
lltÍl~nI 
~uzülrtfrl! 
~if~;:ülI 

2Uo~ .. 
MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖRSÉG BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE 

BAJTÁRSI 
~ 

LEVEL 
57 évfolyam 1 szám 

" ... Megcselekedték amit 
megkövetelt a Haza!" 

MINDHALÁLIG ! 

WORLD FEDERATION 
OF 

ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE 



}.(AGYAlt ICIRÁLYl CSENOOtt BA1fÁRsI ~07.0Sd0: 
Az MXCsBlC • volt MaI)'U' Klrilyl CseadO~8 tOrt6nelml 

... 
~ & hivatiu szeDemmeJt orzOje & OrOkOse. 

Peladata meSOrizni & megO...,kitenl a volt TeitOJet 

balYomiIlyait 
Az MKCsBK a Hadjukbol e1QzOtt volt csendOr baJtJnak 

kOzOsaa,e. melynek tasJaI lehetnek I volt Test01et talial 
(hivatalbol). tiszteletbeli c:sendOrOk (felk&&re) & csendOr barItok 
(ont!ntel alapon) ba a nzOlsa, dljlval & feladatlval 

eJYetútenek. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
)4C1B~ BA.rrÁRsI LBVá 

Rendeltet&e: 1) A IOrak.OzOs~lbcn. de mtslOrtln SO 
Bljtlrsak OSlzefopsinak es tiJBmzottslllnak biztositlsa. 

2.) A rbzorulo Bajtlrsaknak. & csalldtagjainak 
megscgit&e. 

3.) A T estOletrOI tudatosan eltorzított 
vSemanyek ~I megit!l!sek meavclfollsa & megvlltoztatlsa. 

4.) ElOadIsok. Onnep61yek (CsendOr Nap) 
rcndcds6vel a fennti dlokhoz szOlts~les anyagi alap Dlelteremt&a 

********************* 
A BAJTÁSIUn LEvÉL AZ MI<CsBK VILÁGSZERVEZETÉNEK 

KOZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA. FELELOs KIADÓ: 
VitEl VICZIÁN B~LA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZETŐJE 

457 E. Pecl<ham Street - NEENAH , Wi. 54956 
Tel: ( 910) 125 - 5710 Fax: ( 910 ) 886-8995 

E-maii: billviC2@famvid.com 

A 124. CSENOORNAP ! 

Kedves Bajtársaim! 

Öröm volt kedves Mindanyiótokat ismét látni, s üdvözölni! A 124. Csendőmap ez évi 
megemlékezésünk megható volt, szívből lett megűnnepelve !! 

Itt szeretném megköszönni, Zsigmond István úrnak, a Club elnökének, a Petőfi - kör ének
kar tagjainak, a Club hölgyeinek, úrainak a finom ebédet, vacsorát és a velejáró sok, 
sok munkát! Fogadják a Testületünk köszönetét és háláját! 
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Sajnos soraink, - az életrendje szerint · fogy! Elődeim gondoskodtak arról, hogy a mi 
eltávozásunkkal a Csendőr szellem, a csendőr erény netávozzon el, nerunnyön el a 
Hösiködbe ! 

Az otthoni Szemere Bertalan Rendvédelmi Tudományos Társaság ,Dr. Parádi József el
nök úr eredményes vezetése alatt. hatásossan működik! Világviszonylatban tudományos 
alapon tartja a Csendőr Szellemet életben! 

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület, Ságvári Pál elnök úr, az örsi szervezetével meg
alapozta a Csendőr Szellem honi terjedését és annak ápolását! 

A tiszteletbi Csendőrök szervezete új ,eröteljes alapitvány, a jövö !! 

Körössy László t. Csendőr Bajtársunk által megalapitott MKCsBK website lehetővé 
teszi, hogy az internet - ten világszerte olvasható a Csendőr hir! 

A Csendőr Szellem és Erény élni fog, ami olyan szivből jövöen van kifejezve a 
Csendör jelszóval ; 

lllVEN - BECSÜLETIEL -- VITÉZÜL!! 

Bűszkén ,felemelt fövel mondhatjuk; 

MEGCSELEKEDTÉK AMIT MEGKÖVETELT A HAZA! MINDHALÁLIG! 

vitéz Viczián Béla 
Központi Vezető 
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Hontalanok zokogása. 

Tudjuk, mondjuk v'alljuk, hisz Isteni csoda, 
Minden élő lénynek van meleg otthona. 
Puha fel párnázott biztonságos fészke, 
Gunyh6ja, hajléka, biztos menedéke. 

Fecskének, gólyáknak nem is egy, -de kettő 
Jókedvében tette ezt így a Teremtő 
Kinek nincsen háza, van helyette mása, 
Isten kegyelméből Otthoni lakása. 

Az otthoni lakást, úgy hívják, hogy HAZA, 
Annak a költőnknek volt teljes igaza 
Aki szivfájdalmát a versébe irta, . . 
Mikor a "Gólyához" keservét elsirta: 

Teneked két hazát adott a Végzeted, 
Nekem csak egy volt, s az is elveszett. 

Most, amikor irom ezt a kis versemet, 
Tompa Miklós szavát csak idézni lehet, 
Szomorúságunkat rejteni nem lehet, 
HúszezrOnknek egy volt, NEKüNK IS ELVESZETT!!+ 

v. Kiss Gábor 

Karácsonyi Bárány. 

Tudom, sokan máris abbahagy ják az olvasást, hisz a bárány nem 
karácsonyra, hanem húsvétra emlékeztet, de ez a visszaidézet emlék a bá
ránnyal, karácsonykor, Tóth János nyugdíjas csendőr törzsőemesterrel tör
tént. 

A naptár 1932 December 24.-ét mutatta. s a százbarázdás arcú öreg 
Jánosbácsi aki nyolcvanötödik születésnapjára készült, várta a karácsonyt, 
a gazdáját látogatóba érkező barátokat s főleg"Barikát"a bárányt, az öreg 
élettárs át, mert nagy örömére aznap jön vissza az állatorvost61 meggyó
gyultan. Kettőjük között egy ritka barátság fejlődött és az uraság engedé
jével még egy szobában is alhattak. 

Asszonya a temetőben, fia valahol a Donnál, lánya meg valahol A
merikában. -Nagyon egyedül volt, de nem magában, mert "Barikát" hama 
rosan várta vissza. a kis karámos fakunyhóba, ahol mindketten laktak. 

A hó esett, a szél hordta a pelyheket és gazdája udvar .nagy háza 
felől bükkfa illatú füst sejtette a karácsonyi ünnepre készülő előkészületet 

Nézte ablakon át és várta a vendégek kocsijait, de nemcsak szeles 
havazás, hanem főképp szemeinek szürkdlájogos ködösödése takarta el a 
figyelés lehetőségét is. Már régen kellett volna operálni, de száz Pengő 
sok annak akinek nicsen. 

A négykarikás kis vaskályha meleget pattogott és hamarosan sípolni 
kezdett a "fütyüllős vizeskanna amit a Nemzetes asszonytól kapott tavaly 
karácsonyra. ''No megálj. Kapta le a kannát a tűzről, tudok én úgy fütyül
ni mint te, s mintha a szivében me1engette volna, a dallamot, rákezdett a 
"Mennyből az angyalra" -behunyta a szemét,"lejött hozzátok pásztorok" 
"Én is pásztor vagyok, jövök én is Hozzád Kisded Jézus,-amikos hivsz 
megyek" 
Váratlanul kopogás hallatszott az ajtón. Bözske jött, az uraság belső kis 
cselédje:"Azt üzeni a Naccságos asszony, hogy szivesen látják hol-
nap ebédre" "Köszönöm ott leszek"-"De beretválkozzon ám meg, aztán 
suviszkozza meg a bakkancsot, nem úgy mint tavaly" Ejnye de fel
gágták a nyelvedet, te kis pendelyes szajkó, talán ezt is az uraság izente? 
"Nem ezt én mondom,"-nyelvelt a kiscseléd," kacagva a fiatal élet 
pajkoságával, és kiperdült az udvarra. 

János megint magára maradt és elkezdett godolkozni. Eszébe jutott, 
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hogy tavaly karácsonykor megigérte a gazda, hogy megoperál tat j a hájo
gos szemét, vajjon adja-e rá a száz pengőt? 

Újból füttyös kedve támadt.."Pásztorok, pásztorok örvendezve, 
sietnek Jézushoz Betlehenbe"- előveszi vasárnapi cipőjét és mosolyra de
rülten elkezdite tisztítani. 

Karácsony napján jó korán kelt, ellátogatott a báránykájához, megre 
gel.zett,és felöltözködött.Még ugyan három óra volt délig, de hát más 
dolga se volt, lassan, módosan pipára gyujtott. 

Nem is kellett az óráját nézni"mert mikor a pecsenye sütés illatos 
aromája odaért, tudta, hogy itt az idő az indulásra. A nagyházban tolongás 
volt.. A háziak simogató üdvözléssel fogadták, az unokák meg kiváncsi 
barátsággal.Asztalhoz ültek, A gazda szavaira csend lett." János Bácsi, 
tavaj ilyenkor megígértem,hogy még az idén megoperáltatom a szemét. 

Holnap hajnalban indulok Szolnokra, Békéssy professzor végzi a 
műtétet, és Újév napján már olvashatja a kalendáriumot.Itt a száz Pengő. 
Ezért a ·pénzért Maga eladja nekem a bárányát,de úgy, hogy addig amig 
én. Maga, vagy báránya él" maga lesz köteles gondozni,-Áll az alkú?" 
János egy darapig pislogott,fontolgatta az ajánlatot,majd leszaladt egy 
nagy könnycsepp az arcán. "Ha "Borika" mellettem maradhat" állom az 
alkut. Lányomról, Borikáról neveztem a kis bárányt, s amíg élek el nem 
hagyom"."No János akkor ezt elintéstük, maga a legidősebb, mondja el 
az asztaki áldást." 

Ilyen tisztség sem érte az öreg csendőrt. Csak nézett körbe,de 
könnyektől alig látott."No látják kérem, mennyire megríkatják ezt a vén 
embert, de örömbt11 sírok, mert ekkora szeretetre rá se szolgáltam, áldja 
meg a kis Jézus a háznak minden lakóját, és engedjék meg, hogy boldog 
karácsonyt kivánhassak az én messze földön élő egyetlen leányom család
jának is"Gyorsan le akart ülni de nem engedték Tartották,fogták, ölelő ka 
rok. A könnyes csókok záporában alig ismerte meg lányát,akit htísz éve 
nem látott 
Nem értette, hogy gazdája áthozatta lányát a veszélyes operációra, nem 
értette, hogy az égi király hogy szeretheti ezt az egyszeű csendőrt és csak 
potyogtak a könnyek levesébe, amely egyre sósabb és sósabb lett. , de 
van az úgy az életben, hogy minél só-sabb, vagy kesrübb valami, 
ANNÁL BOLDOGÍTÓBB ÉS ÉDESEBB!! 
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Néhány szó a volt Magyar Királyi Csendőrségről. .. 

1881 február 14-ike nevezetes napja lett a magyar rendvédelem történetének. Ezen a napon 
terjesztette fel Tisza István miniszterelnök (1830-19029 a közbiztonsági szolgálat 
szervezéséről és a Csendőrség felállításáról szóló 1881. évi IILtörvénycikket, mely 
szentesítést nyert 1881. év február 14-én. 
Ez volt a Csendőrség szUletésnapja! 
51 évvel később Horthy Miklós kormányzó ezt a napot Csendőmappá nyilvánította. 
Ez anagyszerűen megszervezett intézmény 64 éve t élt meg, és a bűnUldözés terén a 
teljesítmény-mutatója csaknem 100 %-os volt. 
Meghalt 1945 május 10-kén! 

A Magyar Közlöny 1945.évi 26. számában közzétették az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944 
december 21-22-én kelt rendeletét /1 69011945.M.E.sz.rend./, melya Csendőrség testületét 
megszüntette, tagjait felelősségre vonta, vádolva azért, mert az elmúlt kormányok 
rendelkezéseit "maradéktalanul végrehajtotta" és ezzel a nép ellenségévé vált. A rendeletet 
Dálnoki Miklós Béla, volt vezérezredes, mint miniszterelnök írta alá. Megszövegezte Darvas 
József [ró és publicista, a Parasztpárt vezetője. A rendelet kiadásakor néma maradt Faraghó 
Gábor, a Csendőrség felügyelője, moszkvai katonai attasé, tolmács, a fegyverszüneti bizottság 
megszervezője, közellátási miniszter, juhfarmer. 
A Csendőrség volt tagjait igazolás alá vonták. Az itthon tartózkodó 16 ezer csendőr közül 
csak 271-et igazoltak. Igazolást azok nyerhettek, akik esküjüket megszegve hatékonyan részt 
vettek az ellenállási mozgalomban, a kormány rendeleteivel szembeszegültek, a szovjet 
hadsereg oldalán harcoltak, vagy üldözött egyéneknek segítséget nyújtottak. Akiket nem 
igazoltak azok fiildönfutóvá váltak. 
A ILVilágháború a Csendőrség állományát sem kímélte. A tiszti állományból huszonnégy 
hősi halottről van személyes adatunk, a legénység soraiból hősi halált haltak közül pedig 
eddig százharminckettőt ismerünk név szerint, de ez csak elenyésző száma az összes 
elesettnek. 

Az I 944-es Csendőrségi Zsebkönyv szerint 969 tiszt szolgált, akik közUl már csak kb. 
háromszázhatvanan élhetnek. Idős korukra tekintettel a mortalitás folyamatos. 
Grósz Károly minisztertanács elnökének 1988. január 1-ével hatályba lépett rendelete 
érvénytelenítette a Csendőrség feloszlatását elrendelő 1690/1945.M.E.sz.rendeletet. 
A Kormány 112/991. /IX.2.I rendelete már enyhíti a nyugdíjjogi hátrányokat. 
Az Alkotmánybíróság 44/991. /VIIT.28/AB. határozata szerint az 1690/l945/M.E.r.szankciói 
alkotmányellenesek voltak. 
A Hadimúzeum, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (Kanada) és a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem Történeti Társaság 1999 október I 9-én a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum udvarán emkléktáblát avatott az elesett csendőrhősök emlékére. 
A MOVI-fiImgyár Tölgyesi Ágnes és Pákozdi Margit rendezésében kétszer hetven perces 
dokumentum filmet készített a volt testUlet tagjaival, "Híven, Becsülettel, Vitézül!" címmel, 
melyet már többször levetítettek a Duna TV -ben, valamint a Szindbád és Művész 
filmszinházakban. 
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Tempora mutantur ..... . 

Nem tudom. hogy valójában a walesi Owen János volt-e a felfedewje en
nek az 1522-ben született megdöntheetetlen megállapításnak, de örúlök, hogy meg
értem azt az időt, amelyne~ változásával az embrek is változtak. 

örülök, hogy meg értem a jelenlegi magyar törvényes hatóságoknak azt a hi
vatalos döntését, amely ez év elején a volt magyar csendőrök bajtársi egyesületének 
felállitását eng~élyezte. 

. Ami Magyarországon talán jelentéktelen, közömbös, vagy érd!ktelen hirnek 
számít, az megdobogtatta és hálát mondóra emelte a nagyvilágba szétszórt vén csen
dőrók szivét. 

Közel hatvan éve a volt magyar királyi csendőrség világszerte elismert és pél
dautánzott közrendészeti és közbiztonsági őrtestillet volt. 

