetüket 

nyilvanitottak a külföldön élö Bajtarsaknak azét, amit Testületünk 

hírnevének helyreallitaért tettek. Ugyanakkor kérik megértésüket 

az ovatos és visszahuzodo magatartasuk miatt.' Ezért rajtam 

keresztül kérték, hogy az M.K.Cs.B.K . ne jegyeztesse be magat a 

"Katonanemzedék" nevü egyesületbe , mert akkor elMIIhat az a 

szamukra kinos helyzet , hogy kénytelenek lennének . olyan 

fegyveres testületek tagjaival egy asztalhoz ülni, akik a multban a 

legélesebben tamadtak Testületünket. Nagyon helyesen, vitéz Kiss 

Gabor volt Vezetönk ezt megértve visszavonta a bejegyeztetést. 

DOKUMENTUM FILM RECSK RÓL. 

Emlitésre mélto esemény volt a Recski Taborrol készült 

dokumentum film bemutatoja. Mivel több Bajtarsunk közül , akik 

ott raboskodtak az egyik v .Dobo Jozsef csö. fhdgy . volt, igy az 

esemény minket is érint. A film cime "A kövek Arnyékaban" és 

ezév januar 14-én mutattak be a Csörsz utcai Müvelödési Központ 

fötermében. AttaI féltem, nem lesz érdeklödés, de legnagyobb 

örömömre csaladtam. Olyan hatalmas volt az érdeklödés, hogya 

harom oras filmet ülöhely hijjan sokan aUva nézték végig, de senki 

sem ment el. Szép szammal volt a fiatalsag képviselve jelezvén , 

hogya fiatalabb nemzedéket is érdekli a mult valodi arculata . 

Vitéz Dobo loska bajtarsunk egyike volt azon két személynek , 

akik valaha is megszöktek Recskröl . Neki sikerült Szlovakiaba 

menekülni , ahonnan az AVO a szülei kinzasasanak fenyegetésével 
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visszakényszeritette. Bajtarsunk visszatért és vallai va a börtönt 

mintsem, hogy miatta szüleit meghurcoljak. Jellemzö ez a magyar 

csendörre! Ez a film is jol érzékeltette a vasfüggöny mögött 

rekedt Bajtarsaink viszontagsagairol és arrol a kiszolgaltatott 

helyzetröl, mely meghatarozta otthon maradt Bajtarsaink sorsAt 

közel egy fél évszazadon keresztül.. 

***************************** 

A CSENDŐR-FILM BEMUTATÓJA A SZINBÁD MOZIBAN. 

A "Hiven,Becsülettel, Vitézül" cimü filmet, a M. Kir. 

Csendörség-röl ismét bemutattak az év elején a Szinbad nevü 

masodjatszo moziban. Ezen két kis termeböl allo mozi egyik 

helységében, melynek körülbelül 30 fös a befogado képessége , 

történt a vetités. Sajnos kevesen, ha jol emlékszem hatan jelentünk 

meg. Az igazsag az, hogy ezt a filmet mar bemutattak annak 

idején és nagy vihart kavart. De még az érintett Magyar Zsidosag 

képviselöi sem hoztak fel ellene mas kifogast mint, hogy az egyik 

szereplö, egy volt csendörtiszt ugy nyilatkozott, hogy a 

deportalas tényét a zsidosag soha sem bocsajtja meg a 

Csendörségnek. Remélhetöleg a tiltakozas azt jelenti, hogy a 

zsidosag jozanabb része belAtja, hogy a deportalast nem a 

Csendörség rendelte el és sokan nehéz szivvel hajtottak végre azt 

a szégyenteljes parancsot. A film is arrol tanuskodik, hogy milyen 

tisztakezü, becsületes és megbizhato rendvédelmet biztosított 

Magyarorszagnak a megszüntetett M. Kir. Csendörség , melyhez 

hasonlot azo ta sem sikerült a helyébe allitani. 

******************, 7 **************** 

Részletes Tajékoztato a SZ.B.Rt.T.T. 2000 nov. 8-10 rendezett 

rendvédelem történeti konferenciarol Budapesten. 

A Szemere B'ertalan Rendvédelem-történeti Tudomanyos 

Tarsasag öszi konferenciajanak müsoran olyan sokan szerepeltek , 

hogy arrol helyszüke miatt nem szamolhatunk be teljes egészében . 

A két napos rendezvényen a magyar történészek szine java adott 

elö kutatasi munkaibol. A konferencia szinvonalAt a külföldi 

vendégszereplök elöadasa tette igen érdekessé. Az egyik külföldi 

elöado Dr. Helmut Gebhard professzor elöadasa parhuzamot vont a 

magyar és az osztrak Rendör szervek müködése között. Kiemelte 

hogy Ausztria ma is meg tartotta a Csendörséget, mint a vidék 

rendfenntarto szervét. A Francia Köztarsasag Csendörségét 

Georges Philippot francia Csendörtabornok képviselte, aki értékes 

elöadasban targyalta azt a kérdést, hogy "Nem jelent-e veszélyt a 

katonai szervezetű Csendörség a demokraciara?" A Tabornok 

példaként olyan demokraciakat mutatott be mint Franciaország , 

Olaszorszag, Ausztria , vagy Kanada, ahol jol müködik a helyí 

Rendörségek mellett egy orszagos halozattal rendelkezö és az 

orszag tarsadalmi rendjét egységesen szolgalo rendészeti testület. 

Megallapítasa szerint a mai viszonyok között a szervezett bünözés 

és a nemzetközi terrorizmus ellen a demokraciak önvédelme meg

követeli a katonai lag szervezett rendfenntarto Testület jelenlétét. 

Alapvetö elv; hogy az ilyen Testületeknek müködését alkotmany

jogilag pontosan hatarolni kell. A jelenlevö magyar Csendörtisztek 

az elöadas utan felhivtak a Tabornok figyeimét arra, hogy a 

masodik vilaghaboru utan sok magyar csendör az indokinai 

haboruban a Francia Idegen Légioban harcolt, mert nem 'térhetett 

vissza Hazajaba. 
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Meglepö volt a fiatal Kadar Eva történész-kutato elöadasa 

Ferenczy Laszlo m. kir. Csendör alez.-röl. Az elöado tudatta a 

hallgatosaggal, hogy csaladi értesülések alapjan tudja , hogy 

Ferenczy Laszlo mindent megtett az üldözöttek megsegitésére , de 

azt csak ugy tehette hatasosan, ha a Gestapo felé megbizhatosagot 

színlelt. Ezért igazsagtalan és kiméle tlen volt a halalos itélet vele 

szemben. A felolvasonö kijelentette, hogy élete céljanak tekinti a 

martir alezredes rehabilitasat. Az elöadas teljes szövege a B. L. 

Szerkesztö birtokaban van. 

MKCsBK ezen az uton mond köszönetet a Szemere 

Bertalan Rendvédelem-történeti Tudomanyos Tarsasag vezetöinek , 

elsösorban dr. PARADI JOZSEF elnök úrnak, hogy ilyen szin

vonalas rendezvényekkel a magyar Rendvédelem valodi történetét 

ismerteti és azon belül a M. Kir. Csendörség politikaI célokboI 

eltorzitott történetének heJyreigazitasara lehetöséget ad, ugy az 

orszag közvéleménye, mint a mas allamokat képviselö szakértök 

elött is. 

Ezért a M.K.B.Cs. K. Vezetösége halas köszönetét fejezi ki 

a SZ.B.Rt.T. Tarsasagnak és Dr. Paradi Jozsefnek, valamint 

felségének , Katicanak. Az igazsag felderitése érdekében, ugy a 

SZ .B. Tarsasag tagsaga mint a Vezetök, igen komoly személyi 

aldozatot is hoznak. Itt külön kell kiemelni Paradiné, Katica igen 

önfelaldozo munkajat, hogy vallalja a Bajtarsi Levél postazasat a 

Magyarorszagon élö Bajtarsaink eimére . Halas köszönetünk. 

Az M.K.Cs.B.K vezetösége ezuton kéri a Közösség tagjait , 

hogy amennyire modjukban ali, csatlakozzanak a Szemere Bertalan 

Tarsasaghoz mert az összefogas nagyban hozzasegit közös célunk 

megvalositasahoz. 

********************: 9 1****************** 
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Magyarorszag Washington-i nagykövetének, JESZENSZKI GEZA 

nagykövetnek levele aM. K . Cs. Bajtarsi Közösség tagsagahoz 

2001.. februar 14-én tartott Csendörnap alkalmaboi, melyet 

floridai fökonzul Tar Sandor tb. Cs. olvasott fel. 

Tisztelt Honfitarsaim! 

, 
Ürülök, hogy az 1999 februar 14-én küldött köszöntő 

szavaim ota Magyarorszag kormanya és közvéleménye is szamol 

formaban jelezte az egykori Magyar Kiralyi Csendörséggel 

kapcsolatbán vége a kodibbi sommas megitélésnek. Az intézmény 

évsúizados történelmi szerepének hazai értékelésében az elismerés 

és a hala érzése kerekedett felül. Ezzel egyidejüleg a kritikuS 

1944/45 évi szerep megitélése is arnyaltta valt. 

Annak örülök, hogy az itteni megbizatasom kezdete otd 

több alkalommal is megfordulva Floridaban személyesen meg~ 

ismerkedtem az ott élö magyar c:sendörökkel és szamos jeIét 

tapasztaltam , hogy a Magyar Haza iranti elkötelezettségüket, 

odaado szeretetüket nem gyöngitették meg sem a meghurcoJ.

tatasok, sem az elszallo hosszu évek. 

A mostani Csendörnapon sajnos nem tudok részt venni 

ezért ezuton köszöntöm a bajtarsakat, csaladtagjaikat és 

baratokat. Kérem, hogya tovabbiakban is az eddigi érdeklödéss€l 

és rokonszenvvel kövessék az OrbEm Viktor vezette polgari 

kormany müködését a magyar nemzet felviragoztatasa és , 

hatarmodositas nélküli egyesítése érdekében folytatott eröfeszi~ 

téseit. 

Washington D.C. 2001 februar 14. 
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CSENDŐR SIKER. 

Sokat üldözött Testületünk tagjainak kivaIlo képességét mi 

sem tükrözi jobban, mint a sorainkboi kikerUlt Bajtarsaink sikere , 

melyeket az illetö a lehetö legkedvezötlenebb körülmények közt ért 

el. 

E,gy ilyen akadalyokat leküzd ö sikeres élet-ut Androczi 

Ferenc csÖ . örm . élet-utja. Hely szüke miatt csak nagy 

vonalakban vazolhatjuk ezt a sikeres életpalyat . Androczi Ferenc 

10 gyermekes földmüves csalad gyermeke, aki korengedéllyel lesz 

katona és kéri a Csendörséghez valo felvételét. Minden iskolajat 

kivaloan végzi, de emellett allandoan tanul. Még szolgalati ideje 

alatt levizsgazik a polgari iskola tananyagabol, majd gimnaziumi 

érettségit szerez. Ahaboru megtöri palyajat. A Szovjet fogsagboi 

megszökik. Am mint volt csendör allando akadalyokba ütközik 

tovabbtanulasa, de szorgalommal és makacs kitartassal megszerzi 

a jogi abszolutoriumot. 1951-ben internaljak de megszökik és 

1952-ben atlépi a hatart. Az USA-ban érvényesiti diplomajat és 

könyvtarosi szakot vesz fel. Hamarosan annyira kivallo lesz a 

szakmajaban, hogy mar mint elöado professzor kap allast a West

Virginiai Egyetemen . Közben bonlszattai 

is foglalkozik. Partfogoja az USA-ban 

müködö Magyar Cserkész mozgalomnak. 
, 

Tagja a Szabadsagharcos Szövetségnek 

. és részt vesz a volt Szovjet diktatura 

elleni tüntetésekben. Az USA hatosagok 

rosszaltak ezt, de mi büszkék vagyunk · 

Androczi Ferencre, aki megmutatta itt 

idegenben is, hogy milyen kemény fabol 

faragtak a magyar Csendört!. 
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GONDOLATOK HOSOK NAPJÁN. 

Minden évben nyar elején, mikor az élet ujra kibontakozik , 

megemlékezünk hösi halottainkroI. A mult szazad vilaghaborui 

böven adtak alkalmat a magyar nemzet fiainak , hogya Hösök 

csarnokiH népesitve az él ök sorait ritkitsak . Különösen a masodik 

vil<lghaboruban nem csak a harctereken hanem a polgari lakossag 

soraiban is megszülettek a hösök . A diktatufélk n~pirtasa, vagy a 

fogolytaborok és börtönök embertelen körülményei között hely t

allani is hösiesség volt. Hös volt az a fogoly aki kinzas alatt sem 

vallott tarsa ellen . Hös volt az az orvos, vagy pap, aki a Szovjet 

taborban megtagadta a hazaszalJitasat mondvan : "Ameddig magyar 

fogoly van a taborban nekem itt a helyem" . Hös volt az a civilböl 

behívott gépkocsi vezetö , aki 1944 öszén Arad alatt löszert 

szalJitva megsebesült. Az orvosnak, aki összeroncsol t labfejét 

kötözte , megtagadta a korhazba szallitast mondvan: "Ott elöl a 

fiuknak kelJ a löszer!" Es hös volt az a pesti tüzolto aki a budai 

gyürüben az omladozo bérhaz pincéjéböl a hatan hozta ki a 

sebesülteket és az a tüzszerész aki a bombakat hatastalanitotta. 

Ezer arculata van ma mar a hösnek . Mi tulélök ugyanolyan 

t isztelettel kelJ emlékezzünk ezekre a hösökre , mint ahogyan 

Arpad legendas lovasai ra, Rakoczi kurucaira, Guyon vörös

sapkasaira és Budat a sokszoros Szovjet tulerövel szemben védö 

csendörökre. Mar mellettük sorakoznak aKorvinköz sracai és a 

301 parcella hös aldozatai is. Mert a hösiesség tettekben csak 

akkor nyilvanulni meg, mikor szivünk mar kész az aldozatra. 

"Lehetsz hodito ellenséggel szemben , 

mindent eltipron, vakmerön erös, 

ha Önmagadat nem tudod legyözni 

zsarnok leszel csak s nem igazi Hös!" 
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MARTIRJAINK. 

Idézetek Edelsheim Gyulai Ilona 

grofnö- az orosz fronton hösi 

halaIt halt Kormanyzohelyettes

vitéz Horthy Istvan özvegyének 

naplojabol. Ezek az idézetek 

kétségtelenül igazoljak v. Ferenczy 

Laszlo csendör alezredes valodi 

szerepét és rajta keresztül a volt 

M. Kir. Csendörség kényszer

helyzetét a zsidosag szomoru és 

tragikus deportalasaval kapcsolatban .n. 

vitéz FERENCZY LASZLO 

Csendör alezredes. 

~n • •• Közben a vonat ej is in
dult - kés6bl? megtudtuk, hogy.a kormányzó így hozzá juttatott kéré
sünk nyomán adott parancsot a belügyminiszternek, hogy azt a vona
tot hozassa vissza. Már ·GödÖlIÓn érte ej Lallay csendőr százados, 
Ferenczy László segédtisztje, kit a vonat visszahozásával bíztak meg, s 
~ vonatot visszairányították Kistarcs~ra~ :~ 

. ~ Elsó transzportba került volna a Tanács (és családja és 
isztviselői. Ferenczy a nem megbízható csend6rtiszteket leVáltotta, az 
~sztergomi gyorsan mozgó csapatok is már Budapesten voltak, és úgy 
~mlékszem, hogy augusztus·23-án közölte Eichmann-nal, hogy a kor
nányz6 parancsárl:i meg kell tagadnia a deportálásban való részvételt, 
ha a Gestapo azt forszírozná, parancsa van fegyverrel is ellenállni. 

Iallottuk, hogy Eichmann valósággal őrjöngött, és kirepült Berlinbe 
[jrler helyettesé~ez, Himmlerhez, hogy att6~ kérjen további utasítást./~ . 
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üNNEPE:LY ABOSZORMENYI LAKTANYA 100 EVES 

./' FENNALLÁSÁNAK ALKALMÁBOL. 