Egy németországi szélsőséges szocialista teIjeszkedés megbénitó hatása alatt 
szenvedő kis országunk nemcsak egy totális háborúba, de egy irányitási és vezetési 
kényszer hatása alá is került. 

Az 1921 évi harmadik törvénycikk parancsára eljáró Állam és társadalmi rend 
felforgatói (kommunisták) ellen nyomozó csendőrök ugyanolyan hivatásbeli kötelezett· 
ségilkb61 jártak el. mint a felszólított szolgálati parancsra elővezetett zsidók ellen .. 

Az a nép, amely rendet és biztonságot szolgáltató szervezetét nem értékeli és 
becsüli, -nem is érdemli. Az a nép, amely esküvel fogadott hivatásos szolgálati parancs 
megsz!ését elnézi, nem érdemel becsületes és megbízható őröket. 

Nézve a érem másik oldalát" az a csendőr. amely törvényellenes (kommunista) 
szervezkedést takart, vagy a zsidók elővezetését megtagadta, azonnali fegyelmi eljárás 
alá került, s a honvédségi Szolgálati Szabályzat első Rész 645 és 684.pontjaiban előirt 
fenyitésck, vagy következmények vevője lett. 

Tegyünk pontot a multra, A változó idő kimért méltósággal de feltartóztathatlanul 
átalakulással bizonyitja, hogy nincs egyedül, vele tartunk mi is. 

Az a tény, hogy ma Magyarországon csendőr Egyesület alakult, a véleményében 
változóban levő embercsoportra talált. Mi ez, ha nem változás? 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szöve~ége büszke lehet évek óta kezdett szerve
zeti kitartására, s egy érdemes új embercsoportnak tagságba vételére. 

Et nos mutamur in illis igazat hirdet. Hála legyen a sorsokat irányitó Istennek, 
hogy közel hatvan év türelmét megjutalmazva megengedte, hogy a kakastollasokra ne 
csak a kotkodácsol6k legyenek büszkék. 
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Rövid ismertetés a csendőrség létszámalakulásáróI1938-tóI1945-ig. 

Elóadásomban a csendórség történetének utolsó 7 esztendejét választottam vizsgál6dásom 
tárgyává, mely a bécsi döntésektól egészen a csendőrség feloszlatásáig terjedő időszakot 
foglalja magában 1938-tól 1945 márciusáig. 

Ekkor a csendőrség történetében, szervezetében, állományában és kUlönösen a 
létszámképzésben alapvetó változások álltak be. 

1938-ban és 1940-ben a német és az olasz kormány határozatainak értelmében 
Magyarországhoz visszacsatolták a Felvidék egyes déli részeit és részben Erdélyt. A határok 
reviziójához az utat a Müncheni Egyezmény nyitotta meg, melyet Chamberlain angol és 
Daladier francia miniszterelnök, Hitler és Mussolini irtak alá 1938 szeptember 29-én és 30-án. 
Ez az egyezmény tartalmazta a területrendezéseket. 

Az első Bécsi Döntés értelmében 1938 november 2-án a német Ribbentrop és Ciano olasz 
külügyminiszterek döntése alapján a Felvidék déli területeinekjelentós része visszakerült 
Magyarországhoz. A második Bécsi Döntést 1940 augusztus 30-án, az eredménytelen 
magyar-román tárgyalások után hozták meg, mellyel Erdély északi területeit kapta vissza 
Magyarország. 

A döntések értelmében a trianoni Magyarország területe 93 ezer km2 -nyi területe 160 ezer 
km2-re nőtt és a lakosság száma 9 millióról 13 millióra emelkedett. A meggyarapodott ország 
nagy- és kisközségeinek száma is több mint kétszeresére nótt, 3200-ról 6802-re, akiemelten 
fontos kistelepUlésekkel együtt. Ezek a helységek a csendórség hatásterülete alá tartoztak. 

A terület gyarapodásával együtt növeIni kellett az órsök, valamint az irányító szervek és 
parancsnokságok számát is. Az eddigi 8 csendórkerUletek számát'lO-re emelték, a kolozsvári 
és a marosvásárhelyi kerület felállításával. Az országban ekkor 38 osztály, 80 szárny, 193 
szakasz, valamint 1375 őrs működött. Ebbólll volt vasúti-, 22 közlekedési-, 11 vizi-, 19 
repUlótéri- és II híradó őrs volt. Lovasőrsként 118, vegyesként 16, a többi gyalogőrsként 
teljesített szolgálatot. 

Különítményeket is állítottak fel, számszerint hatot: Nagytétényben, Soroksáron, Seregházán 
(Vas megye, Marcali járás), Sajkásgyörgyön és Nádalján (Bács-Bodrog megye, Zsablyai 
járás) és Mozsoron (Bács-Bodrog megye Titeli járás). 

Új karhatalmi csendőr századokat is működtettek Győrben, Szabadbattyánban, Letenyén, 
Lentiben, Fóherceglakon, Újvidéken, Bárcán, Aknaszlatinán, Mérken, Bánffyhunyadon, 
Zilahon és Nagydemeteren, összesen tizenkettót. 

1942-ben szerveződött meg a Galántai Csendórzászlóalj 3 puskás századdal, I nehézfegyver 
századdal, l kerékpáros századdal és I könnyű harckocsi századdal, a Nagyváradi 
Csendóriskola 5 századdal, az Ungvári Csendőrtanzászlóalj 5 puskás századdal, és már 
működött a Szombathelyi Csendórtanzászlóalj az őrsparancsnoki és ajárórvezetói iskolával. 

A Tábori Csendőrség felállítására és alkalmazására az elsó Bécsi Döntés idején került sor, 
először a felvidéki területek katonai megszállásakor, majd 1940 szeptember és októberében az 
erdélyi bevonuláskor, és a Délvidék visszafoglalásakor. A gyorshadtesthez tábori 
csendórosztagot osztottak be. 
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Személyirányító és Katonagondozó állomásokat állítottak fel. A legnagyobbat Lavocsnén. A 
VKF Szállásmesteri Csoport jánál is létesült egy tábori rendészeti őrs, valamint a Székely 
Határvédelmi Parancsokságon is egy tábori csendőr osztag, Szelevényi Tibor százados 
parancsnoksága alatt, aki az Úz völgyében hősi halált halt. 

I 940-ben készített 1198 db. tábori csendőr-jelvény számából arra tudunk következtetni, hogy 
a tábori csendőrség létszáma kb. 1200 fO körül lehetett. Ezekhez a szervezetekhez és 
osztagokhoz, zászlóaljakhoz a hivatásos csendőrkeret mellett tartalékos csendőröket és a 
honvédség nem-tényleges állományába tartozó legénységet is beosztottak. Sajnálatosan az ide 
behívottak nem voltak kellőképpen fel készítve a háborús feladatokra. FeiszerelésUk hiányos 
volt és kiképzésUk is elmaradt a követelményektől. Mégis sok esetben hadrendbe állították 
őket, vagy belesodródtak a harcokba és igen súlyos veszteségeket szenvedtek. Különö se n a 
109-es tábori őrzászlóalj, Ojtoznál, ahol Fekete Pál alezredes, a zászlóalj parancsnoka is hősi 
halált halt. Századai Tordánál és Margitánál véreztek el. Az Ojtozi-szorosból Hajnády Endre 
csendőr hadnagy csak közelharc árán tudott kitömi. 

Meg kell említenem a 101., \02., 103., 105. és \06. tábori őrzászlóaljakat. Ezek közül a 
jelenlévő dr.Kovács Jenő százados a 106. őrzászlóaljnál teljesített szolgálatot. 

A Nyilaskeresztes Párt utasítására megszervezték a harcfegyelmet biztosító alakulatokat, és 
megalakult a Nyilas Számonkérő Szervezet Katonai Csoportja, ahová 41 csendőr egyént 
osztottak be, S tisztet és 36 altisztet. 

A kassai bombázás, a kárpátaljai, erdélyi és délvidéki partizántámadások után nyilvánvalóvá 
vált, hogya háború kiterjed Magyarországra is, melyet 1944-ben a szovjet hadsereg betörése 
követett. 

A mozgósított és felvonultatott csendőrerők a harcokba keveredve súlyos veszteségeket 
szenvedtek az ország egész területén, a Vereckei szorostól Debrecenen át, Torda, Budapest 
eleste után Marcaliig. 

A veszteségkimutatások szerint a csendőr tisztikarnak 24 hősi halottja volt, és még az 
újrabehívottak közUI, a feltöltésre szánt tisztek közül is hárman estek el (lásd ezek névsorát az 
adalékban). A legénység hősi halottainak számát nem lehet megállapítani. 132 halottnak a 
nevét ismerjük, de természetesen ez csak elenyésző száma az összes elesettnek. Légi 
tevékenység következtében a legénységből 25-en vesztették életUket. 

A harcok során sokan estek fogságba. A hadifogolytáborokban a kUlönböző járványok és 
betegségek következtében névszerint II tiszt és 16 altiszt haláláról tudunk. 

Sokan reménytelen helyzetUkben öngyilkosságot követtek el (16 tiszt és 3 altiszt) . 

A csendőrség szUletésének 64. évfordulóján a Magyar Közlöny 1945. évi 26. számában 
megjelent az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1690/1945.M.E. rendelete, mely megállapította a 
testület történelmi felelősségét. A rendelet a testület intézményeit megszUntette és szervezeteit 
feloszlatta. Mindazokat a személyeket, akik a csendőrség szolgálatában álltak, elbocsátották, 
nyugdíjukat és kegydíjukat megszüntették. Más szervezeteket nem bélyegeztek meg ilyen 
súlyosan, mint a csendőrséget. Megindult a csendőrség felszámolása, amiben kUlönösen Erdei 
Ferenc parasztpárti író, belügyminiszter jeleskedett. 
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A háború után még 15,828 csendőr élt Magyarországon, akiknek igazolni kellett múltjukat. 
Az igazolások során mindössze 271 föt igazoltak le. A többieket internálták, vagy rendőri 
felügyelet alá helyezték, illetve munkatáborokba zsúfolták össze: Tiszalök, Kazincbarcika, 
Csepel, Recsk stb. Akik népbíróság elé kerültek, azokat háborús, vagy népe llen es bűntettek 
elkövetésével vádolva itéltek el. KözUlilk 25 csendőrtisztet és 48 altisztet végeztek ki. Az 
erőszakos cselekmények következtében 10 csendőrtiszt halt meg. 

Legutóbbi felmérésem szerint az l 944.évi Csendőrségi Zsebkönyvben feltilntetett 969 tiszt 
közül már 715-en meghaltak. A maradék 254 kitevődik az emigráció szórványaiban, vagy a 
még idehaza élő kb. 30 tisztből. 

Évtizedek múlva az Alkotmánybíróság 44/199I.1VII\.28.1 AB határozatában kimondta, hogya 
csendőrséget megszüntető 1690/1 945.M.E.rendelet szankciói alkotmányellenessé váltak. A 
nyugdí.üogi hátrányokat megszüntették. A törvénysértő elitéléseket semmissé nyilvánították. 
Ezzel a ma élő csendőregyének becsUletét helyreállították. 

v.V.B. 

Adalék 
A fennmaradt adatok szerint az alábbi tisztekről tudjuk név szerint, hogy hősi halált haltak a 
Második Világháborúban: 
Ághy Zoltán vitéz II. hdgy. Svábhegy 
Balás Géza fhdgy. Marosludas 
Bazsó Lajos dr.szds. Gyula 
Fekete Pál alez. Bereck 
Forgó Gyula hdgy. Szolyva 
Gaál József hdgy.Mezokeresztes 
Gádory József nyug.alez.Esztergom 
Galántai Antal hdgy.Budapest 
Garay István I.szds. Biharkeresztes 
Gáspáry Géza vitéz fhdgy. Gellérthegy 
Gönczy László dr. fhdgy. Debrecen 
Gyarmathy Dezso dr.fhdgy. Budapest 
Halmos Ödön fhdgy. Csepel-sziget 
Horvay Attila hdgy. Budapest 
Kalotay Gyula fhdgy. Beregszász 
Láczay Szabó László hdgy.Buzsora 
Mátray Imre vitéz aks.Szombathely 
Nagy Lajos Zsombor szds.Budajeno 
Radoychich István aks. Budapest 
Rátky Károly nyug.ezds.Miskolc 
Sásdy Antal hdgy.Marcali 
Szelevényi Tibor szds .. Úz-völgye 
Szentesi Miklós hdgy.Csepel-sziget 
Tóth Béla V.hdgy. Kemendollár 
Tóthy Zoltán vitéz hdgy. ? 
Várhelyi Vilmos taart.zls. Hatvan 
Xantus György hdgy. Martinka 
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Nyomozni a nyomozást. 

Ennek a szolgálatnak említése nem sokat fordult elő a volt magyar 
csendőrség mult történelméről beszélve, és mert ritka volt, titka is volt és 
titkokról nem sokan és nem sokszor szertnek beszélni. 

Azzal kell kezdjük, amit csak nagyon kevesen tudnak, hogy a magyar 
csendőrtisztek nem voltak sem rendőri hatóságok, sem rendőri közegek .. 
Ennek következtében a nyomozásokban sem személyesen, sem cselekvően 
részt nem vehettek és semmiféle nyomozás i tevékenységet nem tejesithettek. 

Ha bárki érthetetlenül áll fenti korlátozó szabályzat előtt, természetesen 
és indokoltan kérdezheti, hogy akkor mi volt a csendőrtisztek szolgálati fel
adata és szerepe? 

A tisztek feladata a közbiztonsági szolgálat kezelése felett való őrkö
dés, illetőleg a szolgálatteljesités ellenőrzése és irányitása, a legénység hiva
talszeru kiképzésének vezetése és a katonai fegyelem fenntartása volt. 
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Ellenőrzés. irányitás és kiképzés. 
Ez a hármas feladat természeteSen csak "katonai" fegyelemmel volt el

látható, s ezért a csendőrség méltán volt KATONAILAG SZERVEZETT 
ÓRTESÜLET -ként szervezve. 

Ennek a szervezetnek 10 feladata volt a polgárok személyi és vagyoni 
biztonságának és érdekeinek megvédése és a törvényék ellen vétőknek ki
nyomozás a és törvény elé állítása. 

Fentiekből világos, hogy olyan sajátságos esetek is előfordulhattak. 
melyekben nyomozást végzett a csendőr,s a nyomozás eredményét is szük
séges lett tovább nyomozni. 

Szárnyparancsnolchelyettesi szolgálatom alatt történt egy bűncselekmény 
elkövetéséről tett feljelentés, amit az őrsparancsnok azonnali járőr vezény
lésévei kivizsgálásra indított. 

A feljelentő egy ismert, harminc év körüli orvos volt, akihez egy 
szomszédédjában lakó 17 éves lányt,véfZŐ sérülésekkel vitte édesanyja 
kötözésre és első segély nyujtására. A lány ftlrdőruhában volt, és a kertben 
levő ftlrdőmegencéből való kilépésekor történt elcsúszást jelentette a jobb 
térdén és a bal karján levő sérülések okának. 

A doktor megvizsgálta a sebeket, fertőtIenftette, bekötözte s mert a 

sérülés részben füves-poros-föld szennyeződés sel is járt, tetanusz injectiót is 
készült adni. Ezidőben érkezett a lány apja, aki a várószoba betegeit semmi 
be véve hangosan 1etiItotta a védőoltás adását és káromkodó szavakkal illet
te a doktort, mondva, hogy: "Tudom, hogy szeretnéd szurkálni a lányomat, 
megfigyeItem, te piszok, hogy miként lesed az ablakodból." A lánya karját 
megragadva odaszólt feleségéhez:"A kórházba kellett volna vigyed, nem 
ehhez a felcserhez. " 

Hihető, hogy a doktor komolyan vette a sértést, hisz a várakozó bete
gek előtt történt, igy hát nem volt váratlan az amit a orvos tett, Felkapta a 
közeli sarkon álló támaszbotot és hozzávágta az apához. A kezelésre . várók 
száma eggyel növekedett, mert a lány apja is fejsérüléssel vérezni kezdett, s 
az anya a lányára szórta a szavakat, hogy "Ennek is te vagy az oka." 

Mivel ennek a történetnek folytatása lett, s még irásomkor csak 
hatvan év telt el, és estleg a községi levéltárban még fellelhető az ügy, a 
szereplók neveit betűkkel álcázom. 

A- (Anna-17 éves lány), B-(Beátrix, Anya,) C-( Csaba, Apa,) D
(Dezső Doktor-) 1. (Csendőr járőr. ) S. -(Salamon, Órsparancsnok,) -Sz. 
(Szárnyparancsokhelyettes)K,( Kiss, Járásbiró,) F,- (B és C ügyvédje,) G,-(D 
ügyvédje.) 

Kezdhetjük azzal, hogy c... lányára való hivatkozással sértő módon tá
madja D-t, amire D támszbottal (mankó )válaszolt. 

A helyzet kezdett még veszélyesebb lenni, mert a kezelésre jöttek is 
kezdtek bele avatkozni a váratlan veszekedésbe, Szerencsére valaki rá
kiabált a doktorra, hogy telefonáljon a csendőrségre. Mikor a doktor az 
irodájába szaladt, lecsendesedett a veszekedés. 

A folytatás szomorú és szokatlan volt, mert orvosi rendelőben nem 
szokásos a veszekedés, amelynek következő következményei lettek: 

1.) A nem kapott védő injectiót, amiért B és C. csúnyán összekaptak. 
2.) C megsértette D-t 
3.) D Támszbotot (Mankó) vágott C.-hez., (Arc és homlok sérülés) 
4.) A hét kezelésre váró beteg lemaradt a kezelésről. 
5.) Az ápolónő telefonált az csendőrőrshöz, s mert a szomszédban volt 

a J. Kilenc perc alatt a helyszinen volt. 
FOLYTATÁS: 
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A járőr utasította c.-t a kórházi kezelés után az örsre történő jelentke
zésre, majd, miután a jelenlevők személyi adatait felvette, értesítette őket a 
közeli tanuskodás bekövetkezésére" majd felszólftotta D-t a laktanyába való 
azonnali jelentkezésre. 

Az őrsön megjelent D. előadta az eseményt az ő szemszögéből nézve 
és A.-nak az orvosi közbenjárás szükségessége hangsúlyozása mellett több iz 
ben erélyesen visszautasitotta az Apa azon "ízléstelen" célzását, amit a vá
róteremben levő számos paciense előtt tett a lánya "szurkálására" vonatkozó
lag, nem is beszélve az orvosi hirének rontás áról. 

A kihallgatás számos kérdése között a szomszédos viszonyról az or
vos néhány olyan megjegyzést tartalmazott, hogy"egy egészséges, legszebb 
életkorban levő lánynak a fürdőmedencében való lubickolása szép látványt 
ad, s ő mint elvált nőtlen megengedheti magának néha a gyönyörködést. 

Hozzátette azt is, hogy a vállást felesége hibájából mondte ki a biró
ság és ha kivánja a kikérdező, Ó szivesen felmutatja. Nem vártan azt is em 
litette, hogy Sopronba jár szórakozni, s mint körzeti orvos száz alkalma van 
a jövő házasságát nem siettetni. Még kevésbbé vártan azt is jelentette, hogy 
a szomszédjának egy olyan orvosi problémája van, amiről nem beszélhet, de 
nem lehetetlen, hogy egy esetben spicces állapotban lévén "ugye eljárt a 
szád" -al gyanúsította a kerítésen át. 

A másik kihallgatás C. részéról két napot váratott magára, mert a fel
szólftás halasztását a súlyos fej sérülés következtében még harmadnap is "Fel 
tétellel" kezdte a "szédolése" várható bekövetkezése miatt. 

A kikérdezés válaszai mind az ismert körülmények megismétlésével 
történtek, s mivel Ö csak a felesége és lánya információja alapján tudta a 
részleteket, csak a fejsérülésével kapcsolatos következményekről akart beszél 
ni. Arra a kérdésre, hogy miért kezdte az orvosi rendelőben történteket, csak 
azt a választ ismételte, hogy számos ismerőse van, akik komolytalan és felü
letes, tehetségtelen és "felcser" orvosnak tartják. 

Az A. és B. kihallgatása semmi újabb indokot nem talált, s csupán az 
az enyhe vélemény volt világos mindkettőjül részéről, hogy C. féltékeny ter
mészeténél fogva. 

•••••••••••••• 
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Megismétlem: Fenti kivizsgálásnak nem volt más eredménye. mint, 
hogy hetekig köszönés nélkül mentek haza a szomszédok s örök harag es a 
szomszédség régóta megénekelt "török átka" telepedett le a szereplőkre. 

Két személy volt csak, aki másképp itélte meg az eseményeket, éspe
dig C,és D, Mindketten másképp fogták fel a történtek jelentőségét, s csak 
ők ketten érezték, hogy az addigi ellenséges érzés aligha enyhühet. . 

~ a megtorIáson gondolkozott, D pedig nemcsak a személyes ellenszer 
vetet, érezte, hanem pacienseinek okozott csalódást is. 

li pedig elővéve helyi és személyi ismereteit sok olyannal értekezett, 
akik régóta ismerik a haragosokat., Úgy két héttel a történtek után végre ~ 
kihallgatása is megtörtént, és egyidejűleg,szédOlésre és kettős látásra hivat
kozba otthagyta a szőnyeggyárat, ahol felügyelői munkakörben dolgozott és 
a soproni kórház látlevelével felszólftotta D-t ügyvédje útján az orvosi 
költségek ésa munkaveszteség folytán elveszített fizetésének teljes pótlására. 

C: teh~t megkezdte a háborút, s D-nek nem volt más lehetősége, mint 
hasonlóan ügyvédet fogadni. 

Ugyan a két ügyvéd jól ismerte egymást, és mindkettő pénzért dolgoz
tak, a fülhallás elvesztését és a szédelgést okozó járást mindketten komolyan 
vették. Az elveszített állás és a fülspecialista kezelése oly magas és megsem 
mítő kiadást jelentett, hogy D. igazsága tudatában képes lett volna feladni or 
vosi állását. Az ügyvédek tárgyalása se biztatott semmi jóra, s 1943 október 
2.-án , születésnapomon megtudtam, hogy C. perbe fogta D-t 

A dátum pontossága azért emlékezetes, mert szárnyparancsnokhelyettes 
lévén, arra a napra meglepő szemlére határoztam magamat a csepregi őrsre. 

Amint tudjuk, a csepregi csendőrőrs a m.Csendőrkerület Szombathelyi 
osztályának soproni szárnyában Salamon János főtörzsőrmester parancsnok 
vezetése alatt szolgált. 

••••••••••••••••••• 
Mikor meglepő szemlére az őrsre érkeztem, boldogan és büszkén, hisz 

szinte újból Haza értem, az őrsirodán Salamon főtörzsőrmestert és négy jól 
öltözött urat találtam."Hadnagy Ur,Salamon János főtörzsörmester alázatosan 
jelentkezem. Engedelmével bemutatom Döme és Écsi nyomozó őrmestereket, 
Takács Béla és Gál János községi előljárókat, akikkel a Goor Csaba komtra 
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Béki Dezső orvos perében összegyűltünk tárgyalásra, s kérjük hadnagy úr ta 
nácsát.. 

No, mondtam magamban, ebbe úgy kerültem, mint Pilátus a krédóba, 
de szerencsérnre kimenthetem magam a Szolgálati Utasítás szervezeti hatá
rozványának szavaival, s igy bátran bejentettem, hogy a nyomozásban szemé 
lyesen és cselekvően nem vehetek részt. 

Ha azt hittem, hogy kimentettem magamat, -csalódtam-. "Mi hadnagy 
Úr tanácsát kéJjük, mert az ügyészség a nyomozást elrendelte s tudva 
hadnagy Úr helyi és személyi ismeretét, mi a jogos igazságot akaJjuk: szol
gálni" 

Az persze igaz volt, hogy gyermekkorom nagy részét Csepregen töltöt
tem, hisz Édesapám a járásbíróság elnöke volt ott, mégis érthetetlenül álltam 
a"meglepő szemle" vitathatatlan ténye előtt: HOGY ÉN VOLTAM MEG
LEPVE, NEM AZ ÓRS: 

Visszaemlékezve 1943 Október 2.-ra, még most, 61-.múlva is moso
lyogva gondolok az akkor eltöltött napra, amely megtanftott a csendőrszolgá
latnak igazi és igazolt értékelésére. 

A felperes, C.- súlyos testi sértés vádjával perbe fogta Il.-t s az ügyész 
felszólította az őrsöt ténymegállapftó kivizsgálásra. 

Ennek az eljárásnak megbeszélésére szólította fel ~ a csendőmyoz6-
kat, a községi előljárókat és a meglepő szemlére érkező....sz-et, (engemet) 

Mint kiderült, "meghfvásom" többek között azért történt, mert a helyi 
és személyi ismeretem feltételezhető volt. Az a tény hogy k a Kollár sző
nyeg és szövőgyámak alkalmazottja volt, feltételezte, hogys a velem egyidős 
Béla és Jóska,- közeli barátaim talán tudnak valamit C. beteg-jelentésének 
hátteréről. 

Szolgálatom tapasztalansága eleinte kérdésessé tette, hogy van-e 
értelme és szüksége annak, hogy a csendőr beavatkozzon két felnőtt polgár 

személyi ügyébe. 
Mire feleletet kaptam,- elvezényeitek Főhercegiakra, ahol tanitója és 

kiképzője lettem az ottani járőrtárs iskolának, s csak akkor értettem meg a 
a HELYI és SZEMÉL YI ISMERET valódi értékét és volt csendőrségünk 
legdrágább ERÉNYÉT az :Az IGAZSÁG szolgálatát. amelyet a MAGYAR 
CSEDÓR: 

Tudása" Tájékozottsága, Találékonysága, Talpraesettsége, Tanultsága, 

Tapasztalata, Tapintata, ,Tehetsége"Tevékenysége, Törekvése,Törődése, és 
Törvénytisztelete tett VILÁGHÍRŰVÉ. 

A TIZENKÉT nemes csendőrerény nem született magától. Szülője a 
a MAGYAR NÉP volt, és így együtt érdemlik az örök jeLzőt,a: 

TEKINTÉLYT 

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

Azt a néhány kiváncsi olvasót, akit érdekel a fenti történet kimenete 
le illőnek tartom értesfteni, hogy a....k.elvesztette a pert. K.-. a járásbiró .. 
a tanuk: kihallgatása után megalkodva véleményét úgy döntött, hogy a 
kezelő orvosok és három megidézett tanú együttes vallomása. alapján a 
fej sérülés áltatás és ámítás útján megkiséreit hamis vád volt,és a szakértők 
véleménye alapján kimeríti a csalás vétségét. - Az itélet két semleges tanú 
azonos vallomását is tekintetbe vettete, akik különböző időben, a Heller 
vendéglőben jelen voltak, amikor C. ismeretlen szemmélyeknek dicsekedett 
a bosszujával, amit szomszédja iránt érez, és kész Ót mesztelenrre "vet-

kőztetni. " 
Ennek a történetnek elmondás át a Kollár családra emlékezve is irom, 

hisz Bélával és Jóskával, velem egyidős játszótársaimmal együtt nőttünk 
fel és a Fő utcán egymással szemben lakva alig volt nap, hogy Gyurka 
bátyámrnal és Velük el ne követtünk volna egy- két huncutságot. 

Sorsukról, sajnos nem tudok. Az az érzésem, hogy életveszélyben 
voltak, s talán tudtam volna-Rajtuk segíteni.. Abban azonban biztos 
vagyok, hogy legalább is megkiséreltem volna. 

. v.K.G. 
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ÉLET VAGY HALÁL 

Uram, ma lettem nyolcvanéves 
Túl gyorsan múltak el az évek. 
Még oly sokat szeretnék tenni 
Úgy szeretnék nyolcvanegy lenni. 

A pár kis tervem, mi még lenne, 
Ha tán több időt igényeine, 
S egy év nem lenne elegendő 
Add, hogy legyek nyolcvankettő. 

J6 lenne még sokat utami 
Újabb helyeket látogatni. 
Halálom perce tán még várhat, 
Megérhetném a nyolcvanhármat? 

Uram, Te látod a világot, 
Gyorsan jönnek a változások 
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, 
Esetleg lehetnék nyolcvannégy. 

És ahogy a technika halad, 
Sok újat lát, ki élve marad. 
Még oly sok minden ideköthet, 
Úgy örülnék a nyolcvanötnekI 

Az emberiség sokat tehet, 
A világ oly csodás lehet. 
J6 annak, aki itt maradhat, 
Nem olyan sok az a nyolcvanhat I 

Tudom Uram, hogy sokat kértem, 
Hisz olyan szép lehet fenn az égben 
S én mégis arról tervezgetek, 
Hogy érjem meg a nyolcvanhetet. 

Elfáradt a hosszú úton, 
El is kések majd sokszor - tudom, 
Tudasd velem, ha meggondoltad 
Betöltöm-e a nyolcvannyolcat. 

Addigra már sokat láttam, 
Emlékeimet regisztráltam 
Mily nagy kár lenne, ha elmennék 
Mielőtt nyolcvankilenc lennék. 

Már igazán csak egyet kérek 
Uram ne vedd szemtelenségnek 
Éveim száma kerek lehet 
Ha meglátnám a kilencvenet. 

És hogyha ezt már megengedted 
S ezt a lépést értem megtetted, 
Neked már úgyis mid egyre megy 
Könnyen lehetnék kilencvenegy. 

Minden szemérmet félreteszek 
Hogyha még egyet kérdezhetek, 
Tudom ez a kor hajmeresztő 
De hadd legyek kilencvenkettő. 

Addigra már reszket a kezem 
De, ha még helyén lesz az eszem, 
A magas kortól én nem félek, 
Megadod a kilencvennégyet? 

A korra nincsen szabadalom 
Számitásom megtalálhatom, 
Ha órködsz egészségem fblött, 
Akkor lehetnék kilencvenöt. 

Manapság már hallani olyat 
Emberekről készül másolat 
Ezt talán én is megvárhatom 
Segits át a kilencvenhaton. 

Ha még hirtelen meg nem halok 
Kis vagyonkámmal rendben vagyok, 
Elég talán még egy évig 
Kihúzhatnám kilencvenhétig? 

Hála Neked, nagy a családunk 
Még pár dédunokát is várunk, 
Láthatnám őket?-ugye azt mondtad 
Megadod a kilencvennyolcat. 

Sok évet kaptam, nem egy-kettőt, 
És még kérem.-tán el sem hiszed, a 
kilencvenkilencediket. 

Még egy év és akkor valóban 
A népek azt mondják rólam 
,,Ez aztán szép kort élt meg, 
Hisz tegnapelőtt volt százéves!" 