Mivel a volt Magyar Kiralyi Csendörség becsületének 

helyreallitasa elsösorban a mai magyar kormany eziranyu tamoga

tasatol függ és a nemzetközi közvélemény a kormany megitélése 

alapjan revidialja a multban terjesztett hamis vadakat, ezért a 

Testület még élö tagjai szamara különös örömöt jelent a Perjési 

Gyögy Bajtarsunk ut jan a Bajtarsi Levél-hez eljuttatott hir , 

miszerint a BELüGYMINISZTE:RIUM NEMZETKOZI OKTATASI 

KÖZPONTJA: 

"A BÖSZÖRMENYI UTI OBJEKTUM 

100 EVES EVFORDULOJANAK 

TISZTELETERE RENDEZENDO üNNEPI NAPOK 

2001 MAJUS 17-19" . 

clmen ünnepélyes megemlékezést tart 

Mivel a Böszörményi uti laktanya és aM. Kir. Csendörség 

történelmi kapcsolata köztudomasu, ezért az ünnepi napok a mi 

Testületünkröl szolnak elsösorban. A rendezvényt Dr . Felkai 

Laszlo B.M. Közigazgatasi AlIamtitkar hagyta jova. Fövendégek 

Dr Pintér Sandor Belügyminiszter és Pokorni Zoltan Oktatasügyi 

Miniszter. Az FBI magyarorszagi igazgatosaga is képviselteti 

magat. ügyünk régi tamogatojat a Szemere Bertalan Tarsasagot 

Dr. Paradi J ozsef elnök mint levelezötag képviseli. Ami különösen 

nagy örömet jelent minden volt Csendör Bajtars szamara, hogy 

majus 18-an Lengyel Laszlo ny . csö. szds. tart majd elöadast 

"Csendör-idöszak" cimen, mely az 1901 és 1945 közötti éveket 

foglalja magaba. Nem él mar senki, aki nala hivatottabban tudna 

ezt a kort a Csendörség szempontjaboi megvilagitani .. . 
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1990 tajan, mikor a Csendörség müködésével kapcsolatban 

teljes helyreigazitast kértünk, az akkori Belügyminiszter valasza az 

volt, hogy azt csak a magyar tarsadalom adhatja meg . Ma mar 

egyre több jel igazolja, hogya magyar tarsadalom mind jobban 

felismeri a Csendörség valodi szerepét és érdemeit és aszerint itél i 

meg Testületünk müködését. 

~.r*+*·*+*""""+N .. +.+.+.+.+++++.+ ..... +++.,.. ... ~Y",.:'",..",.. 

~~ ~~~M.mf~l; :.1 ::::t'.' f~t{.. ' . . .{~:~. " ': :.: ~ . '''i~'~- " 

" ~:;;rJillÍiil{fIIlM fIÚ Jr-frDMl.p~ 'lPru - ptJIIS- , 

1J1tert's'a ~ in lJJUáÚmnOn, 'nbt 'JIitoiftÚl, l.Itdt Hunpry FtmI Wlnery 
wfw eSaZPtI! tIie CIJI1t1ItIItdSt "IJitne in - _. • . 

~ t41 COtnl tri 'nbt 4frainia alU! 6e a ' 
wlttlItIIlKtr...9fis rUW, ~ ir tk only :JlUYi;UIIi. 
fwnzy mtJUIt protÚJaJf in tk stti~ anti, somr. 
say, tIit. 6tlt: in tIit. 'lIIIJrfJf. , 

;!!:ANDROClJ 304-472-6634 .............................................................. 
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LEVELES LADA: 

Kivonat Dr. Koltai Jenö szk. vk. szazados v. Géczy 

Mihaly esendör bajtarsunkhoz intézett leveléböl: "Halasan 

köszönöm majus l8-an kelt kedves levelét, ,melyet örömmel 

és bUszkeséggel olvastam. Örömmel azért, mert egy volt 20. 

ho-beli bajtarsamtol ered, bUszkeséggel pedig azért mert 

vilagosan kiolvashato leveléböl a képzettség, az erkölcsi érték 

és a hazaszeretet ama emelkedett szinvonala, mely fe.gyveres 

eröink hivatasos tiszthelyettesi karat jellemezte és amelyre 

minden derék magyar ember méltfm lehet büszke." (Dr Koltai 

ezen levelén keresztül keresi Podhradszki Arpad és Lajtos 

Adam vk. örnagyok eimét. Aki tud valamit közölje a B.L. 

szerkesztöség eimére.) . 
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~EGI DICS6SBGŰNK HOL KBSEL AZ ~JI HOMÁLYBAN? 

A Sz . B. R t . Tarsasag Csendör szakosztalya értékezIetet 

rendezett februar 14-én a volt Hadi Akadémian. Hajas Laszlo 

bajtarsunk az elöadasok közötti szünetben egy értékes és érdekes 

könyvvel ajandékozott meg, amit maga allitott össze és rendezett 

nyomda-készre. Cime "HIVEN , BECSüLETTEL, VITEZüL" . 

Fedelén ugyanaz a kép lélthato, mint a B.L-nek is cimlapjan. Hajas 

Bajtarsam közölte, hogy csak szaz példanyt nyomatott és ebböl 

egyet nekem ajandékoz . Ezt a megtisztelö ajandékot ez uton IS 

köszönöm meg A könyvet lapozgatva egy regi csendör fegyver 

tényröl szolo tudositason akadt meg a szemem , mely még az elsö 

Vilaghaborut megelözö idök dicsöségét hirdeti . Szoszerint idézem: 

"A csendörség történetének érdekes epizodja, mikor 1913-

ban kimondtak Albania függetlenségét Wied Vilmos kormanyzo 

vezetésével 150 fö magyar csendör érkezett Szkutariba, hogy a 

különféle montenegroi, szerb tamadasokat elharitsa és a köz

biztonsagi szolgiHatban segitségére legyen a helyi rendörségnek . 

Expediciojuk az Osztrak-Magyar külpolitika sikerévé kerekedett." 

Mivel csaladom BacskaboI menekült, ez idézte fel bennem anyam 

emlékeit a komitacsi (partizan) rajtaütésekröl. Ezzel kapcsolatban 

egy könyv van birtokomban amit egy éve kaptam egy masik 

délvidéki magyartol. A könyv a Bosznia megszaHasa alatti gerilla 

harco krol szol. Cime "Tabori Csendörök ", szerzöje Herold Gyula 

Béla. A Stadium nyomda adta ki 1933-ban. Nincs elöszo és csak 

olvasva bontakozik ki a kor és az események szinhelye. Ennek 

ellenére érezhetö , hogy a könyvet csak résztvevö irhatta. Mivel 

régi dicsöségünk lassan elfakul , ezért itt közlöm a könyv bevezetö 

fejezetét és azonnal megismeri az olvaso azt a halalmegvetö 

béltorsagot amivel a magyar csendör a parancsot teljesitette . 
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r. A H.ALÁLSZOROS. 

A sziklás völgy mélyén kígyózó út:an három 
. cl" l' L" b I I h lovascsen or eptetett:. masor an, neman a~ 

ladtak előre a délutáni verőfényben. 
A lovak szőrét ellepő tajtékos izzadtság 

dárulta, hogy előzőleg aligha jöttek lépésben. 
A lovasok is csatlkosak voltak. A ragadós ~s 

folyékony ó ... szerbiai sár bepermetezte őket a 
fejük búb jáig. 

Egy éles könyöklőnél a völgy hirtelen ösz
szeszűkült. A kétoldalt húzódó, összetört 
hegylánc egyre magasabb és meredekebb lett. 
• Amikor a kanyarulathoz értek, az. élen lo
vagló tábori csendőr halkan hátraszólt: 

- Megint egy veszélyes rész! . .. SzorÍt
sátok majd, ahogy csak lehet! . . . 

Egy pillanatra elhallgatott, azdn elnyujt
va mondta: 

v , , 
- agta .... 
Hat sarkantyú egyszerre utott a. lovak ol

dalába s a három ló repülni kezdett. 

17 

Elnyúlva úsztak a sziklába vájt útOn, 
mint ~ nyulat hajtó agarak. Ezek az okos álla
tok talán megérezték, hogy az életükről van 
sz6. 

A két komor sziklafal itt nyolc ölnyire 
közeledett egymáshoz s mindkét oldalon hat 
emeletnyi magasságban meredezett a kékI6 
mindenségbe. Östitáni erő szelhette ketté vala
miko~ oromtól-lábig a hatalmas hegyet s :l. 

hatszázméteres, roppant · hasadék úgy nézett 
ki, mint egy irtózatos arányú kőkoporsó. 

A sziklaszoros pergő visszhangja százszo
ros erővel adta vissza az ütemes dübörgést~ 
amit a tizenkét szikráz 6 vastalp vert fel. 

Ebbe az egyenletes dobolásba, a szédüle
tes iram harmincadik másodpercében, amikor 
a három lovas a sziklaszoros közepén már va
lamivel túl járt, hirtelen kemény, éles csatta
nás ÜtÖtt be. Kellemetlen, átható csattanás, 
olyan, mint a közV'etlen közelből acélfaIra rá
SÜtÖtt kaconafegyver fültépő ütése. 

E pillanatban az élen vágtató csendőr egy 
kissé megingott. A feje előre bukott s az arca 
egy másodpercig a lova :nyakát érte. Golyó fü
tyült el a füle mellett ... 

Most gyors egymásutánban, egyenletes 
időközökben, újabb négy golyó repült feléjük. 

A kemény ércdarabkák sivítva panogca.k: 
viSsza a rideg falazatr61 s fütyülő búgásuk még 
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el sem némult, a:mikor a második és harmadik 
lovas hirtelen, nagy Ívben repülve, kibukott 
a nyeregből. 

A gazdátlanul ,maradt két ló fújó orrlyu
kakkal riadtan vágtatott tovább a vezető
lovas után, akinek még ekkor sejtelme sem 
volt, mi történt a háta mögött. 

Csak akkor vette észre, hogy egyedül ma
radt, amikor később a hirtelen kiszélesülő 
völgyben a két nyerítő paripa egyszerre felzár
kozott melléje. 

Osszerezzent. Úgy, mintha hátulról várat
lanul tarkón ütöt:ték volna. 

A másik szempillantásban csak a két gaz
dátlan ló rohant tovább. Az, amdyiken ült, 
egyetlen rántásra mozdulatlanul állt meg aIatu, 
mint egy kőszobor. Csak a négy ideges láb 
reszketett alig észrevehetően. 

A csendőr hátranéz ett. Végig tekintett a 
fehér, köves úton, de sem!I'j.it sem látott. A 
sziklaszoros csipkézett falai ezer lépésnyi tá
volban meredeztek az ég felé. ~lettelenül, hall
gatagon. Csak egy nagy, fekete:: madár körö
zött csendesen a kőkoporsó felett. 

Egy mélyet sóhajtott s a fejét ainellére 
eJtette. 

- Mi legyen most? - gondolo. magában 
keserűen. Visszamenni. .. egyenlő az ön
gyilkossággal. Abban a pokoli egérfogóban -

19 

lóhátról - huszadmagával is tehetetlen volna. 
'De hátha még van bennük élet?! ... 

MeO'szorította az alatta á1l6 lovat s az, o 

mintha tengelyen járna, csendesen hátrafordult 
s megindult vissza a szoros felé. 

P I l' " b ' d" ar epes utan azon an a csen or meg-
tOrpant s a ló újra állt. 

~ Örültség... - mormogta · maga elé. 
- Ha én sem érem el a kitűzött célt, holnap 
itt rakásra fognak hullani az emberek .. , 

A sziklák felé nézett. Az alsó ajaka meg
remegett. Felemelte a kezét: 

- Isten veled, Mihály!.. . Veled is . . . 
Péter! . . . - susogta halkan. J::s kemény, barna 
arcán két könnycsepp gurult végig ... 

Három másodperc mulva szabályszerűen 
ügetett a megparancsolt irány felé. Messze 
előtte, az elszabadult két: ló lehajtott fejjd 
csendesen harapdált:! az útmentén zöldelő fü-
'ret ... 
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Köszönjük Bajtarsainknak a M.K.Cs.B.K. munkajanak és a B.L. 

kiadasi költségének anyagi hozzajarulassal történt tamogatasat: 

Czink Péter ...................... . Kanada 

Simon Ferenc ............ . ...... . ... Kanada 

Az Anglia-i Csendör Bajtarsak. .... . . Egyesült Kiralysag 

Dr. Kiss Gyula................. . ........ Kanada 

Szelei J ozsef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanada 

Karancz Janos ............................ Kanada 

Simonffy Ferenc ......................... Ausztria 

A fenn emlitett Bajtarsainknak adomanyaikért Testületünk nevében 

köszönetet mondok. Ugyanakkor felhivom a Bajtarsak figyeimét 

arra, hogy a Vezetöség munkajat és a Bajtarsi Levél kiadasat 

(Iroda-papir,nyomda, telefonalas, postazas stb.).kizarolag a 

Bajtarsak önkéntes adakozasa teszi lehetövé.. Mindaddig, amig 

mindenki lelkiismerete szerint anyagi képességeinek megfelelöen 

vaJJaja ezt az önkéntes adot, addig igérem, hogy a Vezetöség 

müködni fog és a Bajtarsi Levél, mindannyiunk összekötö lanca, 

ugy mint eddig is, meg fog jelenni. Ezért kérem minden Bajtars 

lelkiismeretes tamogatasat. 

vitéz Viczian Béla Központi Vezetö . 
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DUTKA ERZSEBETj a mindenki altal szeretett Erzsi Néni , 

életének 92 évében. Buffalo NY.-ban visszaadta nemes lelkét a mi 

Urunknak! Harom csendör veje volt néhai Kuly Sandor csendör 

fhdgy; néhai Tarnoi Gyula csendör fhdgy és v. Tamaska Endre 

csendör szds. Nyugodjon békében. v. V.B. 

******************************** 
I 

KORVATH BELA csÖ. törm. hosszas betegeskedés utan 

200 I januar 91 éves koraban Welland-on Kanadaban elhunyt. Hü 

Bajtarsunk elhunyta nagy veszteség! 

******************************* 

vitéz baranchi TAMÁSKA ISTVÁN tÜ. szds. tb. csÖ. 

Ihltler-ben (Pa.) USA.ez év februar 10-én hosszu szenvedés utan , 

85 éves koraban elhunyt. Az elhunyt vitéz baranchi Tamaska 

Endre csendör szds . bajtarsunk öccse volt. Bajtal' sLlI1k gyaszaban 

ml IS osztozunk. Talalkozunk a hadak ut jan! 

********************************* 

CZUPPON GYULA csÖ. örm. 2001 januar 27én Ontario 

tartomanyban, Kanadaban elhunyt. Gyaszolja csaladja és bajtarsai . 

********************************* 

FOLDESSY MIHÁLY csÖ. örm. 2001 mareius 19-én 

elhunyt. Gyaszoljak csaladja és Bajtarsai . 

*********************************** 

PANAJOTT PÁL tb . csÖ. 2001 mareius 19-én elhunyt. Az 

elhunyt Bajtarsunk Panajott Sandor csÖ. vögy-nak, az egykori 

Csendör Felügyelönek volt az unokaja. Gyacsaladjan kivül baratai 

és a Baj tar sai . 

***** * *******~ 22 **************** 



, 
PATKO SÁNDOR csö szds. 2001 aprilis l-én Cöglén 

hirtelen elhunyt. Csaladjan és rokonain kivül megkülönböztetett 

fajdalommal emlékeznek ra azok a Bjtarsak, akikkel együtt 6 évet 

töltött Szovjet fogs9gban. 

*********************************************** 

, l 

özv. RACZ LAJOSNE született FAZEKAS OLGA 2001 

marcius 19-én, 92 éves koraban elhunyt. Halala fajdaldalmas 

csapas batyja. FAZEKAS FERENC tb. csÖ. bajtarsunk szamara, a 

köztiszteletben allo "Feri Batyank" szamara aki hires székely

magyar és Közösségünk hüséges tamogatoja. Fajdalma- ban 

öszinte réésztvéttel osztozunk . 

KITüNTET~S 

Ahagyomanyos VITEZI REND Magyarorszag-i Törzskapitanya 

értesitette vitéz Domokos Sandor sZ.k. M.Kir. CsÖ. föhadnagyot 

hogy 1944 oktober 17=én, csendörszazada élén a Toszeg=i hidföl 

felszamolo nsikeres tamadasanak elismeréseként a Tüzkereszt II. 

oszlo fokozataval tüntette ki. Az 57 évvel megkésett elismeréhez 

A M.K.Cs.B,K.nevében szivböl gartulalunk. 