Uram, az életet Te adod, 
Úgy veszed el amint adod 
Nem is zavarlak többet Téged 
Ne vedd komolyan, amit kérek
Csak beszélgetni vágytam véled. 

Szakály Éva 
Anglia 

MAGYAR CSENDOR INDULó 

Mes hazám, magyar rona, 
magyw erdiS, magyar vég! 
Téged járlak éjjel-nappa:]., 
télen-nyáron nagyon rég. 
Népem bizt.onségát örzöm 
me.g.renditbetetlenUL 
~ed élek. érted baklk, 
magyar népem egyedül. 
1!11Ied 6Iet, érted halok, 
hlven, becsülettel, VitéZÜH 

Szltulasz. 
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VISSZAT~RTEM A POLGARI ~LETBE,DE CSAK K~T HÓNAPRA. 

Mint igazságot és rendet szeretö állampolgára a Nemzetnek 
azért,hogy egyformán mérjék az igazságot minden egyes Magyarnak , 

CSENDORS~GI pALYAFUTAsRA L~PTEM. 

Hazatértem szüleim lakására,ahol 1939 november végén a M.Kir. 
Miskolci VI I . Csendörkerületi Pk.- sághoz va16 bevi v6mat megkaptam 
és 1939 december 1.-én,a Balassagyarmat-i Csendörosztály Pk.-ság 
Gazdasági Hivataláná1.mint két csillagos prb.csö. felszerel tem, és 
onnan a BE~ND-i m.kir.csendörorsre helyeztek ki. közbiztonsági 
szolgálatra. Bognár Mihály thtts.öpk. -nál jelentkeztem. Kezet 
nyujtott és mosolyogva mondta,Isten hozta pr6ba Or,most mAr 
négyen leszriek.Szállásomat JDegIIlutatta és mondta,helyezzem magam 
kényelembe. Vacsora után az örsirodába hivatott beszélgetésre.Ó 
beszélt,én hallgattam. Elmondta a csendörélet nehézségeit.Elmondta, 
hogya szolgálatban ál16. csendör-járör' egyik lába a sir szélén, a 
másik meg a fogdában van,mert a harang öntéstöl a kormányzásig 
mindenhez kell érteni.Hogy ennek meg is felelhessen,álland6an és 
igen sokat kell tanúlni.A szolgálatban ál16 csendörjárörnek igen 
nagy joga van,de igen nagy a felelösége is.De ha a jogával vissza 
él,sullyosan megbOntetik.Ezután kikérdezett mindenröl,ami csak az 
emlékezetem 6ta történt velem. Itt aztán nekem kellett beszélnem és 
ö hallgatott.Amikor a katona életemröl elmondtam hogy újonckiképzö · 
tisztes voltam,kedélyesen mosolygott.Koslygása titkát rövidesen 
megtudtam. 

A deméndi csö.örsön szolgált akkor Hohácsi HihAly csö.örm.is,akl 
igen büszke volt a honvédségnél töltött újonckiképzö mivoltára,igen 
ügyes csendör volt.Öpk.-unk Hohácsi örmestert és engem a reggeli 
és puska fogás gyakorlatnál kiállitott és ö kettönknek vezényelt. 
Az örs többi csendörtagjainak oszojt vezényelt és nézette velük, 
amit Mohácsi örmesterrel csináltunk.A végén a nézö csendöröknek az 
öpk.azt mondta,ezt akarom látni önöktöl is! 

Négy h6nap múltlm utánam is jött még két prb.csö . az örsre és 
igy a 10 fös rendszeresitett létszámú örsön,hatan voltunk prb.csö. 
tizedesek.Az öpk.úgy oldotta meg a járör szolgálatot,hogy a legidö
sebb prb. csö. tizedest és engem j árörvezetöként alkalmazott, pedig 
ilig volt 9 h6nap szolgálati idöm az örsön. 

1941 január 1.-én,a nyolc h6napos egyesitett jt. és jv. tanfo
lyam elvégzésére vezényeltek a H.KIR.MISKOLCI CSENDŐR GY~LOGTAN
ALOSZTALY-hoz.De ez a tanfolyam idö elött,a KORMANYZO ÚR 1941 
április 10.-dn~ádi6n közzétett azon hadparancsára,hogy HONVtOEK az 
EZER~VES HAT1.RRAI feloszlott.Mivel akkor már a TAN -ANYAGON túl 
voltunk,s az anyagot mAr ismételtük,a zár6vizsga nélkül feloszlatott 

egyesitett jt. és jv. tanfolyamokból,a járörtársi tanfolyam elvégZé
sét befejezettnek minösitették. MAsnap útbainditottak anyaörseinkre. 
Deméndre érkezésem napján helyQgyeleti szolgálatra vezényelt ek egy 

fiatal prb.csö.-rel,amiböl nyomoz6 szolgálat lett.Ezt a szolgálatot 
Nagy Sándor: V. fötörm.öpk. - om és prb.csö. járórtársa ellenórzése 
szakitotta félbe.Ópk. - om azonnali bevonúlásra utasitott,mert 
távbeszélön kapott felsöbb parancsra,a hadrakelt sereghez vagyok 
beosztva és úgy indúljak útba,hogy KIskunfélegyházára húsvét elsó 

napján megérkezhessek. A nyomozó szolgálatot átveszi tölem. Kiskun
f élegyházán 1941 április 14.-én vitéz Czigány J6zsef csö.örgy.pk. 
sága alatt mintegy 350 - 360 m. kir. csendörök gyülekeztünk, mint a 
BANAT területet megszálló és ott a közbiztonsági szolgálatot 
el1át6 m.kir.csendörök.Sajnos,a NACI rosszindúlat nem engedte 
meg,hogy BANAT területet visszafoglalhassuk.S ezért a katonai 
közigazgatási idö alatt két fös járörként kÖZbiztonsági szolgálatot 
teljesitettünk abelvárosban Szabadkán és Ojvidékn addig,amig a 
város rendészetét a polgári közigazgatás át nem' vette.Ezután 
visszavezényeltek az anyaörseinkre. 

Békés deméndi örsre visszatérve unalmassá váltak napjaim,forga~ 
masabb csendörörsre való áthelyezésemet kértem. A LOSONC i csendör
örsre helyeztek át.Forgalmas örs volt,állandóan járörszolgálatban 
voltunk.Az örskörletben sok volt a bOncselekményés azok változato
sak voltak.Az öpk. -on és a helyettesén kivül valamennyien fiatal 
csendörök voltunk az örsön és csak hárman végeztOnk járörtársi 
tanfolyamot. Az 1920-as és az 1930-as években a nyomozást járörve
zetöként tiszthellyettesek.törzsörmesterek és ritkán örmesterek 
végezték el. Ezeket a nyomozásokat most mi fiatal csendörök végez
zük el.mert a fötörm.-öket. törm.-öket és örmestereket áthelyezték 
avisszacsatolt FELVIOtK, ERD~LY. és O~LVIOtK területeken felálli
t ott csendörörsökre örsparancsnokoknak és örsparancsnok helyette
seknek. 

Most mi fiatal csendörök ellát j uk. úgy a közbiztonsági és a 
nyollloz6 szolgálatot.hogy a kideritetlen bOncselekmények száma. a 
bOn.';' .!i.selekmények emelkedésé,!el sem szaporodnak. 

A nyomozás titka a helyszineléssel kezdödik,a kiderités pedig 
az alanti NYOLC kérdésre kapott válasz megszerzése alapján .. , derül 
ki. 

A 8 kérdés a következöl 

KI. MIT, MIKtNT és MIVEL, MIKOR. Hol. KltRT és KIVEL 
követett el. 

szemben 

Ezt bizonyit ja a M.Kir.Csendörség 1930-t61 - 1940-ig megöröki-

t ett büncselekményekröl felállitott statisztikai kimutatásai. 

Ezt a 8 kérdéses nyomozás i rendszert ajánlom a Rendörtiszti 
Föiskola Halgat6jainak . 

1~~'1_ 
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A szemérmes csendőr. 

Ha jól emlékszem, a harmadik, vagy negyedik "meglepó Szemlé
ről" ut:aztaD\vissza szolgálati helyemre, a számyparancsnokságra, Szom
bathelyre, s volt időm~solyogni őrseim elnevezésén. Vép.,Ják.,Rum. 

Épp Rum-ot szemléltem aznap, Szé~ely József fötörzsőrmester 
őrsét, aki épp utánportyázáson volt Sorkikápolna és Sorkikisfalud közsé
gekben. - Kicsit tréfásnak tünt,hogy az őrsszékhelyről, amely három betű
ből állott kell tizenhárom betűs községek közbiztonságilag felügyelni, de 
legalább nem mondhatta senki, hogy rummal van elfoglalva. vagy rum ügy
gyel törődik. 

Ezek a gondolatok jártak az eszemben. no meg a meglepó szemle 
eredménye, amely gondolkozóba tette az eljárás mikéntjének kezelését. A 
meglepó szemle alapelgondolása és beváltan használt módja abból a felfo
gásból ered, hogy egy előre bejelentett vizsga-szemle természeténél fogva 
nem tükrözi a megszokott mindennapos szolgálatot. A szemlélő tiszt ragyo
gó tisztaságot,fegyelmezett járőrszolgálatot, hibátlan iroda-ügyvitelt és több 
fogásos ínyenc élelmezést élvezhet. Reális vizsgáló átlát ezeken a természe
tes igyekezeteken. de vajjon mit gondol, ha mindezt megtalálja a "meglepó" 
szemle alkalmával. 

Ezen gondolkoztam visszafelé a vonaton.Lehetséges vola, hogy Rum 
kivétel lenne és ott a hibátlan szolgálat mindennapos, vagy pedig valami 
más magyarázat taláható ennek a TÖKÉLETES szemlének okozó j aként. 

Az első gyanu a számyirnokra esik, mert Ó állítja ki a menetlevelet, 
a másik árnyék a szakaszparancsnok alhdnagyra borul, hisz Kuntár János 
alhadnagy felelős összekötő a számyparancsnok és az Öfsparancsnok kö
zött, lehetséges-e, hogy "MEGLEPÓ szemle csak engemet lepett meg? 

Visszaérkezve a számyparancsnokságra, igazat megvallva - féltem, 
hogy ha én a két "ÖREGET" (számyirnok 38, szakaszparancsnok 43 éves) 
meggyanusítom, vagy magamra haragítom, magam alatt vágom a fát, és 23 
éves vén fejjel majd kifundálom a megoldást. 

Napokon át gondolkoztam a terven. miként lehet ltten kapni egy csen
dőr őrsömet nem is "hanyag", de emberileg kifogásolható állapotban. 

Addig izgatott a valóságos szolgálatnak megismerése az őrsökön. és 
emberi mulasztáok, vagy kifogásolható magatartások felfedezése, hogy szin
te eltökéltségig vittem elhatározásomat. 

Az a tény, hogy a hárombetűs őrsök közül Ják és Vép még kölcsönö
sen ismeretlen volt, választanom kellett, hogy Csóka István lli. főtörm,-öt 

vagy a Jáki,-TordaJános főrörm-öt választom kisérletem kivitelezésére, vagy 
más szóval egy szigorúan titkos valóban meglepő szemlének tartására. 

Hogy honnan vettem a meglepetés leghatásosabb kivitekezésének 
módját még ma, 85 éves eszemmel se foghatom fel, az egyetlen magyaráza-
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tom csak az lehet, hogy 23 éves, magyarázatokat kereső, és szakmai tanu

lást kutató csendőrtiszt voltam. 
Polgári ruhába öltöztem, azlijságból kivágtam egy hirdetést a német 

Waffenrad- cég kerékpár lerakatának fényképével és bekopogtattam a Jáki 
csendőrőrs kapuján. - Választ nem kapva megrántottam a húzócsengő köte-
lét és mikor egy csendőr kijött a kapuhoz, közöltem,hogy a számyparancsnokság 
tud~val és ajánlatával az őrsparancsnokkal· szeretnék beszélni, mert a járőrözés 
megkönnyítésére a német gyártmányú katonai kerékpárak első rendűek lehetnek. 

A csendér udvarias volt, de közölte, hogy az őrsparancsnok otthon ebé-

del, s jö,iiek vissza egy óra mulva. 
Én is elmentem ebédelni a"Kasza-vendéglőbe", s ujságolvasáshoz elfelej-

tettem feltenni a félrevezetésre hozott monoklimat. . 
Mikor visszamentem az őrslaktanyához, az őrsparancsokra még várnom 

kellett. Ez adott időt és alkalmat a szétnézésre, s az eyik csendőrrel való beszél
getésre. A rend, tisztaság, és karbabtartás tagadhatatlan volt, s azokra a futó 
kérdésekre, hogy van-e valami érdekes bűncselekmény nyomozás alatt, rövid 
vá1aszjött, hogy"semmi különös". Arra a kérdésre, hogy gondolja-e a kerékpárt 
egy hasznos és hatásos eszköznek, azt a válszt kaptam, hogy "gyalog ember többet 
lát". Mikor az őrsparancsnok jövetelének idejét kérdeztem, azt a választ kaptam, 
hogy "a főtörzsőrmester Úr minden perce a szolgálatot lá~a el, s abba nincs 
senkinek beleszólása". . . 

Én csak vártam. Már egy óra hosszat űltem az irodában, mikor az őrs-
parancsnok megérkezett. A jelenlevő csendőmek parancsot adott a pó sta-csomag 
feladására, majd mikor egyedül maradtunk, lassan dekomolyan kihuzta magát és: 
"Hadn~ Úr~ Torda J~os törzs~~ester ,alázatosan jelentkeze~.:'. 

Én majd anadrágomba csmáltam es halkan mondtam:"ÜllJünk le." 
"Honnan tudta meg törzSŐrmester úr kilétemet?""A vasutas kalauztól" "6 

látta hadnagy Urat ujságot olvasni, majd szem -érenunel az orrán leszá1ni. 
Ez feltünt neki, mert a szem-érmet olvasásra használják, nemjáráskor." 

"6 kérdezte a hadnagy urat, hogy mi járatban megy Ják-ra. A válsz, hogy 
. hogy kerékpárt akar eladni az őrsön. oly hihetetlen volt, hogy értesítette az állo
másfőnököt, az pedig az őrsparancsnokságot. ' 

6 azonnal telefonált a szárnyhoz, ahonnan a szakaszparancsnok szerint 
Hadnagy Úr. Ismeretlen helyre távozott vonaton." 

••••••••••••• 
Mit mondhattam mást" Torda nézzen meg jól egyszemérmes csendört." 
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Sörényi Sander István, szkv.m.kir.csö.szds.,okleveles gazda , az örkényi lovagló 
és hajtó iskola és a csedörtiszti tanfolyamok lovagló tanára , 2004 november 
havábnan 98 éves korában elhunyt! Temetése Aiken, South Carolina, helyezték 
örök nyugslomra! 
Nyugogjon békében! 

Magyarósy Elek , szkv. cső. szds , február 8.-án elhunyt, 94 éves korában Veszprémben! 
Nyugodjon békében! 

Nagy Gábor, szkv. m.kir. csö.hdgy. hosszú szenvedés után, 81 éves korában, 
Rochester HiII , Michigan , otthonában elhunyt! 
Nyugodjon békében! 

Marczy Robert, szkv , m.kir. csö. hdgy. 84 éves korában ,január 21.-én 2005 _ 
ben Californiában elhunyt! 
Nyugogjon Békében! 

ÖRÖMMEL ÉS BÜSZKÉN KÖZÖUÜK; 

Néhai Dr. v. Körössy Zoltán szkv. csö. szds.- nak már második unokája végezte el a nivós 
Tengerészeti Akadémiát, (United States Naval Academy). Körössy Árpád, v. Körössy 
Zoltán és Dr. Körössy Katalin fia, 2004 májusában lett felavatva electromérnöki diplomá
val , tengerész hadnagynak, a tengeralattjárószolgálat kötelékében! Jelenleg Csarlstonban , 
( South Carolina) végzi az atomerő iskolát, amely a tengeralatjárói szolgálatot megelőző 
másfél éves kiképzés része! Családja igen hálás Istennek, hogy ezt a kiváló teljesitményt 
lehetővé tette, és igy Árpád továbbviheti a katona eszmét!! 

Kívánunk az új hadnagy úrnak katona szerencsét és Isten áldását kérjük a jövőjére ! 

••••••••••••••••••• 

Dr. Toth Gergely tb. csendőr bajtársunk , 2004 a Califonia-i egyetemen . a nyelvészet tu
domány tanszékének előirt crediteinek megszerzése után, DOCTOR - rá lett avatva! 

Gratulálunk és kivánunk sok sikert a hivatásában !! 

••••••••••••••••••• 

HAZÁMÉRT IMÁDKOZOM! 

Hazámért imédkozom reggel, este, 
Nagy Isten, könyörgöm esdekelve, 
Minden magyar nő imával ostromol Téged, 
S mindenik áldozatkész lesz! 

Csak mond meg, mit kellene tennünk, 
Megteszünk mindent , amit kivánsz tőlünk, 
Mit adhatnánk megváltást érte , 
Hogy nelássuk Hazánkat bilincsbe vergődve ! 

ó , ha meghallgatnád a magyarok imáját, 
S láthatnánk mégegyszer hazánk szabadságát. 
Ennyit nem szenvedett egy nemzet se tán ? 
Nem felhányorgatni akarom ezt Neked, 
Csak könyörögve kémi szeretnélek Téged, 
Hogy ne feledd el a szegény magyar népet! 

Megayné , Klára 
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A 124. Csendömapi Felajánlások ! 

Fővédnök 

Hon. Tar Sándor 
v. Hangodi János 
Dr, Beothy Kálmán 
v.b.Tamáska Endre 
Balogh Marssó Ágnes 
N.N. 
v. Körössy Zoltán 
Szabó Gyula - Etelka 
Magyaródy János 
Dr, André László 

Védnök 

Molnár István 
Subosich Károly 
N.N. 
Gál Ferenc 
N.N. 

Pék Margit 
Menyhárt István 
Tokay László 
St. László lovag Rend 

MKCsBK ANYAGI SEGITÖl! 

Támogató 

Beodray Ferenc 
Kápolnoki Tibor 

Dr. Honos Ervin 
Pásztor László 
v.Falk Victor 

Papa Nándor 
André Éva 
Várkonyi Robert 
Szeley József 

Maharaja Katalin Székely Árpád 
Dr. Toth Gergely Záhonyi Kató 
Nagy Gábor Pásztor László 
Balogh Marssó Ágnes Szabó Gyula - Etelka 

Az ebédtársaság-------Dr. KuJy Sándor csö.fhdgy.emIékére. 

Zsigmond István 

HEL YESBITÉS --ÚTÓLAGOS JELENTÉS ! Az AustráIia-i csoport 2004 - beli anyagi 
támogatását, valahogy -- elnézésből nem nyugtáztam, az utólsó Bajtársi Levélben! Ezt 
probálom itt, most helyrehozni, nyugtázni ! Az MKCsBK a küldeményt , Dr Tamás 
Gyula Bajtárson keresztűl megkapta és bevételeztem ! A figyelmetlenségért elnézést 
kérek! 

A TESTÜLETÜNK NEVÉBEN A TÁMOGATÁST KÖSZÖNÖM! 
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" ... Megcselekedték amit 
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MINDHAl.Á.lIG ~ 

WORLD FEDERATION 
OF 

ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE 



MAGYAR IORÁI.Y1 CSENn&t BAJTÁRsI I.:~: 
Az MKCsBIC • volt Mal)'lr ICirllyi Cseod"~S t6rt!nelmi 

" 
szerep&lek & bivadla szeIlem&ek "rzOje & örOk&e. 

Peladata meSOrimi as mel"rOkiten1 a volt TeitOJet 
balYomiDyait 

Az. MICCsBK a Hadjukbol el~tt volt csendör bajtlnalt 
~a6P. melynek talfll lehetnek I volt Testolet talill 
(bivatalbol). tiszteletbeli csend"rök (felk&&re) & csendOr baritok 
("nt!ntel alapon) ha a nzöIs!S dJilval !I feladatlval 
elYet&tenek. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
MltCaBK BA1rÁIsI LEVÉL 

Rendeltet&e: 1) A sonk"""s!lben. de IÚtszortan S" 
Bajtlrsak "sazefollslnak & tlJ&ozottslslaak biztositlsa. 

2.) A rbzorulo Bajtlrsaknak & csalldtaliainak 
IDegsegit!se. 

3.) A TestOletrOI tudatonn . eltorzitott 
vBcm!nyek fl megit!l!sek meavctioJlsa & megvlltoztatlsa. 

4.) El6adAsok, 1lnDep6lyek (Csend"r Nap) 
rendez6dvel a fennti c!.Iokhoz szOks6ges anyall alap melteremt&e 

•••••••••••••••• ****. 
A BAJTÁsRsI LEvÉL AZ MKCsBK VILÁOSZERVEZETÉNEK 

KOZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA. fELELOS KIADÓ: 
Vit& VICZIÁN B'LA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZETŐJE 

457 E. Pec:kbam Street - NEENAH , Wi. 54956 
Tel: ( 920 ) 725 - 5710 Fax: ( 920 ) 886-8995 

E-maii: billvicz@}famvid.c:om 

Kedves Bajtársaim! 

A Bajtársi Levél "Hattyúdala " ! 
1&&1 - ben alakúIt meg a Magyar Királyi Csendőrség! A hazánk e\veszitéséve\ együtt a 
közbiztonságunkra annyira jellemző Csendőr Testület is megszünt ! Hihetetlen sokan hősi 
vagy később mártirhalált haltak! Tagjaink , akiket a túlerőben lévő győztes hatalom gyil
kos szenvedéllyel üldözött ,szétszóródtak a világ minden részében!! Az erős csendőr 
bajtársi szellem azonban áthidalta a földrészek közti távolságokat és a "Bajtársi Közös
ségekbe 11 tömörült Csendőr Bajtársak Europában , Észak: Amerikában, Délamerikában , 
valamint Austrá1iában váltak" Új hazáiknak " értékes, megbecsült polgáraivá! Argentiná
ban pl. szabad bejárásuk volt a gyönyörű, hatalmas Buenos Airesi argentin csendőr ka
szinóba , ahol pl. a volt Magyar Csendőrtiszti igazolvány tulajdonosa (kisérőik társaságá
ban ) a tiszti étkezdében előkelő körülmények között kedvezményes áron kiválóan ebé
delhetett vagy vacsorázhatott ! Testületűnk megalakulása óta eltelIt egy és negyed évszá
zad! Közülünk ma már csak: a legfiatalabb bajtársak élnek!! Nagyrészük az emigráció
ban ,egy kisebb részük , akiket az 11 Új Rendszer 11 - 11 Igazságszolgáltatása 11 életben ha
gyott 11 Otthon 11 !! A megnyugtató biztonságot és menedéket jelképező II OTTHON" sz6 
jelentése is teljessen megváltozott!! Kiszoritotta egy győztes, idegen hatalom új érték
skálája , ahol nem a kultúra , az általános műveltség, a 11 becsűletes " életforma a társa
dalomban a rangsorolási értékadó ,hanem csak: az egyéni "laza morális életforma" , s 
az egyén bankszámlája! 
Lassan kihalunk , mi a szeretett Testületünk utólsó 11 Hirmondói "!! Bajtársi Levelünkben 
mind több a közűlünk eltávozott, fiatalabb, vagy inkább talán legkevésbbé öreg társunk 
neve ! Elfo~! Ez a lassacskán vékonyra szerényült ," Bajtársi Levél II is elérkezett 
a 11 HA TYUDAL 11 állapotába! Elapadt már az élettől búcsúzó koros Bajtársaktól befo
lyó anyagi támogatás! Egy jóideje Bajtárs saját zsebéből lett kiadva ez a közlemény, 
de mint a természetben minden, lassan ez az anyagi forrás is végére ért! 

A Bajtársi Levél , e számmal---57. évfolyam / 2. szám---- régi formájában, könnyes 
szemmel búcsúzik Tőletek kedves Bajtársaink , Tiszteletbeli Tagjaink, Pártoló Barátaink 
és Barárnőink! 
Bajtársi Levél rendeltetésének első paragrafusa szerint : ...... " A sorsközösségben ,de 
szétszórtan élő Bajtársak összefogásának és tájékoztatásának biztositása" ..... ennek a 
kötelességünket továbra is elegetteszünk , de más formában! Levél formában! Minden 
hirt ami a Köponti Vezetőhöz bejön, a levélben lesz Veletek közölve! 

Az összeköttetést egymás között fenntart juk ,amig 2 Bajtárs les~ Egyik hja, a másik 
olvassa,-erre kötelezte egyik elődÖm a Bajtáí'Si Levelet! Ezt a mindenkori Központi 
Vezető tiszteletben tartja, s végrehajtja, arra a pár évre amig még ezen a Földgo-
1yón időzünk és mindnyájan még nem vonúltunk be új "Szolgálati Beosztásunkba " a 
túlvilagi "Karhatalmi zászlóalj unkhoz " ,ahol karhatalomhoz nemlévén szükség, csak 
reprezentativ feladatokat látunk el , a " Túlvilági Porta "előtti diszörség szolgáitatá -
sában !! 
Büszkén nézhetünk vissza pár évtizedes pályafutásunkra , a Csendőr Esküt soha el -
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nem feledtük ! A járőr soha el nem mulasztotta a faluvégi pléh Krisztusnál megáll
ni , tisztelegve jelenteni, .... Uram, itt vagyok! 

Befejezésül kiváló tüzér bajtársunknak, lánglelkű költőnek versével búcsúzom: 

Nem bántam meg semmit! 

Jöhettem volna térdepelve, persze, 
Ciliummal bőrcsuhám alatt 
horpadt bögrémet tartva egy falat 
bűnbocsánatért véreres kezembe' 
és vaksi szemmel nézve végtelenbe, 
ahol ha éltem férce elszakad 
s hull a test, a lélek lesz szabad, 
mert fólold az Úr végtelen kegyelme! 

HIVEN 
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De igy megyek, mint szálfa, büszke, délceg 
mellemen vétkek csüngnek, mint az érmek 

hiába nézitek igy, utálva kancsal 
szemekkel, én a kimustrált bakancsal 

nekivágok a végső diszmenetnek 
és lesznek talán, akik tisztelegnek ! 

+ Elekes Attila 

vitéz Viczián Béla 
MKCsBK 

Központi Vezető 

BECSOLETIEL VITEZOL 

MINDHALÁLlGI 

LUDovIKÁSOK ! 

Fiatal fiúk még, de mind talpig férfi, 
ha vállalni kellett a veszélyt és a bajt, 
Arcukon még anyjuk puha csókja égett, 
de nem ismerték ők a panaszt, vagy ajajt! 
, 
Izmos kezükben a fegyver durva szi.üa, 
ajkukon a vidám és néha hetyke ének, 
ám becsületüknek sem foltja, sem hijja, 
megbocsájtók máshoz, magukhoz kemények, 
mindég bátrak, hűek, különbek mint mások, 
békében és harcban a Ludovikások! 

Szivükben a Haza, Nép, Kötelesség 
hármas eszményének örök-égő lángja, 
ezért élni s ha keIl, ezért meg is halni, 
ez volt mindegyikük álma és a vágya! 
Ha veszélybe jutott ez a hérmas eszmény 
s bújtak a vész elől százfelé is mások,
a fásúJt szivekben tovább élt a remény,
mert sugárzó szemmel, összezárt fogakkal , 
mint lányos - arcú , de jellem - óriások, 
álltak a romlásban a Ludovikások ! 

Nem mérlegelték, hogy bukás lesz, vagy siker, 

ha védeni keIlett eszmét, vagy életet! 
Lángoló házban, vagy fúldokló gyermekért, 
rohanva dobták be megedzett testüket.-
S megmentették mindig azt, ami a másé, 

ha közben fiatal éltük ott is veszett! 
Dicső halál volt az ily Ludovikásé, 

mert őrizték nevét hű bajtársi szivek, 
s mig csak önmagukért éltek sokan mások 

igy éltek a közért a Ludovikások ! 

Hol megtorpant a hit és megtört a gerinc, 
hol önzés lett úrrá az áldozat felett, 
hol a bátorságot gúnyolta a gyáva, 

s a magalkuvással fogott, titkon, kezet, 
hol a tisztaságot sárba húzta le 

a tudomány-mezű, vigyorgó rothadás; 
hol ál-humanizmus nyálával vonta be 

a hősi erőt egy rejtett világcsalás ..... 
ellentmondottak ,mint büszke tagadások, 
egyenkint és együtt a Ludovikások ! 

És ha a harcmezőn , vizen, levegőben. 
halálos golyótól talál va , elestek, 
vagy gépmadarukkal a llildre zuhantak, 
utólsó, hagymázas lázukban, a testek 

boldog megnyugvással áldoztak a hantnak . \ 
mert úgy haltak meg, mint örszemek a v}..v. T,AIJ 

meg nem inogva és soha nem kétkedve 
s ahogy életükben remélték és várták! 

És amig zokogtak testük llilött mások, 
mosolyogtak, holtan, a Ludovikások !! 