2001 majus 5 . vtéz Viczian Béla 

Központi Vezetö Bajtars. 
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EGY (becsületes) CSEND6R POFON TORTENETE. V. D .S. 

Ezt a történetet a voronyezsi fogolytabor éjszakajan 

hallottam egy öreg csendörtöl. 

"Mindig a csendör pofonnal vadoinak minket. De bizony, 

mondok valamit, lehetett am azzal a pofonnal nevelni is. Egy 

kocsmai verekedést kellett kivizsgalni. Jarör vezetö voltam, mikor 

az egyik gazda fia feljelentette a masikat, hogy a mulatsagban 

megbicskazta öt. A bicskazo egy tiz holdas paraszt fia volt. A 

nagyszaju feljelentö csak egy könnyebb vagast kapott a felkarjan. 

Ilyet egy igazi legény fel se vesz, dehat a törvény törveny. EI 

kellett jarnom az ügyben mert kimeritette a könnyü testi sértés 

csetél. Mikor a bicskazo legény apja megtudta, hogy feljelentés 

van a fia ellen felkeresett a községhazan. Négyszemközt szinte 

könyörgöre fogta a dolgot. 

"Ha Istent ismer tiszthelyettes ur ne jelentse fel a Joskat a 

bi rosagon . Nagyvérü, lobbanékony legény, de jo fiu. Dolgos. Itt 

az aratas a nyakunkon. Szükség van ra. Ha késünk kipereg a szem 

és vége a termésnek . " 

"Az a baj gazd'uram, hogy feljelentés van ellene . Bucsi 

Pista a sértett. O tette meg a feljelentést." 

"Tudom, beszéltem vele . Mar megbanta, hogy hatosag elé 

vitte a dolgot. Ha Istent ismer tegyen valamit." 

Behivattam akisbiroval Pistat meg a Joskat is a község-

hazara. 

"Ide hallgass Pista, ha jol pofonvered a Joskat amiért 

megvagott , utana szent a béke?" 

Pista vigyorgott, Joska meg vallatvont beleegyezésül. 
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"Nahat akkor adj Joskanak egy istenest és utana fogjatok 

kezet. " 

Pista leken t egy csattanosat a loskanak és kezet fogtak . De 

még el se engedték egymas kezét amikor én csak ugy visszakézböl 

kiadtarn nekik a magam porciojat. Mindkettö megdöbbenve nézett 

ram, de szohoz sem engedtem öket. 

"Ez figyelmeztetö mindkettötöknek. Neked loska, mert 

azzal a bicskazassal szégyenbe hoztad az apadat, neked Pista , hogy 

egy igazi legény ilyen semmi ügyben nem akarja törvény elé vinni 

adolgot. Elmehettek!" 

Nem volt jobb emberem abban a faluban mint az · a két 

legény. Még csalados korukban is emlegették, hogyan tanitottam 

moresre öket." 

********************************* 

A MAGYAR NEMZET 2001 mareius 17 . szamaban örömmel 

értesülünk arrol, hogy Hazankban az abortuszok szama csökkenö

en van . Mellékeljük ezt a hirt alatamaszto statisztikai tablazatot. 

Minden nemzetéért aggodo magyarnak ez öröm hir! 

A TERHESSÉGMEGSZAKfTÁSOK SZÁMA ÉVES LEBONTÁSBAN (EZER fÖ) 

1980 1990 1997 1998 . 19.99 
80;9 90,4 74;6 69,0 66;0 

KORCSOPORTOK SZÁZALÉKOS ARÁNYA ÉVES LEBONTÁSBAN 

korosztálr 19~0 1990 1997 1998 1999 
-19 10,1 13,3 14,5 B,9 13,0 

20-29 42;6 37,2 47,7 48,5 49;0 
30-39 37,8 40,2 30;4 30,4 31,2 
40- 9,5 9,4 . 7,4 7,2 . 6,7 
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2000 
58,S 

2000 
12,5 
49,3 
31,9 
6,3 

~ 

II 

~ 
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TÓSZEG. 

(Egy probacsendör emlékére .) 

Szolni szeretnék, nem tudok. 

Sirni szeretnék, nem fogok . 

Szorongatá az indulat , 

az emlék súlya fojtogat. 

Ujra itt aBok ezen a parton ... 

Szaraz csatorna, vén füzek , 

emlék i bennem küzdenek. 

Hallom parancsom : "Ossztüzet! 

az eperfanal géppuska allas, 

latod loska!?" "Latom" "Tüzelj!" 

Husz puska együtt dördül el. 

De valasz is jön! Fütyül süvitve 

mint halaIt hordo olom vércse 

szétrobban ... s loska piros vére 

itt Tpszeg alatt az arokparton 

szertefröccsen az ősi hanton ... 

Mar béke van . Rothhadt avar 

alatt ki nyugszik? Kit takar? 

S Te loska meg se kérdezed 

mi jot hozott ez őrület? 

Miért volt mind az aldozat? 

Aldast hozott vagy atkokat? 

Te mar itt nyugszol porra valva 

magyar rőgként valaszt se varva 

hiszen paraszti végzeted , 

hogy beolvadj az anyaföldbe . 

Nem kérdezve és nem is pörölve 

a Haza lettél mindörökre . vitéz Domokos Sandor . 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KOZOSSéG: 

Az MKCsBK a volt Magyar Kiralyi Csendörség történelmi 

szerepének és hivatasa szellemének örzöje és örököse. 

Feladata megörizni és megörökiteni a volt Testület 

hagyomanyait 
Az MKCsBK a Hazajukboi elüzött volt csendör bajtarsak 

közössége , melynek tagjai lehetnek a volt Testület tagjai 

(hivatalbol), tiszteletbeli csendörök (felkérésre) és csendör baratok 

(önkéntes alapon) ha a Közösség céljaval és feladataval 

egyetértenek . 

************ *********** ********* 

MKCsBK BAJTÁRsI LEvéL 

Rendeltetése: 1) A sorsközösségben, de szétszortan élö 

Bajtarsak összefogasanak és tajékozottsaganak biztositasa. 

2.) Araszorulo Bajtarsaknak és csaladtagjainak 

megsegítése. 
3.) A Testületröl tudatosan eltorzított 

vélemények és megitélések megvcafolasa és megvaltoztatasa . 

4 .) Elöadasok , ünnepélyek (Csendör Nap) 

rendezésével a fennti célokhoz szükséges anyagi alap megteremtése 

********************* 
A BAJTÁSRSI LEVBL AZ MKCsBK VILÁGSZERVEZET~NEK 

KOZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA. FELELOS KIADÓ: 
r I 

Vitéz VICZIAN BELA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZETŐJE 
475 East Peckham st. Neenah WI 54956 Tel:(920) 725- 5710 

A KÖZPONTI VEZETt) ŰZENETE : 
Mivel az évek mulasavai az emlékek is halvanyodnak ezéft 

mindig idöszerü höseinkre emlékeznünk , mert nem engedhetjük 

kialudni a kegyelet langjat. Hisszük , hogy a magyar nép szivében 

soha sem fog kialudni a halas emlékezet langja azok irant a hösök 

irant , akik mindig önzetlenül a nemzet és a Haza védelmében 

aldoztak életüket . 

Csendör bajtarsainkat a harcban mindig a Haza szabadsaga

nak megvédésére tett esküjük vezette. A reménytelen harcban 

Pilsudszki lengyel generalis azon hires mondasat követték, hogy 

"Vereség megadas nélkül gyözelem!" 

Höseink ebben a szellemben harcoltak . Bar nem menthették 

meg a Hazat , de harcoltak érte! Bar nem törhették meg a 

zsarnoksagot, de küzdöttek ellene! Bar nem allithattak meg a 

leigazasunkat, de testükkel vetettek gatat az utjaba! 

A hösi önfelaldozas sokféle formaban szedte aldozatait 

sorainkboI. Sokan haltak vértanu hala.lt a zsarnoksag börtöneiben, 

sokakat bujdosasra, hontalansagba kényszeritett az idegeneket 

kiszolgal0 rendszer, masok meg véglegesen elszakad tak csalad -

juktol és szeretteiktöl. . 

Ezért kérjük Magyarorszag védöszentjét és NagyasszonyiH 
r 

és rajta keresztül az Egek Urat, hogy vilagositsa meg höseink 

példajan keresztül a magyar ifjusag lelkét, hogyeszményképnek 

öket és nem az elkorcsosodott vilag kiibitoszer rabjait vagy a 

perverzitas betegeit valasszilk. Mert csak akkor lesz ujra viragzo a 

magyar jövö, ha a hösök példaja nyoman ujra a Hazaért valo 

önfelaldozas lesz a magyar ifjusag vezet ö eszméje . 

2001 augusztus 15. 

vitéz Viczian Béla 

MKCsBK Központi Vezetö 

1. 



A SZERKESZTŐ üZENETE: 

Kedves Bajtarsaim! Ezzel a B.L. - el egyidöben érkezik meg 

két nagy nemzeti ünnepünk megemlékezésének ideje. Kivégzésük 

hajnalan vajjon gondolt-e az aradi "Tizenharom" arra, hogy 

aldozatuk megbecsülése több mint egy évszazaddal halaluk utan is 

vezérlö értéke lesz nemzetünknek? Emlékeznünk kell höseinkre 

mert enélkül egy nemzet sem tud fennmaradni . Emlékeznünk kell 

azért , mert 1849 oktober 6 . emléke misztikus erövel hatott 1956 

oktoberének eseményeire . Magam is énekeltem a Nagy-Köruton a 

Kossuth notat: " .. . Ha még egyszer azt üzeni mindnyajunknak el 

kell menni!" 1956 elvalaszthatalan szellemi folytatasa volt 1848-

49-nek, hiszen mindkét forradalom élén az egyetemi ifjusag allt. 

Mig 1848-ban a sajto volt a kommunikacio eszköze, 1956-ban a 

Radio volt a szolasszabadsag sziboluma. Mindkét esetben a Nemzet 

követeléseit pontok ba foglalva akartak a magyar nép tudomasara 

hozni . Mindkét esetben a zsarnoksag fegyveres megtorlassal felelt. 

A zsarnoksag megtestesitöje ugy 1849-ben mint 1956-ban az 

orosz tulerö volt. A mi Oktobereink vérrel aztatott vetése 1989-

ben hozta meg azt a szabadsagot , melyért Nemzetünk Rakoczi ota 

joforman csak tüzszünetekkel harcolt. Ne feledjük, sem Rakoczi 

bujdosoi , sem Kossuth emigransai nem érték meg a szabadsag 

diadalat , csak mi , ötvenhat emigransai mondhatjuk boldog 

büszkeséggel , hogy 1989-ben megvalosult az amiért küzdöttünk . 

Tudom sokan hianyoljak az igazsag teljes helyreallitasat. Kivanni 

valok voltak és lesznek . De valljuk be , harminc évvel ezelött mi 

csendörök nem reméltük, hogy lesz egy Csendör Hösi emléktabla 

a Varban és lesznek akik nyugdijat vagy karpotlast kapnak. Ne 

csak a még meg nem valosult almokat lassuk, hanem adjunk halat 

azért, hogy becsületünk helyreallitasa és höseink megbecsülése ma 

mar megvalosult. Ezzel bebizonyosodott a Biblia igérete , "Csak az 

Igazsag tesz Szabadda!" 
2 . 

, ' 

PERJESI GYÖRGY fdhgy . Bajtarsunk beszamoloja a BöszOrményi 

uti laktanya Centenariumi, majus 18-an megtartott ünnepségröl: . 

"Kedves Bajtarsak! Ezt is megértük! Szép volt, megható 

volt! Olyan jó érzés volt viszontlatni azokat a falakat ahol 

tanultunk. Most azok a termek az FBI fordita és tolmacsgépek 

fantasztikus bazisa. Fogadtatasunk meleg és banlti volt, igen 

udvarias kísérökkel. A vendéglatas terített asztalokkal emlékezetes 

marad szamunkra. 

A résztvevö Csendör Bajtarsak és vendégek névsora: 

AYKLER ZSIGMOND fhdgy. és felesége ENIKŐ Ausztria. 

FARBAKY AKOS, Farbaky lozsef csÖ. ezds. fia Budapest 

HAlNÁDY GYÖRGY, Hajnady Endre hdgy. testvére . 
I , 

LENGYEL LASZLO szds. Budapest. 

dr.KOVÁCS JENŐ szds . Szombathely. 
I ' , 

dr.KEPLRÓ SAND OR szds. Budapest. 

LÁM BELA fhdgy. Budapest. 

PERJÉSI GYÖRGY fhdgy. Budapest. 

KARAP FERENC ny. thtts. fia. 
I , 

FRATER lANOS fhdgy. Györ 
J , 

BEKEFFY BELA fhdgy . , 
dr. LORANT CSABA 

dr. MAJAN LÁSZLÓ szds. 

BORSZEKY GEZA hdgy. 
I I 

GERENCSERY MIHAL y fhdgy. 

RADNAY LÁSZLÓ fhdgy. 
I 

KASSAI DANIEL lov. Csö. 
J/ 

ZSABOKORSZKY lENO fhdgy.Bp. 
J , 

KOSSUTH LASZLO szds.Budapest , 
WELS ISTVAN hdgy. 

I I 

MOLNAR ANDRAS hd gy, 

T ÁRKANYI LÁSZLÓ hd gy, 

3. 

I I 
vitéz DOBO lOZSEF fhdgy. 

I I 

BATHORY MARIA 

Csö.fötörm. lanya 

KÁDÁR ÉVA tb. csö. Bp. 
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A BÖSZÖRMENYl llTl LAKTANYA 100 EVES 

FENNALLASANAK ÜNNEPÉN MEGJELENT 

BAJTATSAK ALAIRÁSOS ÜDVÖZLETE AWK I , 

SZAMARA, AKIK NEM LEHETTEK JELEN 
.. .. .. ( I 

EZEN A TESTULKETUNK MEGBECSULESET , ' .. , 
CELW UNNEPEL YEN. 

4. 

, I I J " 
LENGYEL LASZLO Szds. BAJTARSUNK MEGEMLEKEZESE . 

, I. , I .J 

A BOSZORMENYI UTI LAKTANYA ALAPITASANAK 100 EVES 

~VFORDULOJA ALKALMABOL 

Tisztelt Hölgyein és Uraim! 

Ezen ünnepi alkalommmal megragadom a lehetöséget, hogy 

a M. Kir. Csendörségröl, amelynek ez az épület otthona volt, 

néhfmy szoval megemlékezzek . Az idö rövidsége miatt történelmi 

részletekbe nem bocsajtkozom, de azt el kell mondanom, hogy 

volt Testületünk 55 év tavlatabol is dicsöséget és tiszteletet vivott 

ki maganak. Ez a tisztelet a mai napig is körülöleli egykori tagjai~. 

A M. Kir. Csendörség olyan Testület volt, ahova bejutni csak jo 

képességü, becsületes embernek lehetett. Elöljaroink mai napig is 

hatasosan példamutato magatartasukkal, nevelöi képességükkel 

teremtették meg a Testületünk nimbuszat. Hétköznapi nyelven 

manapsag is emlegetik, hogy "bezzeg" a csendörök kevesen 

voltak, de példas rendet tartottak a raj uk bizottt területen . 

Hozza kell füznöm, hogy ha olyan valaki került be a 

Testületbe aki nem bizonyult közénkvalonak, azt rövid uton el

tavolitottuk . Minden csendör be kellett tartsa jelszavunkat, mely 

igy hangzott : 

"HÍVENj BECSűlETTELj VIT~ZüL!" 
Magamrol és a még élö BajtArsakrol elmondhatom, hogy 

barmilyen körülmények következtek is, büszkék voltunk és 

vagyunk arra, hogy ennek a kivalo Testületnek tagjai lehettünk . 

Szívböl kivanom, hogy utodaink a következö évek soran ~ 

ugyanezt mondhassak el magukro!. 