3 



~IUllllunUIIIIIIWlIWIIIIUUUDlWllUWllIIIIIIIIIIIIIJIIIIWIDUIlllllUmMIIIW!M!IBl!PIHI'IMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWlIlIIIIIIIIIIIIIUIWlIIIIIWlIIIIIIIIH1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWUIIHUllllllUWllqWllIQ!!i 
§ . i 
~ D e _ 

~ ~ ~ KANAsz 1TfOK. . . !il 
§ ~ 

I A N6pbadsereg egyik aloalwilata kiimDe.t a 16t:érre oéMöv6;zetet tartani. Mielőtt I 
~ § 

~ e horwéd bajtárs fel fdmidt volna a HSpadra, az órmester bajtárs ailap06llll kiole-ji 
; tattra a lövést illetően. · I = = ~ a 
~ A honv. bajtárs elhelyezkedett a löpadon, goodosan célzott és IOtt. A jel7& I 
E B 
~ jetIezt&, hogy nincs taJátu. Másodszor .js ló és 6jta nincs tal1Uat, bannadszor is 1-
IllS és ninx::6 találat. Arr. Ölm. bejtá:m ~: mondja bajtárs, hogy c.sinMta ii 
lezt? No, mondja ez Öml. adja. ide a puskát, majd én m«vnubltom, hogy keH c61ba1 
I találoi: azml iövésre emet! a puSkát, o6loz,1ö és kintröl jelzik, hogy nincs tat6- i 
~ laot. Údra céloz és IlS és újra nincs ~, h8irmadszor is ló ·és heotmadszor sincs; 

I~~ I 
~ ~ i Végignézte ezt a pk.. az ömagy bajtárs is: odamegy . az 6rm. bajtá.rshoz és! 
lmondja iOOki, hogy mondja &m. bajtárs · hogy csinálta ezt? Adja ide nekeml~ 
; azt a puskát, m&Ijd 611 ~ullatam maglánek. hogy kelt célba ta:Mln.i: = 
g s 
I lFelemEJ1i a puskát cé:Ioz és ,lő '" jelzik 1elzik, hogy nincs · találat, másodszor is I 
I ,lő és másodszor sincs taIIálat, harmadszor is ,lő és lljra ndnos otaWat. Még csó-I 
i váilja a fejét és leteszi a puskát. ~ 
g . ~ 

I Az egész ~elenetet iVégipzte egy kan4sz ki a IaSzelbe legeltette a diszn6kat.1 
; oda megy az ömagyhoz és kérte. hogy iadják Ildcoi oda a puskét, hogy prób6lja I 
~ meg ö is. Ugyan mondja neki az &nagy fölényesen, ha én nem t1II1é1Gm1, talAn i I maIIl'Il talál? De a kanász addig kélte az 6magyot, míg 'YégÜHS mondtal ez &mo i 
! bajtélnmak, hogy adja neki oda azt a pu:stk;6t (agy se taW. ! 
5 -
~ tA klanász m~ogja féJaQézzel a puslaá.t, nem ts c6loz, c.9a'k 16. KIntI« jebik, li 
I hogy l ().es tadá!laot. másodszor is lő 6jra lG-es, bamladszor is US és hanDadszor I 
gis !O-es. Az ŐJ'Jla8iY osodáJkoac és ~ a kanászt., áNija ell nekem Ö~I= I gem, hogy ,hogy csinálta ezt? mire a laanász feleLte; nem lehet őmgy dor kanAaZ 

~ti~ .i 
I Az őrnagy oldalá.t szörnyen Mrta a dolog & amikor senki nem iVott közelbe, ~ I 
I ment a Ika.nászlhoz és mondta m*i: öregem á.rWja ·el nekem arzt a titkot a lövést I I iHewen. nekem elálrulhatja, mondta az <Smagy. mert: a hAlboru előtt én is ~ I 
~valtam: I 
i§ .... 'l-. la,' ' __ J:_ il 
~ ..... ~ megszó W a l\IIiWDZ: -I 
I Itt ilii &ok őrnagy llr: mert a háboru ellStt én meg lim:agy voltarnl 
~ . 
loIIIIlIIIIlIIIIIIIWIIIIIIlIIlIIIIlIIIl'III"lnYIIII"!I'ln.'QIIIIII"I'l'Ilnyn"IIIIII"'_~I_ ... mINIII'!!I!I!1!MII"MI'III1IIIHIIIIII1II......I 
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" HlRHEDT " MONDÁSOK! 

SZTALIN; "A zsákmány azé, aki megszerzi " ! 
"Magyarországot példásan meg kell büntetni"! 

N. Novgorod Képzőművészeti Muzeumában látható a Magyarországról elrabolt (mint 
egy százezer darab) műtárgy!! 1945 - ben Sztalin parancsára, a Vörös Hadsereg 
szervezett formában fosztotta ki hazánkat (gyári felszereléseket, mezőgazdasági tremé
nye ket , haszonálIatokat ,mükincseket, stb.) a békeszerződésben rögzitett jóvátételt is 

"beseperték" a Kreml kasszájába ! 

RÁKOSI; " A magyar nép a saját apjának tekinti Sztalin elvtársat" ! 

Igy már más a zsákmány jogállása, ezért ne irigykedjünk fogadott apánk vagyonára, 
hiszen a zsákmány a családban marad l l! ! ! 

KÁDÁR ; " Az ÁVH - sok öltözzenek új ruhába, ha kulákverésre indúlnak " ! 

Ebben az országos marhaságban ,csak az lehet a logika. hogy a fejlett szocializmus 
alapjainak lerakosgatását minden résztvevő ünnepi gÚDyában végezze, a kulák pedig 
érezze és lássa. hogy a Kádár brigantik nem szedett - vedett ruhában látogatják 
meg őket !lll 

HORN; En csak azért lettem karhatalmista, mert a bátyámat meggyilkolták az ellen
foradalmárok l 

Idővel kiderűlt. hogy bátyját az oroszok gázolták halálra, e!lenforadalom pedig 
nem volt !ll 
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~ Péter Gábor szobája 

A Péter Gábor vezette politikai rendőrség az első pillanattól kezdve a párt utasításainak végrehajtására 
szerveződött . A mindenkori pártvezető és persze Moszkva érdekeinek megfelelően, ha kellett, szüleiket, 
testvéreiket, szerelmeiket, barátaikat, egykori harcostársaikat, sőt bajtársaikat is lefogták, megkínozták, 
esetenként halálra verték. 

Rajk László, még belügyminiszterként, szívesen jött az Andrássy út 60-ba, hogy személyesen ellenőrizze az 
Á VO munkáját az általa irányított ügyekben - Magyar Közösség ügye, Pócspetri ügy stb. -,l949-ben 
azonban ő került a célkeresztbe. Egykori beosztottai az általa jól ismert eszközökkel és alapossággal 
kényszerítették beismerő vallomásra. Koncepciós kirakat perében négy társával együtt halálra ítélték és 
kivégezték. Ezt követően közel kétszáz munkásmozgaImi aktivista került az ÁVH karmaiba. Hamarosan 
egyre több vezető kommunista, köztük Rajk utódja a belügyi tárca élén, Kádár János - az ÁVH egykori 
megalapítója - szintén elvtársai kínzókarnráiba került. Öket követték a demokratikus munkásmozgalmat 
eláruló s a Szociáldemokrata Pártot a kommunistáknak jó pozíciókért cserébe kiszolgáltató, úgynevezett 
baloldali szociáldemokraták. Rájuk is hosszú börtönbüntetés várt. 

Időközben, 1950-től már a politikai rendőrségen is zajlott a tisztogatás. Maffia-módszerekkel számoltak le 
egymással az osztozást megtagadó gazdasági bűnözők. Szűcs Emő, az ÁVH helyettes vezetője saját öccsét 
kínoztatta az Andrássy út pincebörtönében, majd Rákosi mindkettőjüket halálra verette. Az összerabolt javak 
egy részéről leltár készült - a dollármilliókra rúgó javaknak nyomuk veszett. 

Maga Péter Gábor sem kerülhette el sorsát. Az ÁVH főnökét és több mint egy tucat - többségükben 
képzettség nélküli - főtiszt munkatársát Sztálin beteges antiszemitizmusa juttatta rács mögé 1953 
januárjában. A szovjet diktátor ekkor adta ki a parancsot egy úgynevezett cionista összeesküvés 
megkonstruálására. 

Sztálin leghűbb tanítványa, Rákosi Mátyás habozás nélkül odavetette neki azokat a többségükben zsidó 
származású ÁVH-sokat, akik éveken keresztül engedelmesen követték embertelen parancsait. Velük együtt 
lefogtak megannyi, hitéért és Izraelért kiálló magyar zsidót is. Sztálin halála akadályozta meg az általa 
iridított kommunista zsidóüldözést Magyarországon. 

A tanuláshoz, a továbbképzéshez, a lakáshoz, az utazáshoz, a szakmai elismeréshez való jogától 
megfosztottan - így élt a magyar társadalom az ÁVH és utódszervezete idején. Az intézményesített terror 
rendszerében alattvalókká akarták változtatn i az embereket, ezért állandósították az alkalmazkodás, a 
behódolás kényszerét. 

Az ÁVH ezen a néven nem élte túl az 1956-os forradalmat. A hatalomra kerülő Kádár János azonban a 
rendszer stabilizálása érdekében továbbra is arra a többezer főből álló ávós terrorhadseregre támaszkodott, 
amelyet az 1956. novemberi szovjet támadást követően Politikai Nyomozati Főosztálynak neveztek el. 
Munkatársainak több mint kilencven százaléka egykori ÁVH-s volt, nyugodtan rájuk bízhatta tehát a 
kegyetlen és véres megtorlást. A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkező bukásáig az állambiztonság 
kötelékében számos ÁVH-s tevékenykedett. 

~ Igazságszolgáltatás 

A második világháború után a győztes hatalmak rendelkezéseinek megfelelően Magyarországon is 
népbíróságok alakultak. Feladatuk az volt, hogy felelősségre vonják a háborús és népellenes 
bűncselekmények elkövetőit. A háborús főbűnösök elleni perekben a legkirívóbb embertelenségekért felelős 
közszereplők közül sokan nyerték el méltó büntetésüket. Ezeknek a pereknek a nagy részét a társadalom 
döntő többsége helyeselte. A népbírósági eljárások azonban lehetőséget nyújtottak aberendezkedő 
kommunistáknak arra, hogy az igazságszolgáltatás felhasználásával számoljanak le az útjukban álló 
társadalmi és politikai ellenfeleikkel is. 

Ehhez a bírói függetlenség felszámolására volt szükség. Rövid úton eltávolítottak több mint ezer bírót és 
helyükre "gyorstalpalón" kiképzett pártszolgákat ültettek. Koncepciós és látványperek tucat jait rendezték 
meg (Magyar Közösség pere, MAORT-per, Nitrokémia-per stb.). 

MegszÜDt a törvény előtti egyenlőség, helyébe osztálybíráskodás lépett. Ez azt jelentette, hogy a bíróság 
súlyosbító, illetve enyhítő tényezőként értékelte a vádlott származását, vagy ahogy ők nevezték: osztály
hovatartozását. Ugyanazért a cselekményért lényegesen súlyosabb ítéletet kapott a kulák, a burzsoá vagy az 
arisztokrata, mint a szegényparaszt vagy a munkás. Nagy szerepe volt ennek az ítélkezésnek a magyar 
birtokos parasztság tönkretételében. Az ún. kulákperek mintegy 300 ezer embert érintettek. Megfosztották 
őket vagyonuktól, szabadságuktól, több esetben életüktől és minden esetben becsületüktől. 

A magyar bíráskodás átvette azt a szovjet jogelvet is, amely megszüntette az ártatlanság vélelmét és lehetővé 
tette bizonytalan tényeknek a vádlott terhére történő alkalmazását. Bizonyíték helyett sok esetben 
megelégedtek a kínzással kikényszerített "beismerő" vallomással. Nem a vádlónak kellett a vádlott 
bűnösségét bizonyítania, hanem a vádlottnak, hogy ártatlan. A törvény nem védte többé a polgárt; ellene 
fordult. 

1950-ben formailag is megszÜDt a bíróságok függetlensége. A Legfelsőbb Bíróságot az igazságügyi 
miniszter felügyelete alá helyezték (1950. évi IV. tv.). 

Sok esetben nem is törvények, hanem kormányrendeletek alapján szabtak ki súlyos büntetéseket, esetenként 
10 évet is (2560/1949). Titkos, vagyis kihirdetésre nem került rendelet alapján sújtották: halálos ítélettel 
azokat a katonákat, akik külfóldre próbáltak szökni. Hozzátartoz6ikat feljelentési kötelezettségük 
megszegése cimén börtönözték be (1950. évi XXVI. tv.). 

Ezekben az években több mint 35 ezer ember ült börtönben, és legalább ugyanennyi elítéltre várt 
börtönbüntetés. 

1953-ban Nagy Imre kinyittatta ugyan az internálótáborok kapuit és közkegyelemben részesített több mint 15 
ezer embert, de rehabilitálásra, kárpótlásra csak a 474 munkásmozgalmi elítélt esetében került sor. 

1945 és 1956 között közel 400 embert végeztek ki politikai okokból, és csaknem minden harmadik felnőtt 
ellen hatósági eljárást indítottak. Az 1956-os forradalomért és szabadságharcért a Kádár-rendszer példátlanul 
brutális bosszút állt. Bevezette a rögtönbíráskodást, a statáriumot (1956. évi XXVllI. tvr.). Egy év alatt 152 
halálos ítéletet hoztak. A halálbüntetés kiszabhatóságának korhatárát 16 évre szállították le. Vágó Tibor e 
törvény alapján ítélte halálra a fiatalkorú Mansfeld Pétert, akit kivégeztek. 

A népbíróságoknál nem érvényesült a súlyosbítási tilalom sem. 21 olyan halálos ítéleteket hirdettek ki, ahol a 
vádlott első fokon enyhébb ítéletet kapott és enyhítésért, illetve felmentésért fellebbezett, a vád pedig nem 
kért súlyosbítást. 

Az ítéletekről a bíró előzetesen ún. koordinációs bizottságokon egyeztetett. Ezeken részt vett amegye 
párttitkára, rendőrkapitánya, bÍTÓságának elnöke és főügyésze. 

A 12 nap szabadságért több mint 15 .ezer embert ítéltek börtönbüntetésre és több mint kétszáz embert 
végeztek ki. Kétszázezer ember menekült ki az országból. 
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:~" Szovjet tanácsadók szobája 

.Az 1944-ben Magyarország területére érkem Vörös Hadsereg hátországában szinte azonnal megjelentek az 
első szovjet tanácsadók. Többségükben politikai tisztek voltak vagy a katonai elhárításnak dolgoztak. 
Feladatuk egy olyan új magyar közigazgatás kialakítása volt, amely készségesen együttműködött a szovjet 
megszálló hatóságokkal. Az ő hozzájárulásuk nélkül nem kaphattak működési engedélyt a pártok és 
társadalmi szervezetek, nem jelenhettek meg sajtótermékek, nem lehetett tömeggyűlést tartani. De ők szabták 
meg a Szovjetunióba erőszakkal kiszállított magyar és németajkú lakosság létszámát is. 

A nácik kiűzése után a szovjet vezetés alatt álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) irányítása alá 
került a magyar politikai és gazdasági élet. A SZEB élén Vorosilov marsall, majd Szviridov altábornagy állt. 
A SZEB megszűnése után a mindenkori szovjet nagykövetek lettek a Kreml magyarországi helytartói. 
Puskin, Tyiskov, Kiszeljov és Andropov nagykövetek egyaránt a szovjet politikai rendőrség magas rangú 
munkatársai is voltak. 

A szovjet tanácsadók mindenre kiterjedő kartotékrendszert vezettek az összes kommunista vezetőről, az 
ellenzéki politikusokról, értelmiségiekről , a magyar közéleti személyiségekről. Számukra még aMoszkvát 
feltétel nélkül kiszolgáló Rákosi sem volt elég megbízható. 

Szovjet tanácsadók "segítettek" a politikai rendőrség, később Államvédelmi Osztály (Á VO), majd 
Államvédeimi Hatóság (ÁVH), a Katonapolitikai Osztály (KATPOL) és a gazdasági rendőrség (GRO) 
minden jelentősebb nyomozati és értékelő munkájában. A fontosabb kihallgatásokon jelenlétükkel 
biztosították az úgymond "elfogulatlan szakértelmet". Szovjet belügyesek hathatós közreműködésével, 
szovjet mintára folytak a letartóztatások, szervezték a politikai pereket. Belkin tábornok, aki Baden bei 
Wienböl irányította a közép-európai országok politikai rendőrségeit, gyakran jött Budapestre, hogy 
személyesen győződjön meg arról, megfelelöcn dolgoznak-e a tanácsadók. De számíthattak a szovjet 
tanácsadók munkájára a minisztériumokban és az igazságügyi szerveknél is. Sokáig voltak a magyar 
gazdasági élet fontos döntéshozói a szovjet szakemberek. lrányították az uránbányászatot, a légi közlekedést, 
a hadiipart, az olajipart. Ellenőrizték a kü\kereskedelmet és a gazdaság valamennyi stratégiai ágazatát, és 
szovjet mintára gyúrták át a magyar honvédséget is. 

A Magyarországra érkező szovjet oktatók, mérnökök, orvosok, növénytermesztők, bányászok nem csak az 
"élenjáró szovjet ipar és mezőgazdaság" tapasztalatait adták át magyar kollégáiknak, hanem egy a magyar 
nép számára idegen életformát és világfelfogást is igyekeztek elfogadtatni. Az egyre népesebbé váló szovjet 
kolóniát a budapesti szovjet követség és a szovjet politikai rendőrség ellenőrizte. A vidéki Magyarország 
mindennapjainak része lett a hazánkban állomásozó szovjet katonaság. Gamizonjai az egész országot 
behálózták. 

A szovjet tanácsadóknak Andropov nagykövettel együtt oroszlánrészük volt az 1956-os szovjet intervenció 
előkészítésében. A forradalmi Budapestre bevonuló szovjet tankokban, amelyek Kádár Jánost és kormánya 
néhány tagját a magyar parlament épületébe szállították, ott volt Kádár két személyes tanácsadója is, Bajkov 
és Kupcsenko, akik egészen 1957 tavaszáig Kádár közvetlen környezetében tartózkodtak, még éjszakára sem 
hagyták felügyelet nélkül. A mellette levő szobában aludtak és ők tolmácsoltak Kádámak, amikor 
Hruscsovval beszélt telefonon. 1956 őszén egy ideig Budapesten tartózkodott a Kádár kormány első lépéseit 
ellenőrző, a megtorlásokat a háttérböl irányító három magas rangú szovjet vezető: Malenkov, Szuszlov és 
Arisztov is. 

Az utolsó szovjet tanácsadók 1989-ben hagyták el Magyarországot. 

IRÁs AZOKHOZ, AKIK NEM TÉRTEK VISSZA l 

Ma megáll pár órára a csendőr munka • Csendőrnap van l Ezer örsön szegre akaszt ják a 
puskát, új zubbonyt húznak a csendőrök és ünneplő lélekkel megülik a Testület napját l 
S akik ma sem állnak meg, --- mert a kötelesség szólitja, --- lélekben azok is velünk 
vannak II 
És mikor összegyűlUnk e napon az asztal mellett, megemlékezünk azokról , akkik előttünk 
a szolgálat ezernyi útját és akik elestek ezen az úton a Testület, a csendőr név. hivatás 
és fegyver becsületéért , elestek a legnemesebb harcban; a Jó védelmében l A mai napra 
örökzöld koszorút fonunk a nevUk köré kegyeletes kézzel, emlegetjük a nevüket, s igy 
élnek időtlen időkig a Testület hősei l 
E napon. s mindég Reátok is godohmk. Rólatok is emléke:t:ünk harctérre vonúlt és vis:t:
sza nem tért bajtársak l l 
Elősször Titeket szólitunk ---- Elesett csendőrök l Tavaly, vagy azelőtt még itt voltatok 
velünk a Csendőrnapon l Jöttetek velünk a templomba. együtt ültünk az asztalnál a temp
lom után l Előttünk van az arcotok, amint a papra figyelt a templomban. látunk Benne
teket. halljuk a hangotokat, emlékszünk a szemetek szinére , csillogására • mikor ránk emel-
tétek, kocintáskor az asztalnál ........ S emlékszünk kezetek szorítására, mikor elindúltatok a 
Dicsőség útjára l Egyszer - kétszer irtatok onnan, aztán egyszercsak elmaradt a lapotok l 
Hiába vártuk napról - napra. nehezedő szivvel és hiába várták még nehezebben azok, 
akik még közelebb állnak Hozzátok l Senkise mérte még le aggódó hitvesek, öreg édes
anyák, katonaapák • menyasszonyok gondjának. súlyát és senkimás nem tudhatja. csak aki 
érzi. hogy milyen nehéz azt el hordozni l 
De tudjuk azt is, hogy akit a Teremtő kiválaszt a probáltatásra , erőt is ad annak az 
elviselésére l S ahogyan hivek voltatok Ti halálig odakint. hivek és hősök lettek Szeret
teitek is a probatétel idején l És nagy - nagy fájdalom ugyan, de büszkén viselik ezt a 
sorsot, méltóan a Ti hősi nevetekhez l Ez nyugtasson meg · Titeket 
Hozzátok is szólunk, eltünt Bajtársaink l A Ti nevetek még nincs kőbevésve , de a Tes
tölet számon tart Bermeteket és ma. a Csendőrök-Ünnepnapj~ Titeket is emlegetünk 
azok között, akik a csendőri hivatás hősei közé számitanak l 
Azon az örsön, ahonnan elindúltatok, üressen áll a helyetek az asztalnál és nem múlik 
el nap a Reátok való emlékezés nélkül l 
Nem tudjuk, miként rendelkezett felőletek a Seregek Úrn? Nem tudjuk elestetek-e a 
harcok közepette úgy. hogy senki se tudja II Ha igy van. sirotokra nem ültettek baj
térsi kezek virágot l Nem tudjuk megsebesűltetek-e , vagy végső tusában kimerülve so
dort el Benneteket az ádáz elenség sötét áradata? Ha igy van nem tudjuk. hogy a 
gyötrelmek minő kegyetlen sora probál Benneteket l Nem tudjuk, hogy mi történt Vele
tek. csak azt tudjuk, hogy hiányoztok sorainkból l!! 
Nektek azonban mindnyájatoknak tudnotok kell, vissza nem tért Bajtársak , hogy Ti 
örökre a mieink maradtok l l 

Szabó Dénes 
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Kiss Sándol~ 
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ŐSZI ÉNEK 

.A. szép őszi napok1J-ak nemsokára vé'ge, 
T éli pihenőre készül a természet. . 
Pihenni, nyugodni,új erőt gyúteni, 
Jövőről álmodni, tavaszra ébredni. 

Mi is őszes fejjel bölcsebbek' lettünk, , 
~letünk színesebb, korban gazdagodtunk. 
. Ha vissza-idézzük ifjabb éveinket, 

, Emlékeink szépen fürtökben csüngenek. 

Örülünk a mának, sokszor kicsinységnek, 
Napnak meleg ének, virágok színének. 
Gyermek kaca.gásnak; unokák jöttének, 
Nemzetünk sarjának, jövő nemzedéknek. 

De jó is az Isten .. Ki időnek adja, 
Hogy előttünk a jövőt zár alatt tartja. 
Miután e titkot, jövőnket nem tudjuk, 
Mindig megújuló 'reményekkel kelünk. 

Tervek és remények biitatgatják éltünk. 
Mindezért UristenNéked hálát adunk · 
S hálatételt szívvel imádunk és áldunk, 
S hálatételt szívvel imádunk és áldtmk. 

'~ ~!··l ~. -,. ,.', 
. ) ,~,<:.:, 
,,:.' '. 
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", ' !' 

,

A. ~ -... "\ . i A~". 'h/i J.,,~. , .. , 
-R; ./ ..rCj/i If,," 

.:;0.;:' . - . '" ~/ /, /.'!:'''~ . __ '-<~..A. ~ ",." 
..... :: .. ~~ ~4jE:?"{.f"·~"7: ~~~.. ~~)C~~;~{·~:~I 
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Bakonvi-Molnár Béla 

Első 'parancsnokom emlékér~ 
J.' ' , 

, Mindenkor. örömmel,várom a ,Bajtársi Levelünk 'érlCezését és szere
tettel, érdeklődés sel olvasom értékes közleményeit. De amikor ahhoz a ' 
rovatboz jutok, hogy: ."HALOIT AINK", bizonyos szorongas fog el és 
aggódva tekintem át, hogy volt előljáróink, feljebbvalóink és bajtársa
ink közül, vajon kik is hagytak ismét itt bennünket és távoztak az örök 
Hazába? , . .. ' . ' . ' 

, E rovatban fedeztem fel vitéz ver~bélyi Marss6 Pál alez. úr elhuny tát . 
is. E váratlan bír megdöbbentő s megrendítő mély 'hatással, szomorú· 
sággal töltött el. Ugyanis Marssó szds. úr volt · az én" első-tiszti paraD(~s
notom az 1927':"-1929-es években 'a szolnoki csendőr,iskolán. Főleg O tőle 
és beosztott tiszt jeitől kaptam, -- évfolyillntársaimmal együtt. ~ az alap:. 
kiképzést s majd ezzel iilduliunk el valamennyien a' csendc1ri hivatásunk 
~lján! " " " , ' , 

Vitéz verebélyi Marssó Pál alez. urat, mint 'embert,csendőrtisztet és 
bajtársat senki sem tudná a való~ágl}8k megfelelően szebberr, : tömöreb
ben' j~llemezni. m'int azt K.L. alez. úr tette! tn mégcsak an'nyit óhajta
Inék megemlíteni, hogy közel két ~vtizedes csendőri szolgálatom alatt Ö 
volta legmelegebb szivű elQljáróm! Végtelen türeltjmmel, sZinte édes-

, apai szeretettel, megértéssel intézte alárendeltjei nevelését s ha kellett a 
, fenyítést is! Parancsl}okunk jósága ellenére is azért meg volt az iskolánk 
VASFEGYELME. . ' . ' , 

A későbbi , csendöri s.zolgálatom úgy hozta, hogy az elboc5áj~ 1929-es 
év ~tán, én többé személyesen soha sem találko.zha~m volt iskola pa-
rancsnokommal! . ' " " ' I, . 

így lelkiszemeimel6tt nia is az a régi, legszebb férfikorában lévő, 
, . 

(: Kb. 37-38 éves: ),'magas termetű, 'karcsú, ' délceg testta-rtású,.,kellemes 
férfia~, ősturáni magyar arcvonású, sötét szemü s hajú,' gondozott kisf~ 
ketebajuszú fiatal tiszt állt, alQt mindene gyes alárendelt je rajongásig 
szeretett és nagyon büszkék voliunk arra, hogy.-ilyen jó és csinos ember 
a mi parancsnokunk! . , I . , 

Mélyen megrendítette gyászhir , szomorú szlvvel tisztelgek volt legked" 
vesebb elóljáróm, parancsnokom emléke ,lőtt, de nem búcsúzom el : 
Tőle s vajon miért nem? ... Egyszeru ~ ,ok: Háromnegyed évsziza
dot ~ár én is leéltem, közelben van az én időm is, hogy eseüeg men
nem kell! , ... Csalt ellY a kivánsigoD;1, h~ eljön ez az idő, engedje 'Peg 
a jó Isten, hogy vitéz verebélyi Marssó Pál alez. úr vbIt szeretett parancs
nokom nyomán s közvetlen mögötte haladhassak' majdan Csaba királyfi ' 
legendás 'Útján! ... 
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!)r. Nagy-Gy6rq law" 
. i 

Magyar Csendórök 

A vi~zaemlé~zés útját·járva jóles1kmegpihenni régmúlt idők vidám 
történé.seinek félidézésében. F,:lfolynak az évek felettünk; de az öreg cson
tokból is lélekem~ő derüt fakasit sok ol1an ,tréfAs 'cselekménynek áz 
emlegetése, .8Qlelyekpek egYk.or mi is tan4i voltunk. ' . 

1912. évet irtak akkor a n;wtárban. Ez évben zajlott .e a Ferenc Jó
zsef-i idők legnagyobb ~ ut,1só magyar-OsztrA,k h.adgyakorlata Mezőhe- , 

, gy",s térSegél)eti.~ak~ ~ál'Q'S határában a MaJ.'OSparton,volt a ,döntö ütkö
~t. Ott volt .a főh . zülas is. Mi sur~ankó legények ~1~A~r nyárfAi- ' 
nak te~n SZáj .. Va néztük végig ·a kép~elt ell~QS~g eBen ;vezényelt 
hulZár a~v . . , , 

12 

.A ~ báZUD , .~ JI volt elszállAsolva egy 'ZlJpá' 6nn~ter. P1elcsigázott . 
él'deld~4ésse .u,a~tuk elbeszéléseit. Mesélte, hoO a ·hadgyakorlat lefu
j,sa u~n a vezényÍŐ tábornok észrevett egy a kö~elben lovon vágtató hu-, 

) 
) 

) 
I 

) 

~. 

szárt. AUitsák elém a katonál, .rendelkezett. A huszár keményen kivágta 
a rezet: Nagyméltóságod, Dudás Sándor közhuszár a., szolnoki. császári 
és királyi huszárezred második zászl6aljának elsŐ századából paran
csára alázatosan jelenike~em. Milyen feladat 'végrehajtására kapott 
parancsot? ... kérdezte a tábornok. Nagyméltóságod, alázatosan jelen- ' 
tem, üzenetet vittem. nyen nincs, emelte fel hangját a tábornok: A hir
vÍVő katona vagy parancsot, vagy jelentést visz, de üzenetet soha. Ezt tud
ni kell minden katonának. Tudom én ezt jól, szólt a huszár, de jelen eset- o 
ben mégis üzenetet vittem. És mi volt az üzenet? Alllzatosan jélentem, 
Mátyás Dániel tizedes azt üzeni az ellenséges oldalról géppuskával rá
tüzelt Szentgáli Bálint tizedes barátjának, hogy menjen anyja kínj á
ba. A huszár valóban üzenetet vitt~ állapította meg mosolyogva a tá
bornok. 

tgy ismerkedtem Oleg Mátyás és Szentgáli huszárok neveivel. Emléke
zetemben meg is maradt mind a két név. Később több ízben találkoz-
tam velük: " . 

Egykorúak, egy falubeliek voltak, 'együtt vonultak be katonának és 
örök barátság füzte .őket össze. Az alapkiképzés után a kétujoncot tisz
ti1egénynek szemelték . ki. Akkoriban szolgálati nyelven tisztiszolga, 
'köznyelven kutyamosó, vagy pucer volt a nevük. Jó beosztás ,volt ez. 
Ritkán kellett kirukkobíL Gazdájuk szivarját szívták, gazdájuk kávéját . 
ittAk és részesültek mindabban a földi jóban, amivel a gazdag papák 
huszártiszt csemetéiknek kedveskedtek. 