Budapest 2001. majus 18. 
5 
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Dr . PARADl JOZSEF , A SZEMERE BERTALAN MAGYAR 

RENDVEDELEM-TORTENETI TUDOMANYOS TARSASAG EL

NOKENEK A M.KIR . CSENDORSEG TORTENETEVEL KAPCSO

LATOS FOL YOIRAT LETESITESI INDlTVANY A: 

./ A MKCSBK célkitüzeseit mindig önzetlenül tamogato 

Szemere Bertalan Tarsasag elnöke , dr . Parad i Jozsef azon javas

lattal fordult az MKCSBK vezetöségéhez, hogy az utobbi évtizedek 

soran "annyi szakmai municio halmozodott fel, hogy itt lenne az 

ideje a magyar Csendörség történetével nemzetközi területre lépni. 

A téma hazai megitélése is kedvezöbb lenne , ha azt külföldi 

publikaciok is tamogatnak . A méltatlanul perifériara szoritott hazai 

kutatok irasai igy külföldön is megjelenhetnének. " Dr. Paradi 

elnök ur javasolja, egy "szak-periodika" létesitését a Csendörség 

történetével kapcsolatban. A tanulmanyokat zömmel a SZBMRTT 

biztositana, de a nyomdai es terjesztési költségek meghaladjak a 

SZBMRTT anyagi kereteit. 

Ez a javaslat a Vezetö Bajtars kezében van , aki tbldomasunk 

szerint megkeresi a tehetösebb magyar alapitvanyokat , hogy ha 

lehet, anyagilag tamogassak ügyünket.A Központi Vezetö kéri a 

Bajtarsi Levélolvasoit, hogy erre vonatkozo javaslataikat vele 

közöljék. Minden szempontboi elönyös lenne egy ügyünkkel 

foglalkozo külföldi folyoirat megjelenése . Köszönjük a SZBMRTT 

tagsaganak és Vezetöségének a közös ügy érdekében kifejett 

faradozasukat. 

******************** 
Hosszu évtizedek lakossag fogyasa utan most elöször 

történt, hogya születések szama meghaladta a hala!oúisok szamat 

(MT I. jelen tése) 

G. 

EGYRE KEVESEBBEN . .. cimmel jelent meg vitéz Géczy Mihaly 

börtön emléke a Soos Jozsef Bajtarsunk szerkesztette AMERIKAI , 
MAGY AR UJSAG 1999 évi karacsonyi szamaban. A megemlékezés 

vitéz Temesvary Endre vezérörnagy úrrol szol, aki évekig együtt 

raboskodott v. Géczy bajtarunkkal. Vitéz Temesvary vezérörnagy 

Felügyelöje volt a M. Kir . Csendörségnek . Géczy bajtarsunk igy 

emlékezik ra: 

Mikor büntetés terhe mellett betiltottak minden tisztelet

adast a feljebbvalokkal szemben , kialakult a rabtarsak között a 

batyam-öcsém megszolitas. Igy lett vitéz Temesv~ry vezérörn'agy

boI Bandi bacsi , dr . Homan Balint kultuszminiszterböl Balint 

bacsi, Racz Jenö honvédelmi miniszterböl Jenö bacsi és Zakar 

Andras hercegprimasi titkarbol Bandi bacsi. Mikor karacsony 

tajan sikerült par fenyöagat hazilag készitett szaloncukorral fel

disziteni, egymast megajandékozva egymasra borulva sirtunk. 

Ekkor mondta a vezérörnagy ur azokat a feledhetetlen szavakat : 
I 

"Edes fiam mindig tudtam és éreztem , hogy egy élet 

munkassaga nem lehet hiabavalo. Az a fenyöélg bizonyit ja, hogy 

érdemes volt dolgoznom és hiszem, hogy még talalkozunk a 

szabad életben" 

Sajnos a Felügyelö ur ezen kivansaga nem valt valora , de 

hogy neve l ö munkaja nem volt hiabavalo, azt olyan Bajtarsaink, 

mint vitéz Géczy Mihaly és Soós Jozsef munkassaga bizonyit ja. 

120 évvel a Csendörég alapitasa és 56 évvel beszüntetése utan is 

emlékezünk és emlékeztet jük a magyar tarsadaImat martirjainkra . 

Vitéz Géczy bajtarsunk irasat köszönjük és halasak vagyunk Soós 
I 

Jozsef bajtarsunknak azért, hogy lapjan keresztül lehetöséget adott 

arra , hogy martirjaink szenvedésén keresztül a mai magyar 

tarsadalom széles körei is megismerjék Testületünk tragédiajat . 

1. 
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CSENDŐR SIKER: 

A Bajtarsi Levél feladatanak tekinti, hogy az olyan bajtarsaink 

sikereiröl, akik idegenben is dicsöséget vagy megbecsülést hoztak 

a Testületre és azon keresztül magyarsag hirnevét is emelték a 

vilagban, azokrol a Bajtarsi Közösséget is tajékoztassa . Annyi 

szennyet és ragaImat kellett lenyelnünk és védtelenek voltunk . De 

most megnyilt az alkalom a valodi értékeink bemutatasara és bün 

volna, ha nem élnénk ezzel a lehetöséggel. 

, 
SOOS LAJOS Csö . örm. 1915 junius 25- én született 

és szegény sorboi lett csendö. Rangelsöként végezte amakoi jarör

tarsi tanfolyamot. Oktatotisztje, dr. Képiro Sandor szds. még az 

1998-as talalkozasunk alkalmaval fel is figyelt nevére mert legjobb 

tanitva.nya volt . Lajos bajtarsunk szintén 56-ban jött Kanadaba és 

karpitos üzletet alapitott, mely mesterség alapfogasait mint segéd-
) 

munkas otthon sajatitotta el. Egy 20 .000 lakosu préri varosban , 

közel Winnipeghez nyitotta meg üzletét és szorgalmaval és kivallo 

minöségü munkajavaI hamar Portage le Prairie közismert és meg

becsült üzletembere lett Egy izlandi szarmazasu özvegyasszonyt 

két serdülö gyerekkel vett feleségül és a gyermekeknek jo nevelö

apjuk volt . Hamar eladta üzletét és szép vagyonaboi olyan életet 

tudott biztositani kettöjüknek, hogy minden télen Arizonaban telel

hettek . Felesége halala utan feleségemmel és vitéz Kenyeres Janos 

hu szar föhadnagy, volt fogolytarsunkkal igyekeztünk hetente egy 

összejövetelIel felviditani életét. Tavaly ota egészsége annyira meg

romlott, hogy miutan két alkalommal is lakasan eszméletlen talaItuk 

a gyamhatosag teljes gondozas ala rendelte és öregotthonba helyez

te el. Most ott latogatjuk rendszeresen . v. D. S. 
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I 
CSENDŐR PORTRE : Ez a történet idös bajtarsunk Simon Ferenc 

csÖ . törm. élménye . A Bajtarsi Levél, ha jol emlékszem közölte is . 

Mivel ellenségeink ugy emlegették a csendört mint a szivtelenség 

megtestesitöjét, ezért ez a történet megérdemli az ujraközlést Ez 

hüen tükrözi a magyar parasztssag soraiboI szarmazo csendör 

valodi arcat, aki esküjéhez hiven teljesitette kötelességét, de ha 

szive megszolalt, volt batorsaga arra hallgatni. A történetet hely 

szüke miatt leröviditveközöljük, de lényege valtozatlan. : 

A Zalaszentgrot-i örsön szolgaltam 1940 karacsony tajan 

és adovégrehajtok mellé karhatalmi szolgalatra vezényelt az örs

parancsnokom. Az ilyen feladat mindig nehéz, de karacsony tajan 

még a szokottnal is nehezebb volt. Esett a ho és jarörtarsammal 

tavolrol követtük a végrehajtot meg a rakodo embereket . Az elsö 

par adohatralékos gazda zsörtölödve bar, de készpénzzel fizetett. 

Egyszerre a hatosagi emberek egy szegényes haziko elé értek, 

melynek lakoja 28 pengö adoval tartozott . A kopogtatasra egy 

lukas cipös sovany, beesett arcu asszony jelent meg az ajtoban, 

kinek szoknyajan két vézna rosszultaplalt gyermek csüngött . Az 

asszony sirva könyörgött, elmondvan, hogy a férje nem régen 

szerencsétlenség aldozata lett és az olban levö diszno az egyetlen 

vagyonuk és biztositékuk, hogy ne haljanak éhen. De a törvény 

személytelen és könyötelen és a végrehajto elrendelte a rakodok

nak, a malac lefoglalasat. De ezt mar nem birtam tovabb és alljt 

parancsoltam a rakod oknak , maga.m pedig bementem az asszonnyal 

a hazba. Ott a zubbonyom felsö zsebéböl harom tizpengöst vettem 

elö és a tiltakozo asszony markaba nyomtam. "Ez nem kölcsön, 

hanem ajandék. Fizesse ki az adot és a két pengön vegyen cukrot 

a gyerekek nek karacsonyra." Kijöve a hazboI az aszony kifizette az 

adot . Mindenki sejtette mi történt és még a végrehajto is velem 

örült, hogy nem kellett elkoboztatni a disznot . 

q . 
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Az alabbi Bajtarsaink pénzadomanyat a Bajtarsi Levélre a Központi 

Vezetö köszönettel nyugtazza: 

PALLAGI DALMA Egyesült Allamok . 

v.b . TAMASKA ENDRE Egyesült Allamok 

MENYHERT ISTVAN Egyesült Allamok 

GYULAI HELEN Egyesült Allamok 

v. POLGAR LASZLO Kanada 

MATHE JANOS Kanada 

URBIN JANOS Kanada 

NAGY GYORGY Kanada 

KISS KAROL Y Kanada 

SZALAY GYULA Egyesült Allamok. 

v . CSASZKOCZY EMIL Németorszag 

BEOTHY KALMAN Egyesült Allamok . 

AZ MKCsBK SYDNEI CSOPORTJA Ausztralia 

SEREGEL YES MARTON esö törm fia, MARTIN SEREGEL YES 

Kanada, elhunyt apja emlékére küldött adomanyt a BL:-re. 

KULIF AI MARIA Egyesült Allamok 

Dr . ANDRE LAQSZLO Egyesült Allamok 

VARGA GEZA Kanada 

BALOGH MARSSO AGNES Egyesült allamok. 

Lapzarta utan érkezett adomanyokat a következö BL- ben közöljük. 

** ****************************************** 

A VASARNAPI UJSAG JULIUS HAVI KALENDARIUMABOL: 

/ 
. 1921. július 21-én Debrecenböl jelentették: 

"Püspökladányban ma leplezték le a kommunisták által 
kivégzett Pongrácz csendőr százados és három 
csendőrtársa síremlékét. Az ünnepségen Beke Antal tábori 
lelkész mondott imát, majd Forgách Elemér tartott 
nagyhatású emlékbeszédet. A síremlék leleplezése után a 
sírokra és az emlékműre koszorút helyeztek, majd 
díszszakasz vonult el a sírok előtt." 

fo 

, l , 

T AJEKOZTA T ASUL 

Bajtarsaink és tamogatoink szamara kimutatas a legutobbi 

Bajtarsi Levél elMIlitasi , nyomtatasi és postazasi költségeiröl : 

I I 
IROGEP (jet) TINTA ...... .. .......... .... .. . U.S.$ 

NYONDA KOLTSEG .. .. .............. ..... U.S $ 

TENGEREN TlJLI CSOMAG KllLDES .... U.S.$ 

BELYEG KÓLTSEG . . .. .... . ... . ........ . ..... U.S.$ 

cÍMKEK NYOMTATÁSA . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. U.S.$ 

39 .99 

364.00 

115.80 

149.65 

7.35 

OSSZKOLTSEG .. . .. ........ ... .... .. . . .. . . . . . . . . U.S.$ 676.79 . 

Ez 400 drb . B.L. teljes költsége ami annyit jelent, hogy 

darabonkint .a B. L. 1. 70 U . S. dollarba kerül. Ezért kérjük ne 

dobjatok el , hanem adjatok tovabb ha elolvastatok. 

***************************************************** 

A Központi Vezet ö kéri a bajtarsakat, hogy esetleges 

hozza- jarulasukat a késedelem elkerülése végett közvetlenül a 

Központi Vezetö eimére küldjétek. Anyagi helyzetünkre jellemzö 

Dr. Paradi Joszsef urnak, a Szemere Bertalan Tarsasag elnökének 

Kossuth Lajostol vett idézete : 

"PENZ, FEGYVER ris PARIPA SZŐKÉN VAN!" 

11· 



KOZ~RDEK(} MAGYAR HíREK: 

Majusban a vidéki csoportok utan megalakul t a HORTHY 

MIKL6s TORTENELMI TÁRSASÁG budapesti tagozata is, elnöke 

Dobai Miklos lett. A nagy szamu fiatal jelentkezö miatt a buda

pesti tagozat ifjusagi bizottsagot is létrehozott, plelynek vezetöje 

Csürös Andras lett. A budapesti tagozat hasonloan az 1994-ben 

alakult györi, bécsi és keszthelyi tagozatokhoz apolni kivanja a 

volt Kormanyzo ur emlékét és megtisztitani a ragalmaktol és 

hazugsagoktol.. (Az MKCsBK. tagjainak különösen szivmelegitö a 

hir, hogy az ifjusag ilyen szép szamu érdeklödést mutat a mult 

igazsaganak megismerésére. A szerkesztö.) 

********************************* 

TANULMÁNYI EREh>MENYEK VilAGVISZONYLATBAN: 

A "Science" c. lap 2000 december 8. szama a következö 

tanulmanyi eredményeket közölte vilagviszonylatban a közép

iskolakrol: MATEMATIKA: Singapur 604, Dél-Korea 587, Tajvan 

585, Japan 579, Hollandia 540, MAGYARORSZAG 532 ... Az USA 

12 helyen van 502 és a legalacsonyabb Iran 422 ponttal. Az atlag 

487 pont. TERMESZTTUDOMANYOK: Tajvan 569, Singapore 

568, MAGYARORSZAG 552 .. . Kanada 533, az USA 515 és a 

legalacsonyabb a Dél-Afrikai Köztarsasag 243 ponna!. Az atlag 

488. (Az eredmények igazoljak, hogy a fegyelmezett tarsadalmak 

gyermekei jobb eredményeket érnek el. De ezt a liberalis szellem 

politikai indoktrinaciobol vezetve még mindig tagadja . Hazank a 

matematikaban elért hatodik és a természet- tudomanyok terén 

elért harmadik helyezésével mindkét nagyhatal=mat, mint Orosz

orszagot, mint az USA-t megelözte és igy szellemi nagynhatalmi 

szintre emelkedett. A szekkesztö.) , 
A közölt adatokat a KANADAI MAGYARSAG 2001 

junius 27. szamabol kivonatosan közöltük. A szerkesztö. 

12. 

, 

REGI DICsdsÉGŰNK . .. 

A Csendör Tizparancsolat nem volt része a Szolgalati 

Utasitasnak. Be nem tartasa nem vont fegyelmi eljarast maga utan. 

Sokkal sulyosabb volt annak következménye. Aki nem tudott a 

Testület alapelvét kifejezö Tizparancsolat szellemének megfelelöen 

élni, az nem maradhatott meg a Csendörség kötelékében sem. 

Ime a Tizparancsolat, mely barhol és minden idökben, 

barmely nemzet rend védelmi szervezetének mintaul szolgalhat : 

Megemlékezzél arrol amivel Istennek tartozol! 

En vagyok a te Hazad; NAGYMAGYARORSZAG! 

Hüséged, becsületed és vitézséged nem elado! 

Légy erkölcsös, jozan életü, engedelmes! 

Tiszteld elöljaroidat mint Atyadat, szeresd bajtarsaidat 

mint tenmagadat! 

Tanulj és tudj, a tudas masodik fegyvered! 

Védd a masét, a magadét ne pazarold! 

Mögötted a törvény, elötted is az legyen! 

Igazsagtalanul ne vadolj, fegyvered artatlanlt ne bantson! 

A csalad szentély, ha magadnak nincs, 

örsödben megtalalod ! 

vitéz NEMEREY MÁRTON altbgy . 

A M. Kir. Csendörség Felügyelöje. 

13. 



HALOTTAINK~ 

J r ' 
NESZMELYI ZOLTAN csÖ . Szds . bajtarsunk 2001 aprilis IS-én 

visszaadta lelkét Teremtöjének . Nyugodjék békében . 

************************************ 

BAGOSSY LÁSZLO M. Kir. tüzszerész szazados, az Encyclopedia 

Hungarica (1992 Calgary , Kanada) megalapitoja; ny . alezredes, az 

MKBCSK tiszteletbeli tagja, rövid betegség utan, 2001 junius 20-

an sajat otthonaban, 80 éves koraban elhunyt Bagossy Laszlo 

bajtarsunk 1920-ban született Alsofügaön (Abauj vm.) Bucsuzta

tasara 2001 junius 30-an került sor a Magyar Reformatus Egyhaz 

templomaban Calgaryban . Gyaszoljak özvegye, fia rokonai, barMai 

és munkatarsai . Eletmüvében a négy kötetetes Encyclopédiaban 

több alkalommal emlékezik meg a M. Kir. Csendörség szerepéröl 

és munkajarol. Igy Testületünk szamara is nagy veszteség 

tavozasa! 

************************ , 
Dr. SZENTANDRASSY ELEK csö.szds. bajtarsunk halalhire csak , 
most jutott tudom{sunkra . Bajtarsunk 1997 december 10-én 

hunyt el Ausztraliaban . Emlékét kegyelettel örizzük . 

************************ 
I ( 

SZADA Y BELA fhdgy, 2000 febru(r 10=én Melbourneben elhunyt. 

Minden bajtarsunk elvesztése a MKCdBK vesztesége is . 

************************ 
J 'I 

BETEGSEGEK, FELGYOGYULASOK: 
I 

UTCZAS LAJOS cSÖ . szds bajtarsunknak és KOLTSEY LAJOS tb. 

csö . zls . bajtarsunknak betegségükböl valo mielöbbi felgyogyulasat 

szivböl kivanjuk. . 

14. ,15, 



Csendőr őrszoba részlet. Ellítérben Koncz Gábor színész mása csendőr egyenruhában 

/lA csendőrnek nem áll jogában a beismerést fenyegetés vagy 
rábeszélés útján kierőszakolni, de főleg szigorúan tilos erőszakot, 
kényszert használni, legkevésbé bántalmazni az illetőt./I 

Atilalom ellen vétó'k fegyelmi, 5Őthaditörvényszéki eljárás alá estek. 
A csendőrnek nem hatalma, hanem tekintélye volt. 

Bűnfelderítési mutatójuk országos átlagban mindenkor megha
ladta a 90%-ot. PI.: 1907 -ben 94% volt. Ezen felül az állandó 
csendőri jelenlét komoly visszatartó erőt jelentett a "megtévedni" 
hajlamos egyéneknél. 

Csendllrfeslmény 1943·ból 

16-

I 
BAJTARS! 

v. Domokos Sandor . 

Bajtars! Ez a szo szent, igaz. 

Vesztett csatak utan vigasz, 

Csata tüzében kézfogas 

Gyözelemben osztozkodas. 
Joban, rosszban helyt vaIlalas. 

Bajtarsak csak azok lehetnek 

akik vallvetve verekedtek 

Donnal. Tiszanal, Karpatokban 

rOlJlok között, lövészarkokban, 

kik közös harcban hadakoztak, 

s reménytelen is kitarottak, 

nem mérlegeitek, alkudoztak; 

a Bajrars névhez hüek maradtak. 

Mi kevesen, kik megmaradtunk 

kötelességünk hangoztatnunk , 

bar öregen, de büszke daccal 

szemben kelettel és nyugattal, 

csak a magyar Hazanknak éltünk . 

Ez a Bajtarsi örökségünk . 

Bajtarsi hüség, szent igaz 

a vereségben is vigasz, 

dicsöségben megosztozas, 

halaiboi is feltarnadas! 
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MAGYAR KIRÁL VI CSENDŐR BAJTÁRsI KOZOSShJ: 

Az MKCsBK a volt Magyar Kinllyi Csendörség történelmi 

szerepének és hivatasa szellemének örzöje és örököse. 

Feladata megörizni és megörökiteni a volt Testület 
hagyomanyait 

Az MKCsBK a Hazajukboi elüzött volt csendör bajtarsak 

közössége, mélynek tagjIll lehetnek a volt Testület tagjai 

(hivatalbol), tiszteletbeli csendörök (felkérésr~) és csendör barMok 

(önkéntes alapon) ha a Közösség céljaval és feladataval 
egyetértenek. 

******************************** 

MKCsBK. BAJTÁRsI LEvéL 

Rendeltetése: 1) A sorsközösségben, de szétszortan élö 

Bajtarsak összefogasanak és tajékozottsaganak biztositasa. 

2.) Araszorulo Bajtarsaknak és csa1l1dtagjainakJ 
megsegitése. 

3.) A Testületröl tudatosan eltorzitott 

vélemények és megitélések rnegvcafolasa és megvaltoztatasa. 

4.) Elöadasok, ünnepélyek (Csendör Nap) 

rendezésével a fennti célokhoz szükséges anyagi alap megteremtése 

********************* 
A BAJTÁSRSI LEV~L AZ MKCsBK VILÁGSZERVEZET~NEK 

KOZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA. FELELOS KIADÓ: 
r I Ő Vitéz VICZIAN BELA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZET JE 

475 East Peckharn st. Neenah WI 54956 Tel:(920) 725-5710 

A KÖZPONTI VEZETŐ ÜZENETE. 

Kedves Csendőr Bajtársaim! 

Az égi szózat szavai csendülnek meg lelkünkben szent 
Karácsony ünnepén a Megváltó Krisztus Jézus születése napján. 

A kétezer éves szetet-ünnepén kigyulladnak a karácsony
fák csillogó fényei melyek emlékeztetnek a mult ra és egyben 
bizalommal töltik meg szivünket a jövő iránt. A világban szerte
szórt magyarságnak van egy közös eszmei karácsonyfája, melynek 
ágai elérnek a földgolyó minden sarkába ahol magyaro k élnek és 
karácsonykor ágaik átölelnek minden magyart. Ez a nemzeti 
karácsonyfa nem csak a mult megpróbáltatásaira emlékeztessen, 
hanem a karácsony szellemének megfelelően a jövő reményének is 
szimboluma kell legyen a bethlehemi csillag. 

Nem feledhetjük a multat, de a nemzetnek hinni és remélni 
kell a jövőben. Ennek a jövőnek pedig az ifjúság a záloga. Nekik 
kell továbbvinni a szabadság és az igazság szeretetét, amelyért 
elődeik olyan sokat áldoztak. Nekik kell valóraváItani épitő 

munkával azt amit elődeik csak megkezdtek, de be nem fejezhettek. 
Mi Csendőrök áldozatos életünk nehéz megprobáltatásait 

helyezzük ajándékul ezen minden magyaro k karácsonyfája alá. 
Hűséggel, becsülettel és vitézül leélt életünk példája segitse 
megtartani és nevelni a magyar ifjuságot igaz magyrnak. Olyan 
magyarnak aki béke épitő munkájával bizonyit ja hazaszeretetét és 
igy fekteti le alapjait egy újabb magyar évezred nek. . 

Kivánok minndannyiotoknak 
BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJESZTENDŐI I 

Vitéz Viczián Béla 
Központi Vezető 
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A SZERKESZTŐ ÜZENETE. 
Kedves Csendőr Bajtársaim! 

Az Központi Vezetőnk üzenete köszöntött mindannyiunkat 
a szeretet ünnpének és az Új esztendő jövetelének alkalmából. 
Ehhez én csak a magam jókivánságaimat tudom hozzátenni. 

Az ősz mást jelent számunkra. Történelmünk hatalmas 
mérföldköve, 1849 és 1956 októbere elválaszthatatlanul kapcso
lódik egymáshoz. Mindkettő gyász-ünnep és mégis bennük feszül a 
flatmates hite, a bele nem nyugvás a végzet itéletébe. Ma is erre van 
szükség. Ez kell áthassa, átitassa a nemzet lelkületét. Mert csak 
ebben van meg az az életerő amit az 1920-as évek csodával határos 
talpraállása bizonyított. Trianon és a Komunizmus kettős csapása 
ellenére talpra állt az ország. Kifizette a rárott borzalmas hadiJwcot 
és létrehozta a pengőt, amely Europa egyik legstabilabb pénzneme 
lett . Soha annyi iskola nem épült mint Klebelsberg Kunó 
közoktatási minisztersége alatt. Épülni kezdtek az Oncsa házak, 
megszületett a Hangya, a falusi terményeket értékesitő láncolata, az 
Országos Betegbiytositó Intézet. Persze ezzel szemben ott volt a 
Valéria telep Pesten és a milliós földnélküli parasztság vidéken. De 
a nemzet mégis a felemelkedés útjára lépett. Mi volt ennek a 
háttere? 

A tatár dúláskor osztrák segitségre számitottunk, akik 
bec~ptak . Mohács után a török János Zsigmond ''yédnökeként'' 
foglalta el Budát és mikor 150 év után Habsburg segitséggel 
"felszabadultunk" akkor azoknak lettünk a gyarmatau Legutóbb a 
Szovjet "szabadított" fel minket. A Trianon utáni talpraállás titka az 
volt, hogy senki sem szabaditott föl. Látjuk, hogy sem a tankok, 
sem a bankok árnyékában nem terem szabadság. Lehet, hogy az 
önálló talpraállás egy generació feláldozásába, de egyedül csak az 
ilyen önerejű talpraállás a tartós. Ám csak önmagunkban hinni, 
elbizakodottság. Abban az isteni Erőben kell hinnünk, aki minden 
erő forrása. Az ember ereje Isten nálkül semmire sem elégséges. 
Sokan vannak köztönk akiket a fogság, a börtö.n, a munkatábor, a 
kitelepítés és üldözöttség éveiben csak a hitből fakadó remány ereje 
tartott életben. A két nevezetes oktoberi ünnepünk legyen nemzeti 
önbizalmunk forrása. 

2 

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁSOK: 

Dr. Képiró Sándor bajtársunk jóvoltából a B.L. szerkesztősége 
megkapta Kádár Éva történésznek, aki a Szemere Bertalan 
Társaság tagja, azt a saját kiadású tanulmányát, melynek cime 
"Kiegészités egy hiányos képhez". A tanulmány Ferenczy László 
csendőr-alezredes szerepét vizsgálja a Magyar holocaust idején. 
Tárgyi öizonyitékokkal támasztja alá azt az állitását, hogy Ferenczy 
László beosztásának hatáskörét a zsidóság segitségére igyekezett 
felhasználni. Elég egy idézetet közölnünk. hogy a szerző szándéka 
világos legyen: UA zsidóság jogait korlátozó törvényeket hoztak 
ugyan, de 1944 márciusáig életük nem került közvetlen veszélybe. 
A környező országokboi -fóleg Lengyelországból- menekült 
üldözöttek Magyarországon találtak menedéket." A tanulmány 
elfogulatlanságának záloga, hogy a szerző Kádár Éva családjának 
egyik tagja maga is az üldözöttekhez tartozott. Testületünk 
köszönettel fogadja a szerző törekvését, hogy Ferenczy alezredes 
szerepének tisztázásával a Csendőrség mult ját is az igazságnak 
megfelelően mutatja be 

************************************* 

A Magyarországi Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége ez év 
szeptemberében Balatonkenesén tartott közgyűlésén 85% szavazati 
több$éggel felvette az M.K.Cs.B.K-t mint tag-testületet. Ezzel 
Testpletünk m:.nden tagja a MBEOSz-ben szavazati és. választható
sági jogot nyert. 

*******.************************** 

Az alábbi Vide o-kazetták a jelzett árban még kaphatók a Központi 

Vezető .~én: 
~Hiv~n, Becsülettel, Vitézül" (6. drb.) 
"Csendőrnap, 1997 február 15" (4. drb.) 
"Csendőrnap, 1999 február 16." (3. Drb.) 
''Pesti Konferencia" (5 . Drb. Sok értékes előadás sal) 

A fenti kazetták ára 15 US. Dollár postaköltséggel együtt. 
.3 



A Világ Kereskedemi Központ tornyainak lerombolása olyan 
esemény, mely az egész világra kihat. Számunkra, akik annak idején 
a békés társadalmi rend fenntartását hivatásunknak választottuk, ez 
az esemény elgondolkoztató. Borzalmas és nem provolkált terror 
támadás érte az Egyesült Államokat. A sokk-hatást növeli az, hogy 
az amerikai nép nem tapasztalt háboros rombolást saját földjén. 
Hirosima és Drezda bombázását nem lehet a szeptember ll-én 
véghezvitt orvtámadáshoz hasonlitani, mert azok hadi tettek voltak. 
Úgy Japán mint Németország hadi állapotban volt és a lakosság fel 
volt készülve légitámadásokra. Senki sem hivatkozott akkor isteni 
akaratra. Osama bin Laden azonban minden gyilkosságra, minden 
terror cselekményre Istentől kapott felhatalmazásra hivatkozik. 
Nem csak a nyugati világ ellen, de a szándékaival egyet nem értő 
arabok ellen elkövetett tetteit is Isten akaratának nyilvánitja. Ezzel 
azt a primitiv népet, akinek ismeretköre igen korlátozott, annyira 
hatal-mába keriti és fanatizálja, hogy azok nem is gondolkoznak 
tettük következményei felett. Az emberiség felsorolhatatlanul sok 
szümyű bűnt követett el történeleme során, de mindig azok voltak 
a legszörnyűbbek, amiket Isten nevében, az igazi lsten megcsúfolá
sával követnek el. Ezekben a tettekben az a gonoszság nyilvánul 
meg, mellyel nem lehet békét kötni. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A Központi Vezető és a B. L. Szerkesztő együttes kéreime a 

tagságtól az, hogy segitsenek munkánkban azzal, hogy értesitsék a 
Vezetőséget arról, hogy mik az észrevételeik, mit találnak jónak, 
mit kifogásolnak a Bajtársi Levéllel kapcsolatban. 'Régebben a B.L. 
nem csak a haláleseteket közölte, hanem a családi eseményeket is, 
mint születés, gyermekeink eredményei, betegség és felgyógyulás, 
valamint az elért kitüntetések mind helyet kaptak a B.L.-ben. Csak 
igy szolgálhat juk megbizatásunk fő célját, hogy összefogjuk a 
világon szerteszét szóródott Bajtársainkat. A Testületet érintő 

közléseket továbbra is a Központi Vezető, mig a személyi jellegű 
üzeneteket közvetlenül a Szerkesztőhöz küldjék. Természetesen ne 
legyen sértődés abból, ha a terejedeimet hely szűke miatt a 
Szerkesztő korlátozni kénytelen, de szeretnénk minnél több 
részletet közölni egymás sorsáról. A Szerkesztő címe: 
(Alex) v, Domokos Sándor 29A-380 Assiniboine Ave. Winnipeg. 

R3C OYI . Canada. 
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CSENDŐR SIKER ... 

A Bajtársi Levél egyik feladata az, hogy Bajtársaink kiválló 
teljesitményeiiől tájékoztassa a tagságot. Eddig azonban csak az 
anyagi, tudományos, vagy társadalmi sikerről számoltunk be. Ezzel 
nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy nincs más területe a 
sikernek. Igenis sikernek számit egy olyan családi élet, mely hosszu 
fogoly évek megpróbáltatását túlélve olyan bensőséges életet 
teremtett mint Lám Béla csendör fOhadnagy bajtársunk és felesége 
Klári akik ezévben ünneplik az ötvenhetedik házassági évfordulót. 
Hogy mekkora siker volt ez a küzdelmekkel teli élet, arra 
bizonyíték a három unokájának bejegyzése abban a könyvben, amit 
bajtársunk fia apja naplója alapján a család számára nyomtattatott 
ki. Ime igy irnak nagyapjukról az unokák: 

" . .. a sok-sok történet amit lélegzetvisszafojtva hallgatunk 
. .. a melegség és szeretet amellyel fogad, bármilyen váratlanul 
állitunk is be hozzá, hozzájuk, hiszen Ö és Nagymami annyira 
összetartoznak, hogy szinte egyek.. . a hit amelyben példát mutat 
.. . aki a kérdésre -legyen bármilyen bonyolult is- biztosan megkeresi 
a választ . . . a Pappa." Andi 

"Amikor felveszem a telefont és a vonal másik végéről 
hallom a kérdést: "Hallo Bobikám te vagy az?" mindig eszembe jut, 
hogy senki nem tudja a becenevemet oly kedves hangon és szeret
ettel ejteni mint Nagyapó. Fölelevenednek bennem gyermekkori 
élményeim amikor a verőcei reggeleken olyan vajas-mézes kenyeret 
készitett nekem amilyet c'Sak ő tud, aki számomra nagyon fontos és 
pótolhatatlan és aki a drága Nagymamit vette feleségül, aki mindig 
azt mondja "hiányzol", aki mindig megkérdi "mit fózzek?" aki 
londoni szeletet süt és akit nagyon, de nagyon szeretek." Eszter 

"Nagyapi szeret mesélni. A saját élményeit és azokat is 
amelyeket valahol olvasott, vagy hallott. Kisgyerekként sok időt 
töltöttünk Veröcén, ahol az esték nem múltak el mese nélkül. Nevelt 
minket anélkül, hogy észrevettük volna. Nem tárta elénk riasztó és 
elrettentő példaként keserves élményeit, hanem mindig megmutatta 
a rosszban a jót, amely által az ember megőrizheti emberségét 
életbe vetett hitét. Ö a Nagyapám!" Peti 

További "sikereket" kivánunk a Lám családnak! 
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Régi dicsőségünk ... 

Illő megemlékeznünk egy olyan bajtársunkról akinek nagy 
érdeme van a ma müködő Szent László Rend felújitásában. Vitéz 
lévai Maczky László csendőrszázados, a Szent Lázár, a Szent 
György és a Templomos Rend, valamint a Vitézi Rend lovagja. 
Elévülhetetlen érdeme a Szent László Emlékbizottságban kifejtett 
munkássága, mely a Szent László Rend megújitását eredményezte. 

Vitéz Maczky László százados 1910 oktober 3-án született 
és 1936-ban lett a M. Kir. Csendörség tagja. 1939-ben nevezték ki 
hadnag gyá. 1943-ban századossá léptették elő. Alakulatával 1945 
májusában hagyta el Magyarországot. 

1960-ban veszik fel saját érdeme alapján a Vitézi Rendbe. 
Hamarosan követi a Szent Lázár, a Szent György és a Templomos 
rend lovagjai közé történt felvétele. 

1962-ben Németország-i számüzetésben rendkivül aktivan 
vesz részt a Szent László Társaság munkájában. Fáradtságot nem 
ismerő szorgalommal szerkeszti a Társaság tájékoztató folyóiratát 
GEST A eimmel. Ebbe a hatalmas munkába egész családja apraja, 
nagyja részt vesz. 1963-ban történik a Társaság elsö tag-avatása. 
1966-ban a Társaságból alakul meg a ma is müködő Szent László 
Rend. 

Közben mint gondos családapa szeretettel neveli fiát és 
három lányát hüséges magyarnak. Nagy áldozatok árán fiát Lászlót 
és lányait, Enikőt, Emesét és Sudárkát a Burgkastel-i Magyar 
gimnáziurnba járatja. 

Mindenki aki erején felüli munkát vállal küldetés-tudatból, 
azt nem teheti úgy, hogy annak árát valamilyen formában meg ne 
fizesse. Ez lett v. Maczky László százados sorsa is. A magát nem 
kimélő megfeszitett munkáért az 1969-ben bekövetkezett hirtelen 
halálával fizetett. Ötven-nyolc évesen adta vissza hüséges Magyar 
lelkét Teremtőjének 

A Szittyakürt cimü magyar emigráció s mozgalmi ujság 
cimlapján emlékezett meg Bajtársunkról ezen szavakkal: ~ 

"Temetésén ...... nagyszámú amerikai és magyar vett részt. 
A magyar nemzeti lobogóval borított koporsójánál katolikus és 
református lelkészek mondtak megható búcsúztatót és méltatták az 
ízig-vérig alkotó magyar hazafi munkásságát." 

Emlékét Testilletünk minden tagja szivébe zárva őrzi és 
példaképnek tekinti. 

ó 

Egy hős csendőrfiú emlékére. 
Árpád Frank Walter Mandalik 

34.-ik születésnapján repülő szerencsétlenség áldozata lett. 

Ez a szükszavú jelentés nem árulja el azt a hősies önfeláldozást 
amivel Mandalik . Árpád, . vitéz Mandalik Ferenc tb. csendőr
bajtársunk fia, élete árán mentette meg egy kanadai iskola 
fiataljainak kirándoló csopotját egy szörnyű katasztrófától. A B.e. 
tartományban megjelenő ''The Pro vince" nevü ujság hosszú 
cikkben emlékezik meg az eseményről: 

''Huszonkét 3 és 4 osztályos elemi-iskolai tanuló Vancouver 
szigetén a Mclver tavon a Campbell folyó közelében kajak 
kiránduláson vetted részt, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy 
vizi-repülőgép kétségbeesett kanyarrral próbálja elkerülni öket, akik 
pont a leszálló pályája vonalába kerültek és igy a gép a partvonalba 
ütközve összetört 

A gép mindhárom utasa azonnal szörnyet halt." 
Egy másik helyi ujság hasonló elismeréssel igy irt az 

eseményröl:"A hős pilóta életét áldozta ml, hogy agyerekeket 
megmentse. A vizirepülőgép pilotája feláldozta magát és két utasát 
egy kétségbeesett probálkozást hajtva végre gépével, hogy elkerül je 
azt, hogy a fiatalok csoportjába zuhanjon .... 2000 junius 13-án 
Mandalik Árpád magyar származású pilóta, bajba jutott gépét a 
viztükör helyett a partnak irányitotta, hogy a Mclver tavon 
kajakozó gyerekeket elkerülje. Ó maga két utasával együtt szörnyet 
halt." 

Egy másik angol ujság:"A HŐS" cimet adta cikkének, mely 
igy szól. ''Mandalik Árpád egy hős. Mandalik Árpád kedden 
szörnyet halt amint megpróbálta elkerülni a kajakozó gyermekek 
csoportját a Melver tavon a Campbell folyó közelében. Gépe 
komoly bajban volt és leszálló helyet keresett a tavon, amikor 
utolsó pillanatban észrevette a tavon csónakázó gyerekeket. 
Elcsvarta a gépet, de ezzel a saját és két utasa sorsát is 
megpecsételte. Eg;r ilyen hirtelen, utolsó pillanatbani elhatározásra 
csak egy nagyon bátor ember kápes. Árpád bebizonyította, hogy ő 
egy ilyen ember!" 

Az önfeláldozó fiatalemberre a büszke apával együtt mi 
csendőrök is kegyelettel emlékezünk. Mandalik Árpád a csendőr 
szellem neveltje volt. Ő a mi hősünk is. 
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Vitéz Máté Károly és Bánkúti György 

Diszörség 100 éves évfordulonk alkamlmabol Torontoban 

, 
Az Uj Esztendő 2002 ... 

érkezésével lezárul a M.· Kir. Csendőrség alapitásának 120. éve. 
Nem szabad elmennünk emellett az évszám mellett úgy, mintha az 
csak egy hétköznapi dátum lenne. Mert nem az! Ez a százhúsz éva 
M. Kir. Csendőrség tagjainak számára · szinte emberfeletti meg
próbáltatásokkal és áldozatokkal volt tele. Annak ellenére, hogy 
csak 64 évig szolgálhatta Testületünk hiven, becsülettel és vitézül a 
magyar Nemzetet rendkivüli eredményeket ért el. Kora legjobb 
közbiztonsági szerve volt. Ezalatt a 64 év alatt harcolt két véres. de 
vesztes világháborúban, túlélte a létére törő kommunista forradal
mat és a második világháború után a kiirtására irányuló bosszú 
hadjáratot. Azzal hogy emlékezünk, egyben emIékeztetünk minden 
magyart arra, hogy volt valaha egy Testület, a M. Kir. Csendőrség, 
akiknek hűségére mindig számithatott a magyar nép és a Nemzet. 
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TANULSÁGOS NYOMOZÁS. 

Az itt következő történet elsősorban a csendőr fiaknak, 
lányoknak, unokáknak és a tiszteletbeli csendőrőknek szól, akiknek 
nincs, hiszen nem is lehet fogalmuk a régi, békebeli Csendőrség 
hiréröl. Arrol az európai, de mondhatjuk, hogy világhirről, amelyet 
M. Kir. Csendőrség szinte példátlanul hatásos bűnözés-felderitése 
vivott 19 számára. 

Ezeket az eredményeket pedig nem egyetemi, de még nem 
is főiskolai végzett egyének érték el, hanem a magyar parasztság 
soraiból kikerült "józan paraszti ésszel" megáldott, szorgalmas és 
tanulni vágyó fiaink, akiknek éles esze, megfigyelő készsége és 
kötelesség-teljesitése olyan teljesitményekre képesitette, ami 
sokszorosan pótolta a formai tanultságot. 

Hála Hájas László bajtársunknak, aki önszorgalomból és 
saját költségén egy remek összefoglaló könyvet áHitott össze A 
CsendőrségrölllHiven Becsülettel Vitézül" cimmel, melyben többek 
között pár példaértékű nyomozást is megörökit. Ezek közül 
választottam egyet bemutatásra. 

Fel kell hivnom a figyelmet arra, hogy ezek a nyomozások 
zömmel a huszas és· harmincas években játszódtak le. A mai 
nemzedék nehezen tudja elképzelni azt a kort, amikor még sem 
televizió sem komputer nem volt. A személyi közlekedést zömmel a 
vasut bonyolitotta le és aIItelekommunikációlI fó eszköze a rádio és 
a telefon volt. 

A nyomozó csendőrnek nem állott rendelkezésére sem 
ujjlenyomat nyilvántartó, sem laboratorium aDNA vizsgálatra, 
vagy vérképek elemzésére. Ezeket a technikai hiányokat a csendör 
megfigyelő képessége, éles és logikus következtetése pótolta. Ezek 
segitségével képes volt mégis adatokkal alátámasztott vádat 
terjeszteni fel az ügyészség elé. A 80 és 90 % között váltakozó 
bűn-felderítési eredmény a Csendőrség legénységét dicséri, de a 
tisztikar érdeme, hogy legénysége nevelését ilyen szintre tudta 
felemelni. 

Ezen tények figyelembevételével fogadják a Mészáros János 
IV. Csendőr alhadnagy "A helyszin beszél" cimű nyomozás
történetét 
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A hclyszi·n beszél. 
írtA: MÉSZÁROS J~OS IV. alhawiagy (Naszód). 

. Min'don njomO'Lás megltezd6s01tor, az ' o.datgytlj~ 
tóst munkflban -lcgels6 holyen áll o. helyszini szemlo. 
A helysz{nben a.z o.d'atoik ltinceesb6uy6Jót kell 16t
nunk, amely magában rejti a. leuérlélkesobb a.dato
kat 68 kéeöbb döntlSen befoly6.so11ultjn. a Jlyomor.da 
menotót. Nyitolt könyv:vcl hDsonllLbnl6 ösSZe a holy
szin, awelyböl az, aki ezt olvasni tudjn, a turténlo-ltot 
leolvashntja, mert o. helysz1n "beszélli, mint ezt n.z 
alábbi megLUrlént eset is Jgazolja.. .. 

A gydszos emlókü mohúcsi csa.tá. 410 6ves ·~vior
du]ón cm16kUnncpct rendezett Mobnes' ,'ArosD.. .A 
Kormdnvz6 Or O Fóméltósdua is megjelent, 4z utat . 
nuLón tette meg Mobticsig As az liunep6ly befojezté
vel Hnrklmybn látogatott, hogy ott az anyák-nopjáll 
rcudc1-eH iiUllOpólyt megnyissa. 

A MÁV pécsi UzlotvozoWs6g6nClk f6tisztviselöi, 
hogya Kormányzó Úr Ö F6m6ltósAga eleUt hódoló 
UszteletUlkot leróbassllk, ugyanazon a napon, U12 
órnltor, egy slnaulóval indultaK 'Pócsr61 HarkAnybn. 
Alig haladtak 7-8 Ion-t, egyik kis lcnnyo.rniLl o. sfn
Imló belefulolt ogy, n. stnpár felott kl!cszHott 
a Ikét sin 'között ..:... egy, l)()reelhm "szigeLe16 logott. 
.A. porcelhin szigelelő bezuzta IL sinaut6 8z61v6d6 . nvo~ 
gél, de több ikárt 110m tett, mert o. sínautó belsejében. 
o. középen szerencsere senki nom iUt. A 'kifcszItott 
drót elszakadL A vewt6 erős fékezés llbin' megálli
lottu II gépel. Á'I. lltnsok lUllAlra r~mUlten sz6Ulnk kt. 
A helysz.lntöl! körii·lbeJiU 1 km-l'B lévő ]leJl~(1i 
\'ll..c;útAllomótira Ó1'\'o, k<izlilték az esombtryt az állo-
mil.sfönökkol és nloghllgylák nnnnlc, bogy nzonnnl 
Jclenlso 'be It't ~~\.M. ra \~~~ \>..lt~ fuL~6~zséghoz. . 

A szakértők megl.llal)Uása sun'Ínt, az voU a. Gze~ 
renese, hogy nom n~'Hollaulóvnl mentek noki a ld
feszítet! urólnnJt, mert ez esetben a hcntiUök fejét 
\' ~lósággal leborot válla volna a il rót. 
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Még nznap kisziillnlt u. helyszinrc n. pécsi hir. 
iigyöszsógi eln,~k, 1<~L 11écsi dclcl<lh'Vc1 9 'lniv(!l n7.t 
állupilott..n:k mug, bogy o. pócsi hnláron ldvUl esik nz 
aset helyszíne, ez6rt n. :p6csi nyom. aIOS'ltlá.lypnrnn(~s· 
noksághoz tették nt Cl? tigyet ll. tová.bbi nyomoz!L~ 
céljáb61. A pécsi osztúl:;'PArancsnoatsftg . távbcs'l.óWn 
adntt pnrn.nc.sn. alapján engem rendelt ild - mint' n 
sromS1.édos .k6vágós7.iillösi örs parancsnokát, - ezen 
ügy nyomoulsLira. A !)nrancs' vélele után 10 pCl'cccl 
nui.r kerélq1árOl} hnjlolhmk Hajnal János órmestcr· 
rol 11 helys1.inru. . 

, A bclyszini szemle ClŐS-LÖ1' csnk 'unllyi támpontol. 
nyujtott.· hogy mcgnllapílhaltnm II lefrL csem611yt. 
Mivel n talaj nngyoll szárnz volt. {gy semmi'félo 
nyom. nem segíthetott crcdmönyhcz. :MAr 1mrmlluszor 
mentem n llclyszinl meglekinteni s mindig HZ a r6~i 
úH~gfll1nptt.lís bizlatott, hagy ft helyszín "besz~l'\ J g~' 
iti volt, 1llcrln mtU" k6lszcr ls megtnrtott ~S alupo~nl\h 
\félt helyszíni 6zrunlén nem láttam lneg n7.t, nmil 
II hnrmlHlszori mogszcm1616snél fcdezlrun fol. FclflY' 
tle~lefl\ \1gy:1I1i~ n~oo t:lvirduoszlopon - melyről II 
tlrhtot il. gyal\usltoLL leszaldtottn. -- ~lOgy 1\ bc.ltúlrú
nyozott oszl&pon 170 cm. magn.ss6gbnn, a meleg áltnl 

, mogpuhult U'(l.Lr{mycsOJnOOs]C(lt vllln.ki mcglnpHotln. 
Nngyltó ' üveggel is vlzHgú.lllli kC1.dLcm u:t.f. és Jnó;: 
jobb képet knplnm. Most llllÍr m61t" nJnposu.hbnll ·vi7.q
J!hlni JCC7.tlt.clO 1\2: oszlopot., n földtől cg«~1.on n folsö 
vóg6ig. EszroveLLOIIl, hogy egy kis szálk"" moly relül
ról lofaló bú:WdoU, ki6.ll ~, oszlop oldal-án, do hegyo 
'kissé ]0 vap. töt:vo • .A. törós .friss volt. 'Hol '4 latUrt 
n6szt:Bizonyosan annnlc a :kezébe hatolt, aki erre az 
oszlopra, felnlRszott. Mert Q. felmó.s1Jás tAnyát mnr 
beigl\zolva hutrun. Nom csn.lóc1t.u.m. 

A "vasúti 8zom61yzotet újból lkikérdeztoIn. Fel· 
tilnt Kopil~i Imre pálya6r elóndlLsn.. A .<kérd~cs hely 

. az ö vonalszn'knszába. esett AzL állUolta, hogy ö 
körnlbelUl 200-iJOO lópésröl látto., m.i1tor 'azon o. he
lyen, ahol az eset történt, S [érli inrtózkodotl, ö ment 
is foléjUk, }way: IL vMi.tról 1opnrnu('.Ro)jn. n7.(Jkn.t, do 
n7.,ok ·rlLk.lnbfLl.vn mr.Jtfcnycgotl6Jc, hoJty 110 Tncrj~" 
arra DIoIIni, ... fort JoUUk. E7.t az oHlrúJM{tt lübbli7.Ör 
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18 megismélclloUom' velo. Minó1 l6bbször mondta cl 
az esetet;. annfu ' több eltérést lGlflHo.m olö~dAsában. 
GJn.num rálcrc16dött. . 

'fákintoHol arra, 110gy novozcU ]tözszolg61atban 
állot.t; DZ l1:lloJl1úscHJJjlLrólól engedélyt kér1.cm, hop a 
pályaőr melleUcm maradhasson. Kop6.csl sehogy 
sem &kart mdllettelU maradni, valami ilrtlggyel 
mindig szabadulni akart t.ölOOl. Figyelni kezdtem.. 
A pnntallójo. szárón egy hla rGketée-bnrn~ foltot vo~ 
tom ész.ro, 1U11cly olyo.u nngystgú volt. mLnt. a;tnlt a 
távirdaosz1Q.n n1.d.a.t6.t, .D "kM",m.~nÚlr a\h.'wur. 

, A. gynnmunt nem UlJtoltnm KopAcsi al6tt B n.zon· 
nn.l lovolloLtem vole pnnln.l1ójlt.t AlUlost !tunr l1nnH.ó· 
val .is: v17sg,Uul k01.dtom nr.t. 

, ,I A. IoHocsko. 87.ngo. klálriuyeredelil voll Megviz~·, 
' gilt.run a tenyor6t is ezutlui s n. jobb tenyerében, .az 
ujjai 1övéhP.n., PJlS .ww, va.-1n. "~Jh\i4 &Q1JIMulU. )~ag
kérooztem, ]IOIIY oz mlólll vall a koz6ben! Azt felelte, 
hogy azt ' nem is vette észre. A BzálklLt az ál1omás
előljáró jolenl~lóben vetettem kl nevezoU kozéMl. 

lIikor miJJC]ezt. !{opúcsl h\t.tn, nom bfrtn. tovAl.b 
és ,egyszerro csn.k :f'e16m fordulvIl, halkan annyit 
mOlldof.t. bogy II ('I(YAzcmkUzt 6111lJtn.JUL llCWl.61ni 
"'elem. ' " ' . 

Sirva !kezdto beismerö ' vallomásút. Előadta, bogy 
1936. augusztus 28-An, oz eset elöUi nnp est.éIl óráibnn 

' llallott.n az, állomnson 6 porancsot, hogy mnsunp n 
döli 6rákban egy slnnutó !()fC menni Pécsról HnT' 
ltÓJlyhn o,z n~lotvezeun személyzettel. l\likor. ezt l1a)
lottn; Monnal olhat.á.roztn, hogy egy drótot feszU II 

sblpAr fmó, ele 'olyfOil'mán, l.ogy nllkorrn. n~ urnlt 
odo. árnok, ö is nkkor fog ozon belyro érkezni, meg
!lHljn. n járntot a dr61akadó.ly elölt, 110gy b8ja ll\! 

ess6k senIkinek scm. Ugy képzelte, bogy ekkor 67.611 

élolmcntk.sórt ót ki fogják lilnletni éCJ elö is fogj;,l, 
Hp~~L ' . 

llThor lUcgkérdcztmn~ hogy mégis miért kellett 
ilyen ve87Jélycs játékot iiznie, nzt adta eló, hogy 'n 
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. pe116rdi vÍ1sútállomilson egyszerre kezdt.c n szolgúln
tot egy vasutas tllrslLval, ki fit mnI' elkeriilte nz eli)· 
hnladásbon, mivel nz a tá,·lrdo.kczelóst tn.nulja nuír .. 
mig neki az ellihaladáshoz Rcmmi szercne.séje ninc!'. 
.:\ feleségo pedig emintt iUlnnd6nn dyakoc1iJc ye1e. 
l[ost alkalmat látott arra, lmgy thrsftt u t61ór11CSg~.: " 
Azonban nem volt szerencséje. mert 81, órhjn. nél1{my 
llcrcet Je6sett "és. elóbb jött ft. sf.nantó, mint 'kiszúrni·, 
toU"': 

' A bilnjolt kepcz6 pantD.116jllll felfedezett 1aUrú
,nyOl Pec~tet lSsszeDnsonHtottnm' az oszlopon talált 
. nyomással. azután & kez6blSl ldvett szálRt6.t nz <mlo
pont ma.radt BZÜka. vég6vcl. Ezek pontosan ignzolták 
az eddigi feltev6seimet. A ki·kér(lczés.'kor C9n'k nrra. , 
ItóJ~ 110gy a ooismcr6 Ylll1~músá.t n voU állomúscl~l. 
ja\rójn. olöLt rnomlhassa ol, mort IlZ Ö, jclcnlétébrm 
bocsAnntot altar Ocór.nl jegyzö1cönyvbcn n vnsMlól. 

.I{op6.cal gynnú..Clitottnt közv08zólyii mcgrDngúl r\s 
bdntotto mlo.lt 2 és H óvi bi~rlönre itél t6k. " 

• 
A holysz(n vnlóban lloszélt. 
.Ajánlatos ~ e1slS holysz.1nelés után n. ,helYSZínt 

másodszor 6s még többször is újból ,,"égig lLtkutntni, 
mort n tapaszlalat azt mutntjn, JlOgy talúlhnlunk t'tj 

,és új adatot, amely nldcalmn.s nz elindulásrn vagy 
I\Z .neMig összogyUjtötL ndnloat hl"l.ogainnk kitöltésére. 

--
~ '" 

I.~/ "~ ',~'/'''" ' ''I'''i, 
' I' ,,'", " /' 

,,', - 'I " ,' " '." " t , 7 ~ , .'" ~, lG .. "," -(;llJ, 

~:';/~~'" -''1/ ;",1 ~/) 
:: ~- ;'!~~.~ j:' ~"~~" ~:.<.~/ 

" ;~E?!',:' - -" .c",,) 

,, /':1" .. Xf;, '" ,,,,> .; ,<~ 
~l~.~:,J5·· / 

---.-":: .--
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A M. Kir. CSENDORSEG 
TERRORIZMUS ELLENI HARCA A BALKÁNON AZ 

ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐTT. 

Napjainkban a világot lázban tartja a "terrorizmus" elleni 
harc. Ezért nekünk csendőröknek is időszerű visszapillantanunk a 
multba. Miután az Oszták-Magyar Monarchia 1908-ban Bosznia
Hercegovinát annexálta, vagyis a birodalomhoz cSlitolta, utána 
minden osztrák-magyar polgár, vagy katona a szerb terrorrizmus 
célpontja lett a Balkánon. Erzsébet Királyné életét és Ferenc 
Ferdinánd trónörökös életét is szerb terroristák oltották ki. Ez 
utóbbi fett, a már igen feszült európai helyzetben lett a gyutacs, ami 
az első világhábOIút kirobbantotta. 

A balkán akkori állapotát Uja le a következő fejezet, mely 
elsősorban a "Komitácsi" szervezetről tájékoztatja a mai olvasót, 
aki esetleg abban a hitben él, hogy a terrorizmus valami újkeletű 
jelenség. A Komitácsi szervezetet a Monarchia hivatásos hadserege 
nem volt képes felszámolni. Ekkor esett a választás az akkor már 
hires M. Kir. Csendőrségre. A Csendőrség kapta azt a feladatot, 
hogy számolja fel ezt a terror szervezetet. 

Ez a fejezet is ugyanabból a "Tábori C sendőrök " cimű 
könyvböl származik, melynek első fejezetét liA Halál-szoros"-t már 
előző számunkban közöltük. A könyv regényes formában hja le 
ennek a feladatnak a végrehajtását. Ha a Bajtársaktól olyan vissza
jelzés érkezik a Szerkesztő~öz, vagy a Vezető Bajtárshoz, hogy a 
könyvnek folytatólagos közlését igénylik, akkor a lehetőségek 
szerint, ahogyan azt a terjedelem megengedi, igyekezni fogunk a 
közóhajnak eleget tenni. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy 
az adakozni képes csendőrök száma rohamosan csökken, ami egyre 
nagyobb megterhelést kiván a még élő bajtársaktól. De amint azt a 
B.L. jelszava mondja, amig van egy is aki igényli a B.L-et, addig a 
Vezetőség tagjai megfeszitett munkával továbbra is teljesitik ezt a 
kötelességet . Kötelességünk. fontos része, hogy bajtársaink, úgy 
békében mint háborúban véghezvitt tC(tteit megörökitsük. Mert csak 
az irás marad meg utánunk. Ez a B'.t. feladata és ehhez kérjük . 
támogatástokat. 

14 

KOMITACSIK. 

Amikor ez. a jelenet lejátszódott, a szer
beknek már hónapok 6ta nem volt egyetlen 
szál sorkaronájuk sem Szerbiában. A hazájából 
kiszorított hadsereg valamerre Korfu felé vi-
torlázott a tengeren. . 

De a rendes katonaságnál százszorta ve
szedelmesebb és elszántabb komitácsi-bandák 
szerb földön maradtak. Elaprózn, kettesével
hármasával, parasztruhában' behúzódtak a ma
gas hegység ek erdőborította, félreeső szakadé
biba s onnan szították a megszáll6 csapatok 

. ellen a gyúlölet izz6 parazsát, hogy az végleg 
ki ne aludjon. 

L:hhatatlanul bukkantak föl és láthatatla
nul tüntek el, mintha csak a föld nyelte volna 
el őket, ha erősebb csapat kísérelte meg a kéz
rekerítésüket. De ahol felbukkantak. nyomu
kat mindig kiömlött, piros vér csíkozta meg, 

. vagy a kegyetlen halál takarta be . . 

Ennek a lehetőle~ kodtá~;.t; n.~lk.i.U., ~k 
mindig orvul támadó szervezetnek nincs írot. 
vagy könyvbe foglalt szab.ílyuta. Csak apáról
fiúra szálló, évszázados hagyománya van. !s 
:- rettenetes gyakorlata ... 

A k o ro i t á c s i balkmi különlegesség 
6s eredetileg bolgir találmány. Még a török 
hódoltság idejéből való. Az állandóan fOSZto

gató és helyőrségeikből messzire elkalandozó 
,török csapatokkal szemben kinínéSen bevált. 
Alkalmas leshelyből, - szi.klaodub61, fák tete
'jér61, elhagyatott útmenti házak padIá.sairól és 
idüledez6 kéményei. mellől, - váratlanul lezú
~ul6 gyilkos goly6záporuk, olykor irtÓutos 
vérfürdőt rendezett közöttük :€s ami a fó, 
anélkül, hogy ' maguknak námottev6 vesz te
ségük lett volna ... 
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Mert a komitácsi-harcmC?dor főszabálya a 
lesből val6, meglepetésszer\í támadás és - ha 
az n~gyobb erők ellen irányul - a ZÜ1'Zavar
ban val6 nyomtalan eltűnés. ~s ez a legtöbb
ször sikerült is, mert a tám~dás helye mindi@ 
valamely vad, boz6ttal. erdővel st1nln benótt 
hegyhát, vagy oldal volt, ahol rendszerint hÚS2 
lépésnyire sem lehetett látni. De ahol ők min
den egérutat, ösvényt és zugOt tökéletesen is
mertek. 

A komitácsik alattomos, éles karmai! 
megsínylette majdnem minden csapat, amely: 
világháborúban szerb földre tette a lábát.' Leg· 
többet mégis azok a megszálló cSapa"tok szen· 
vedtek tőlük, amelyeket a sorsuk, a f6csapato~ 
kivonása után, a teljesen leigázottnak. látszé 
ország déli, őserdőve! benőtt. szakadékos hegy· 
ségei közé dobott. 

Ezek a többnyire nagybajuszos, töródöt
tebb népfelkelő kből áll6 csapatok, amelyek :12 

egymást6l igen messze fekvő katonai körlet~ 
székhdyein állomásoztak, ' teljesen tehetetlenek 
voltak a komitácsik:kal szemben. 

A 'körletparancsnokságok között, össze, 
köttttésre 'és az Útvonalak biztosítására. kikül 
dött kisebb osztagok eltüntek, avagy csal 
megcizedelve kerültek vissza. Az egyes szálUt .. 
mányokat kísérő őrszemélyzet hol itt, holott 
vérzett el az utolsó emberig. 

Amikor a helyzet már tarthztacla.nná kez
dett válni, a hadvezetőség a. belgr:ídi katonai 
kormányzóság vészjelentéseire nehány ezer tá
bori csendón küldött le ebbe a túzfészekbe. 
Ezek közül azonb;m legfeljebb minden tizedik · 
volt hivatásos csendőr. A többinek csak a neve 
volt az. úgynevezett: póccsend6r. Amolyan 
háborús pótlék, mint ahogy akkoriban a kávé
tól kezdve már sok minden nem volt val6di. 

16 ' 

Az ödet részben mégis szerencsésnek bi
zonyult, mert mihelyt ez 3. tekintélyes erő az 
erre a célra gondosan kiválasztott csendőrtisz
tek irányítása mellett, ap'ró, tizes csoportokban 
V'án.t1anul egyszerre lepte el a fontosabb köz
ségeket, a komitácsik zavarba jöttek. 

A sík és kevésbé fedett, könnyebben jár
hat6 területekr61 v~gleg eltÜntek. A kijelölt 
"körleteiket minden iriÍnyban éjjel-nappal por
tyáz6 csend6r-jár6rök súrú felbukkanása ál
landó veszedelmet jelentett ~ sz:i.mukra. 

A nyugati Moravától délre elterülő ös
V'2.donban azonban, amely egyébként is f6fész
kük volt, a. helyzet még inkíbb rosszabbodott. 
Hamarosan nyüvánvaló lett, hogy' a komitá
ru ama része, amely a. kényszerhelyzet e:1le
nérc sem akart vagy tudott polgári foglalkozá
"ához visszatérni, mind in tömörült össze. 

A Jasurebác és Kopaunik vad, csak farka
sokt61 járt fekete hegységei és irdatlan szaka
dékai biztos menedéket nyujto~ nekik min
dm üldöz6 csapat ellen. 

Ebbe a veszedelmes körletbc ekkor a had
vezetőség a kettesével-hármasával koborló 
bandák álland6 üldözésére még egy teljes hadi
létsz6.mú ezredet is kirendelt. 

. Ez a. pompásilIl felszerelt csapat a szépen 
hangzó "Portyáz6-ezred" nevet viselte. A ren
deltetése pedig: tűzzel-vassal kiirtani a komi-
tácsikat az utolsó szálig. . 

'ts szinte hihetetlen gonoszkodása volt a 
sorsna.k, hogy hónapokon át tart6 szakadatlan 
hajszák után, ez a szerencsétlen ezred egyetlen 
komitácsit sem tudott leterítem vagy kézreke-

, . 
r!ceru. 

A komitácsik az ezred 6vatos és ta.poga.
tódzó :Ítk3oro16 támadásai elöl egyetlen lövés 
nélkül nyommlanul kitértek. Hiábavaló volt 
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minden elképzelhető eroteszltes. MIre :L oeKe
dtó gyűrű bezárult, :LZ már régen üres volt; 
legfeljebb elhagyott táborozóhdyekre, e1h:Lm
vadt, V:Lgy éppen kialvó 6rtiizek nyomára 
bukkantak olykor. 

H:L pedig :Lpróbb jírórök merészkedtek 
utánuk a hegyek közé, még jó volt, ha néha 
l~íbb hírmondónak került' vissza egyik
másik közülük. 

A komitácsik vérszemet kaptak. A hegyi 
falvak elszórtan fekvő házaiban tömérdek el
dugott fegyver és 15szer volt felhalmozva. Az 
utánpótlás e téren nem okozott nekik gondot. 
~lelemmel pedig bőségesen ellátta 5ket a pol
g~ri lakosság, amelynek asszonynépe olykor 
vakmeréSen még a hegyek közé is felszáilltO'tt:l 
azt. 

A kornitácsik jól számítottak. Az ó sajá
tOS harcmodorukkal szemben, minden rendsze
res és túler5re támaszkodó haditudomány csü,· 
törtököt mondott. 

D II kN' l' e egyre nem SZ:l.m.ltotta. em szamI-
tottak arra, hogy akkor, amikor már mindegyi
kük egy-egy félistennek képzelte magát, vala
hol az erdélyi havasok alján, negyven magyar 
csendórrel vonatra ült valaki. ~s elindult, hogy 
a zsebében levő távirat értelmében átvegye a 
parancsnoklást ebbe a szerb pokolba dobott tá
bori csendéSrök fölött. 

Ez a v:Llaki Herendy Bálint csend6r-
száz.:Ldos volt. 
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MENNYBÖL AZ ANGYAL ••• 

v. Domokos Sándor 

Ez a történet a fogolytábor esti csendjében hangzott el. Egy 
öreg csendőr tiszthelyettes, aki apám lehetett volna, mesélte a 
fiatalabbaknak .. Az ő meséjét én csak tovább mesélem, mert a mese 
olyan érték amit meg kell őrizni. ... 

: .. Hát cudar tél volt •. -kezdte az öreg-... harmincötbe, vagy 
harminchatba volt, nem emlékszem pontosan. A tószegi lovas örsön 
szolgáltam. Az örsparancsnokunk kemény ember volt. Nem ismert 
tréfát, ha szolgálatról volt szó. Akkoriba került hozzánk Pákozdi 
Pista a járörtársi iskolatól. Olyan he tyke, rátarti gyerek volt Pista, 
aki mindent 'jobban tudott." Hát egyet biztosan. Jobban tudott 
káromkodni mint az örs többi tagja együtt. Nem mondom a 'mi 
szánkon is kisza1adt egy-egy cifra, ha valami rosssszu1 ment, de 
nem volt minden második szavunk trágárság. Pista a katonaságnál 
szokhatott rá. Úgy hitte, ha lerángat ja mindenről a szenteltvizet.a 
falusiak szemébe igy ő lesz a fene-gyerek, akitől mindenki fél. 

Hát mit ad Isten, karácsony előtt két nappal az örsparancs· 
nok engem jelölt ki járörbe és Pistát adta mellém járőrtársnak. 
Cudar időt fortune ki. Kavargott a hó és lehetett vagy húsz fok 
minusz. Két napos járőr volt ez, összesen két hosszabb pihenővel. 
Kellett az márcsak a lovak miatt is. Hát bizony görnyedten ültünk a 
nyeregbe leszegzett fejjel, hogy jobban védjen a kalap ellenzője az 
arcunkba csapódó hótoI. A tollas forgót úgy cibálta a szél, hogy ha 
nincs álladzó szij hát letépi a fejünkröl. Jó ideje kaptattunk igy 
erősen figyelve a jegenyesort, mert csak azok jelölték az utat ebben 
a ködbeburkolt tanyaviIágban. 

"Hogy az anyja keservét az örsparancsnoknak, hogy ilyen 
rút időben vezényelt ki bennünket!" fukadt ki Pista. Én azonban 
nem kontráztam neki. 

"Nem könnyű örsparancsnoknak lenni. Egyszer te is meg
tudod majd." 

" De az anyja ... " 
"Fogd be a szád és az útra ügyelj. Ha elvét jük a Váradi 

tanya felé az elágazást egész éjszaka bolyonghatunk ebben a fehér 
kavargásbmi. " 

"Még belénk is fagyhat a lélek, hogy az a ... " és nyomatékul 
kanyaritott hozzá. egyet. 
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"Mért vagy ilyen mocskos szájú Pista? Nem leszel azzal 
tö bb, hidd el". 

"A csapatnál ragadt rám." védekezett. 
''Na akkor tartsd a szád és nyisd ki a szemed!" 
Erre már Pista is elhallgatott ás némán nydttük a ki1óméte

re ket. Csak a lovak horkantak hébe-hóba. Izzadt tesük gőzölgött, 
és csak a zabla csörgése jelezte merre járunk. Igy törtük a havat 
ami már vagy félméter is lehetett, amikor egy alig hallható marha
bőgés ütötte meg a flllemet. 

"Hallod?" kérdem Pistát. 
"Hallom hát, egy isten-átka gazda elfelejtette becsukni az 

istáló ajtót. Elkószált a jószág. Úgy kell, neki!" 
"Megkeressük. " 
"Csak nem akar ebben a viharban elkóborolni az úttól?" 
"Molnár járőrtárs!" A hivatalos hangra Pista meghőkölt. 

"Ide figyeljen, mi azért vagyink, hogy segitsünk, érti?! Ha nem 
tetszik menjen útkaparónak. " 

Ezzel se szó, se beszéd, arra forditottam a lovam fejét 
ahonnan a keserves segélytkérő bögést hallottam. Hátra se néztem. 
Pista elmorzsolt egy betyár imádságot a bajsza alatt és a nyomomba 
szegődött. 

Ezalatt Váradi Mihály tanyáján boldogan készültek az 
ünnepre. Váradiné kapós menyecske volt valamikor és két gyerek 
után is szép asszonynak számított. A tiszta szobában volt az egész 
család. A négy éves Zsuzsika anyja melett ült az asztalnál és inkább 
hátramozditó volt a szines papirIánc készitésben mint segítség, amit 
aztán bátyja, a tizenkét éves Andris, aggatott sorjába a vásáron vett 
fenyő fára. A búbos ontotta a meleget és Julis asszony halkan a 
"Menyböl az angyal"-t dudolta, már csak azért is, hogy a gyerekek 
ftUébe is belemásszon a dallam. A család feje, Mihály gazda 
javakorabeli paraszt gazda volt. Rátarti és büszke, hiszen amit 
negyvenöt éves korára a saját emberségéböl megteremtett, azzal 
meg is lehetett elégedve. Mint egy öt gyerekes kis-paraszt fia csak 
egy pár szögölnyi Wldet örökölt, de nem, csak a sajátját mtlvelte, 
hanem felvállalt még amennyit csak birt. Kuporgatta a garast és 
mindig, ha csak lehetett, taldet vett. Egy holdat itt, fél holdat ott, 
úgy, hogy mikor megkérte Julis kezét, aki módos lány volt, az 
összes f(}ldjét eladva egy tizennégy holdas tagot tanyával együtt a 
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magáénak mondhatott .. Az pedig már volt valami! 
Most is amint beledörmögött mély hangjával a családi 

korusba, körbe legeltette szemét a "tiszta szobán", ahol csak ünnepi 
alkalmakkor jött össze a család. Na, de a vihar miatt nem volt mit 
tenni, igy hát az Isten is úgy akarta, hogy együtt legyenek. Jóleső 
érzéssel nézte a felpárnázott két ágyat ami Julis hozománya volt. 
Mellette volt a tulipános láda a huzatokkaI, meg az ünneplő 
ruhákkal. A sublót felett egy kicsit megfukuIt Mária kép, mellette a 
családi képek, a szülei esküvői képe, az apja katona ruhában, aztán 
az ő családi képük, amikor Zsuzsi még polyás volt- Aztán ott volt a 
két ablak közőtt a nagy inga óra amit egy vásáron Julis unszolására 
vett, amikor három hízót jó áron adott el. .. 

Erröl jutott eszébe a tinó, ami a megelégedettsége ili oka 
volt. Igen jó árat alkudott ki a községi hentestöl és csak a cudar idő 
akadályozta meg, hogy még nem tudta behajtani Bimbót a faluba. 
Mert igy hívta a maga nevelte tinót, melynek árából a karácsonyi 
ajándékokat akarta megvenni. ''Na majd holnap" gondolta és ezzel 
a jégvirágos ablakhoz lépett. Tennyerével megolvasztotta a jeget, 
hogy egy pillantást vessen az átellenben lévő istálló ra. De egyszerre 
elszállt az éneklő kedve. A ikerszámyas istálló ajtót jobbra-balra 
cibálta a szél. 

"Andris!" kiálltotta számonkérőn ''nem tetted fel a kereszt
rudat az ajtókra. Ha elkoborolt a Bimbó, vele ment a karácsonyi 
angyal is az ajándékokkal!" 

Még be sem fejezte apja a dörgedelmet, mikor András rossz 
lelkiismerettől hajtva csak úgy hajadonfOtt, bekecs nélkül rohant ki 
az istállóhoz. Neki kellett feküdjön a szélnek, hogy elérje a 
bejáratot, de elég volt egy pillantás, hogy lássa hogy az istálló üres. 
Az ő dolga volt a borjú után nézni és most mint a vert kutya ment 
vissza a házba. 

A szobában megfagyott a jókedv. Julcsa éneke elhallgatott 
és a kis Zsuzs~ érezve e feszültséget az anyja ölébe bujt. Mihály 
nem volt durva ember, de igen szigorú. Az összehúzott szemüldöke 
alól olyan pillantást vetett Andrlsra, hogy az felért egy pofonnal. 

''Nem jön el az angyal! Nem lesz karácsony!" hangzott az 
apai itélet. Ezzel Mihály vette a pipáját, mert a tiszta szobában nem 
pipázott és kiment a konyhába. 

Benn a szobában dermedt volt csend. Julis mama szemében 
ott reszketett a könny és bár újra akarta kezdeni a ''mennyből az 
angyal"-t, elcsuklott a hangja. ~ I 



"Anya, milyenek az angyalok'?" törte meg a kinos csendet a 
kis Zsuzsi kérdése. Julis elmosolyodott és úgy kezdte magyarázni 
az angyalokró~ hogy azt a négy éves gyerek is értse. 

" Tudod kislányom az angyalok Isten követei. Csodálatos 
lények: Isten küldi őket az emberekhez, hogy segitsenek rajtuk. 
Különlegesen szép ruhát viselnek és tollas szárnyuk is van ... " de 
tovább nem jutott. A konyháb6~ ahonnan az ajtó a pitvarra nyilt, 
hangos köszöntés szakitotta félbe a mondókát. 

"Adjon Isten Mihály gazda, haza tereltük a jószágátl" Ezzel 
már nyilt is a szoba ajtaja és a mosolyra derült Mihály gazda maga 
elött tuszkolta be két csendőrt, miközben magyarázta. 

"Az Isten küldte ezeket a jó embereket, meglelték a 
Bimbót!" 

A kis Zsuzsi nem sokat értett a dologbó~ de azt látta, hogy 
apja nagy örömmel szorongatja a jövevények kezét. Egyszerre csak 
mepillantotta kakastollat a kalapok mellett és akkor már semmi 
kétsége nem volt affelö~ hogy kik a jövevények. Leugrott anyja 
öléből és a közelebb álló Psta próbacsendőr hidegtől vörös kezét 
elkapva megcsókolta. Pista nagy zavarban volt. Legszivesebben egy 
kacskaring6sat szeretett volna mondani, hogy zavarát leplezze. 
Molnár őrmester félt is, hogy valami kiszalad a száján. De a kis 
Zsuzsi lefegyverezte. 

"Köszönöm, köszönöm Angyal bács~ hog.y el tetszett jönni 
hozzánle Mert apu mondta, hogy maguk nélkül nem lesz 
karácsony. " 

Hát erre mi mást tehetett a nagydarab probacsendőr, mint 
hogy letérdelt a csöppséghez és megcsókolta. 

Ettől kezdve senki se hallotta többé Pistát káromkodni, 
mert maga mondta: 

"Egy angyal nem káromkodhat!" 

2.2 
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HALOTTAINK 

Özv. HARASZTY ISTVÁNNÉ született GalánflY Ilona, Haraszt y 
István Csendőr alezredes özvegye augusztus 31-én Buffalóban 
(US. N.V,) 92 éves korában elhunyt. 

ADOl\'IÁNYOK: 
Saly György ....... , ... . ....... .. ............ ,.Kanada 
Körösy József. .. ... , ...... ... .. , .. , ..... .... , , Kanada 
Orczy György ... .... , . .. . .. .... .. .. .... . .. ". , Dél-Afrika 
Eszes Mátyás .... , . ........ , . , ......... ... ..... U, S, A, 
Beöthy Kálmán ...... ....... .. , ..... .. .... '" ,u S.A. 
Dr. Androczi Ferenc ........ . ...... .. .. ... , ... US,A. 
Kulifai Mária ....... , .. ..... ... , .. " .... ... , .. "U.S.A. 
Miklos Katalin 
(Szalai János csö. alhdgy, lánya) .... .. " .. ,. U.s.A. 
Czink Péter ......... , .. ............. ,." . .. , .. . u.S.A. 
Szekeres Pál ... ... ...... , ....... . .. ........ ... , . Anglia 
v. Szakály János. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglia 
Barcsai Jozsef. .. ........... . ..... , , ......... ,. Anglia 
Tompa Jóysef ..... , ........ . .................. Anglia 
A Sydney Csoport ..... , ................... , .... Ausztrália 

Igen szükséges anyagi támogatásukat köszönettel nyugtázza 
A VEZETŐSÉG, 
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Az MKCsBK PÉNZÜGYI KIMUTAT ÁSA . 
2001, február l-töl 2001 December l-ig. 

(A feltüntetett összegek Us. Dollartjelentenek.) 

BEVÉTELEK 
Átvett Összeg ................... · .. · .2,000.00 
Bevétel hozzájárulásokból. ........ l,476.00 

Összesen ............................... 3,476.00 

KIADÁSOK: 
B.L. Nyomtatás~ költsége .......... 1,098.00 
B.L. Csomag -szállitási költsége 
más országokba ........................ 320.00 
B.L. postaköltség (bélyeg) 
különböző országokba ................. 416.00 
Telefon, fax stb .................. . ....... 785.00 
Komputer tinta (cartridge) .......... 90.99 
Címkék .................................... 28.75 
Egyéb irodaköltség ....•...•......•....•• 79.45 

Összesen: 2,818.19 

VÉGEGYENLET: 
Jö\'edelem ................. . ............ 3,476.00 
Kiadás ................................... 2,818.19 

Az MKCsBK vagyoni helyzete ................ 657.81 US dollár. 
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A Hősi Emlékmű 
Messze a léDyek 

lIaJvAayaa épek. 
Sürü esönek 

a könnye pereg . •. 
GraaUból &este 

meg merevedve 
Semmibe néznek 

a héna s7.emek. 

Hát 6jra kérdlek, 
faragou képed 

Melyiknek sz.bra? 
Ki há' a bös? 

Páros e tétel, 
Kain vagy Ábel? 

Akit legyöznek, 
vagy akJ gyiz? 

Gomolyg6 ködbil, 
nesztelen esöndb61 

Cseodlll a válasz. 
Szava kemény: 

- Túl a határon, 
a földi világon 

Más már a mérték. 
Tiszta a fény ..• 

Ml megbékliltünk, 
egymáshoz értlink, 

Csoatunk leCisztult, 
szinte fehér. 

Pirosl6 vérÜDk . 
gyingyharmatáb61 

Új életet sziv 
az ösi gyökér. 

Aid eléri a messzi mezöket 
Salakját, szeayét 

elöbb leveti. 
Emberi volta 

gyüliletéDek 
Egyenruháj" 

még klina leteszi. 

Hús magassAgB 
a szellemi létnek 

AtalakUja 
a büszke eröst, 

EUenfelének 
áldozatiban 

Látja meg tiSZUB 
az emberi böst. 

Zseldost Bbéstól 
ez ami választ, 

Hareosból bóslé 
ez eszme emel, 

Ellenfelében is 
látja magAt Ö 

Hüség az mindig 
babért követel! 

NiDes hűség meJye' 
leldesinyelhet 

Gyúlölt itélet, 
vagy bossZÍls harag, 

Ellenfelednek: 
tiszteletével 

Emeled bösaé 
fel maladaU 

.' .,,-: )1. 
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