Mátyásnak ~áró Waldheim Kázmérosztták származású főhadnagy volt 
a gazdája. Töi'télli, egyszer, hogy leszidta Danit, mert következetesen 
félcsé.ie kávét készitett neki. Nem telletek róla', védekezett. Amig a 
konyhából a lépc8~n feljővök, kilötYköi6dik, a ,káVé. De máskor jobban 
vigyázok. Másnap és ettöl kezdve minden napszmültig teli volt. a csésze. 
Hogy csmálod ezt, kérdezte a báró. Ez az én titkos ta14lmányom, vála-o 
szolt szemrebbenés nélkül Dani. Mi van azt találin~t? ... törte a biÍ'ó 
,a magyar szót. Ja igen, az neked egy pátent. És mondanád meg nekem, 
hogy miből van ai paté~t? Megmondqltl, ha megigéri f6~di1agy úr, hogy 
nem lesz ebből semmi bajom. Nem lesz semmi, csak mond hamar. Az 
Úgy'volt, szerénykede~t~-Jtogy a lépcső ~'n annyi kávét sz1vtam .a szám
ba, amennyi belefért ésjmikor felértem, vissza eresztettem 3 csészébe .. 
Te 'gazember, te pokQlfajz, te faa~~ztóra va1,6, szádba hozla.d kávét 

, nekem? Kerékbe töretlek, de megigértem, neked nein lész baj. Máskor . 
. magam készítem kávét, hozol nekem forró vizet, ,az megégeti nagy pofá- " 

dat, háborgott a báró. ' '. _ 
. Kelemen nyugállómányú csendőr ezredessel 1945-ben Ausztriába~ : a 

weissensteini magyar táborban ismerkedtein meg. A sierete*reméltó . 
öregúr ,szellemes megjegyzései vel és nagyszerű előadö képesség ével ti$z-

. ~lt és kedvelt alakja volt a tábomak. O nevezte el Weissenteint ·Kek
szensteinnek, errevaló hivatkozással, hogy az angolok a tábor lakóinak 
éhségét kenyér helyett hónapokon At keserüre avasodott vajas tekssze1 . 
iparkodtak csillapítani. A kekSz· ennélfogva általános .undomak örven- . 
det,t, ellenl)en a plédoboznák, amiben tartottAk, nagy volt az értéke. ' 

./ 

13 



Ebből készült a tűzhely, a kályha, kályhacső, fazék, lavor,kari~soÍlYfa 
dísz és ebbe gyújtöttük áz esővizet, ami becsorgott a ponyvasitor tete~ 
jének repedésein. ' 

Fiatal korában a 'szolnoki huszárezred főhadnagya volt,Kelemen csen
dőreZredes. Az ő elbeszélésében találkoztam ismét Mityis és ~zentgili 
neveivel. Szentgáli volt $ tisztilegénye. Egyszer valami csekélység mi
att oktalanulleszídtam, mesélte, pedig jól tudtam, hogy ,magyar ember 
nem túri az ' igazságtalanságót és előbb-utóbb visszavág. tgy is történt. 
A, két pernahajder ' elcserélte csizmáimat Waldheim' főhadnagy te'kn&: 
nagyságú csizmáival. Másnap hajnalban riadót fújtak, csizmacserére 
nem volt idő. Ki~éleltem a báró lábbelljét kapcákkal és kárörömmel ar
ra gondoltam, hogy mit érez a báró a szúk vasszorítóban., Ezt á ,riadó 
végén ór~k múlva tudtam még. Képzeld, panaszkodott, azt hittem, hogy 
'vas, szögeket vertek a talpamba és azokat tüzes harapófog«\val húzgál
ták kt Agyonverem ' azt a két ungárt és addig nem nyugszom, amig ' 
akasztófán nem látom oket. . , " 
, Mátyás és Szentgáli hét évig védték ellenségtől és baráttól Ferenc 

József birodalmát. Háróm évi szolgálat után kitört az első világháboiú. 
Végig szolgálták ezt is, de mertelszoIrtak a civil élettől, jelentkeztek 
csendőrnek. A nehéz felvételi vizsga és a még nehezebb csendőr iskola ' 
gyerekjátélma\{ tUnt fel előttük. Később' is ki,maga:slóan megállo.tiák a 

- helyüket. ' ., ,' 
Mátyás Diniellel később újból találkoztam. Tiszthelyettesi rel\dfokO

zatbail pyolc évig volt őrsparancsnok Nagydoboson. Báli bicskázástól 
eltekintve egyfolytában hét év alatt egyetlen bűncselekmény sem for~ 

, dult elő az ő kÖrletében. Hogy hogyan csinálta, nein lehet tudni. Hat~l-' 
maS,. tagbaszakadt ember volt. H~ mé~y' dörgő hangján a felvégen . elki~ 
áltotta magát, a falu másik végén elő cigányokban is felébredt a lelküur
dalás. Szer.ette őt minden tisztességes ember. Csak azOk féltek tőle, akik
nek voltm1ért félniök. Áldott jó ember volt. Segített miridenkin. Nem'há:' 
zasodott meg,' de élete derekán ' két anyátlan~apátlan árvát fogadott 
örökl1e. . . ' . , ' 
, Egy ' vitézJ(ielekbeiktatáson a Vitézi Szék k~viseletéhen jelen , volt 

tábornok apmnusz éneklése közben kisebb ~vargásra lett figyelmes. 
Magiho'zfotette Mátyás tiszthelyettest. Nem történt semriíi rendzavarás, 
jelent~> Egy i'degen férfi eHelejtette fövegét levenni. Oda mentem hoz
za-és~t'kalapját tenyeremmellenyomtam a földre. És mi történ't az em-

'berrel,kéIiiézte a tábornok. Az a kalap alatt volt. ', ' 
, ' ,Utoljára 1946-ban hallottam hírt róluk. Buda védelmében utolsóknak 
esett ro"'kezükböl a fegyver. Szitává lőtte őket il benyomuló túle1ii:Tó-', 
megsírban Budán vannak eltemetve. Híven és becsülettel Utolsó lehele. 
tükig: helyt állottak. ' . , " 
, MiIÍd a kettŐ vérbe,li csendőr vót; mig meg ne~ hótt. 

. , 
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Csendörnap. 

Fonjunk gyöngykoszorút arany levelekből, 
Becsületövezte dicső, szép tettekből, 
Mert e nappal, mit az Eszmének szentelünk, 
Multat, jelent, a jövőt együtt ünnepelünk. 

örök márványemlék a ma "Csendőr napja"! 
Drága koszorunkat ez az emlék kapja. 
Ez a koszoní él, mert levele, gyöngye, 
Honunkat sirató szivünk-Ielkúnk könnye! 

Él ez a koszorú, mert a multról regél, 
Nagy elődeinkről, nagy tetteket beszél. 
V érrel van bevésve mindegyik levelén, 
Hogyan éltek-haltak becsület mezején! 

Hogyan éltek hűséggel a magyar hazában, 
Mikor aranykalász hullott a kaszába. 
Hogyan haltak vitézül, mikor jött ji romlás, 
Hősi magasságból gyászos porbahulIás. 

Félszázada mult már, hogyan élünk és halunk, 
V érrögös utunkon elszántan haladunk. 
A sorskalapács ver, de így lesz az acél! 
Keményebbek leszünk s még biztosabb a cél! 

A sorskalapács ver! De szilárd a hitüDk, 
Hogy eljön az idő, mikor visszaütünk! 
Nagymagyarországon derül már az égbolt 
S ujra úgy lesz, ahogy, ahogy ezer éven át volt! 
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CSENDOR LETtEM 

l. ~etlen volt a ralttál"ban. 
Hej, de reg volt az a szép nap, Száma nem volt; de méretre 
Midőn elhagytam falumat. Nagyobb volt, mint az én fejem. 
Elbúcsúztam jó Anyámtól Ha a fülem fenn-nem tartja 

, És a három kis hugomtól Valószínű, elnyelt volna. 
Elilndultam vándor útra, És, hogy elöl lássak töl~ 
Csendőr lettem rendnek ura.. Segftett itt a jobb kezem. 
Vasfegyelan, szigorúság, I Később aztán megtanultam, 
Mindenkivel pártatlanság, Hogy újság is van, amiJvel aztán 
I.gazság és kötelesség, Kibéleltem kalapomat 
Volt a jeJSZÓ és a szentség. És állt, m.int a .pararul9Ol1at. 

2. 3. 
Egri osztály álllományom, Feresküdtem, csendőr letrem. 
Ott vettem fel a podgyászom. Aláfrtam fogadalmam 
Elsö damb a zubbonyom, S elindultam iskolába, , 
'Foltos volt az, nem taga.9om. Szent István szép városáJba, 
A nadrágOlll és a csizmám Huszonötöt frtak akkor, 
Háborút járt, mint Édsapám. Hogy ez történt egy szép napon, 
A kIa.lapom, amit kap1lam, Novembernek elsö 'napján. 

, , I 

, El:SÖ NAP AZ ISKOLABAN 
.... ,... ;. 

l. 
Megétlreztem Fehérv~ ' 
Két évre az iskolába. 
Szá.z.négyen voltunk összesen, 
A legnagyobb tanteremben, 
,Ahol számba-vettek nyomban, ' 
Hogy megjöttünk-e mindannyian? 
Este kilenckor feküdtünk, 
Mint a bunda, úgy aludtunk. 
MáSnap aztán, hétfön korán, 
Jött a napos, aki mondá: 
Ébresztő van s öt perc múlva 
Kivonulás az udvarra. 
Nagyság szerint sorakozó! 
Jobbra' . nézz! ,Hangzott a SZÓ. 

Fel ~ fejjel, be, a hassa!, 
Ne törődj ahohlapoddal 
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Futás, feküdj! Gyakorolni! 
Vfzre, sárra nem. kell nézni. 
Igy kezdödött az iskola, 
Hogy el ne felejtsUk azt soha. 

2. 
Voltak köztünk, akik sfrtJak, 
Siratták az otthonukat. 
Én jó magam fel sem vettem, 
Mert egy nappal tovább néztem. 
Ugrándoztam, mosolyogtam 
S már akkor megfogadtam, 
Hogy ha egy lesz, ki kibírja, 

, tn leszek -a másodikja. 
Többen voltunk, kik kibírtuk, 
Mert ijtvenen megfeleltünk. 
Ez volt az én e1sö napom, 
Hej, de rég volt, de sajnálom. 

' Je!T~I ' . 

Első éjjeli bevo.nulásom és 
, szolgálatom az őrsön , 

1924 .. december ll-én, egy meglehetösen sáros,' nedves téli napon.este 
8 óra tájban történt bevonulásom a Fe1sögalla-Mésztelep-i örsre, mely
nek parancsnoka Árva István I. oszt. tiszthelyettes volt. 

Ládámmal együtt egy alkalmi fuvaros vitt el odáig; aki nem akali sok 
"idéig bajlódniholmim lerakásával, ' eiért behaj~atott a:laktanya felázott 
udvarára, s a kocsin volt takarmányfélével és szalmahulladékkal a 
laktanya udvarát alaposan teleszórta. Az örs a sár tetejére gyalogjáró-

, nak deszkákat fektetett és amint a kocsi az udvarban megfordult, ezeket 
,a deszkákat vagyellökte, vagy éppen belenyomta a földbe. A fuvaros tá
vozása után az irodába mentem, jelentkeztem az öpk-nál, aki elöször 
hosszasan nézegetett, majd hozzáfogott vallatásomhoz. ' 
'. ~ Szo,kott-e kocsmába járni, 'volt az elsö kérdése, mert én csaVargó, 
iszák~s embert az örsömön nem türök meg. 
, - Hát a.zok a dús hajfürtök mire valók? Ajánlom hát, hogy a legrövi; 

debb időn belül Ienyirassa a haját tisztességesen. Azután meg ilyen sáros 
csizmában, meg sáros becsapott nadrágban ~tt nem járhat. Még azt is tu-o 
domására hozom, hogy az örsön nem lesz valami fe1séges~ bo étkezése" de 
azt se túröm: hogy fözökanállal a kezében a konyhán főzŐcskézzen. ' 

Nekem Persze ezalatt mindig jobban melegem lett 'és valósággal fel~ 
léleg~ttem, mikor az öpk. azt mondta, hogy most pedig menjünkt meg- ' 
mutatom., h~l:.~z;az ágya. f\ bemutatás után elhelyeztem felsz~relé
semet és kés'z~ltemlefeküdni. Feltünt, hogyabajtársak közül az egyik a 
puskájat, a másik a nadrágját, a harmadik a szekrényét tisztogatjat 

pedig az idő mái" 10 óra felé jart. Kérdésemre megtudtam, Jlogy holnap 
reggel nyolckor az osztpk. úr (akkor vármegyei pk.) jön szemlére, aki 
igen , szigorú ' ember, s most azért tisztogatnak, hogy ·a szemle jól sike" 
rüljön. . 

Másnap ~ggelre csontkéményre fagyott a sár, s még 6 óra sem:volt# 
mikor az 6pk. dühtől fuldokolva bejött a szobánkba es ~ kérdések özönét 
tette felt hogy ki volt az, aki pont a szemle elött így felvágatta és bepisz
kolta az udvart, majd parancsot adott, hogy azonnal hozzuk azt rendbe. 
14i természetesen. úgy ahogy voltunk, rohantunk a parancsot teljesíteni, 
s igyekeztünk a befagyott szalmaszálakat, töreket, meg a piszkafaként 
kiálló deszkákat a jeges földbOl kirángatni. .' , . 

Még igen messze voltunk a befejezéslól, mikor egys~r csak fél hét 'táj
ban, váratlanulmegérltezett a nyolcra várt osztpk. úr, aki még a fogát'is , 
csikorgatta mérgében és így szólt az öpk-hoz: "Ön9k igy várnak engem 
bemondott szemlére?" . ' ' ' 
Képzelhető, hogy távozása után az öpk. milyen sz~mekkel nézett reám, 

" aki a ' szemlét elrontottam, máskor pedig eldicsekedett a jó ~zem1ével, ' 
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most ''azqÍ1ban azt sziszegte a foga kÖzött, hogy a szemle nem , si~erült 
· és ennek én vagyok az oka. . ~ ' . 

Nem is lepódtem meg, hogy este 10 órakor azt a parancsot adta, hogy 
Gina Mihály törm-rel szereljek föl, jöjjünk az irodába eligazításra, szol
gálatba fogunk indulni. 
. Az őpk. pattogó szavakkal már adta is a parancsot: 3. számu Rendes 
szolgálat, a III. sz. őrjáratot portyázzák le, a szolgálatot szabályszerüen . 
teljesítsék, elkövetett bÚDcselekmények ~tán pubatolj~nak, .szándék()1t 
cselekmények elköyetését akadályozzák meg és szeszesital élvezetétól 
óvakodjanak. A hármas határ közelében lévő erdőnél az 'orvvadászok 
megfigyelésére 1 óra 'les. Biatorbágy pusztán 6 óra nagypibenő . 

A töm., és én, ' mint újdonsült ·probacsendór, járőrtárs nekiindultunk a 
sötét éjszakának. A:z. eső elég sűrűn esett. A szőlőhegy bejáratánál 'a járőr 
útja hosszú, mélyedéses horhoson vezetett keresztül, melynek magas 
partjain öreg diófák ágai ölelkeztek.össze, úgy, hogy'a horhost még nap-
pal Íssötétté varázsolták. ' . . 

Éjfél felé járt az idő. Köröskörül fekete csen4. A diófák .levelein kop
panó esőcseppek kisérteties muzsikát hallattak. 

A jv.- idösebb erdélyi' származású törm. - mesélni ·kezdett az erdé
lyi babonáSszokáso-król; Hát tudja ÖCsém, mikor én fiatal legényke · vol
tam a Luca, széket is elkészítettem, s Karácsony éjszakáján meg is mer~ 
tem azt ülni;-Amikor a siantusz harangszó meg kondult, felkaptam ~ Luca' 
széket és hazáig futottam, vele, mert míg a ,harangszó el . nem ' némult, . 
házfedél alá k~llett vele érni. De tudja-e mit láttam: Futás közben láttam 
ám a 'ién . boszorkányokat seprűnyélen lovagolni, nagy malomköveket 
gördítettek az utamba, tüzesszemű bik4k akartak felöklelni, akasztott . 

. embéreketIógattak elibem, hogy megijedjek és ne tudjak tovább szaladni." 
· Aborbqs.bej.r~táilál a törm. jV.. így szólt; Na maga fiatalabb, menjen 
előre, jók a szemei, jobban lát! 'Mint prbcsö. jt. 1!lore 'In~ntem, lábaim
mal kerestem a horhoSon átvezető bakhát~utat. így mentünk sötétben 

· előre, jt. elől, jv. hátul. ' . . . 
1~; :december.13-án éjjelI óra tájt járt az idő. A törm. jv. megszólal: 

IlyenJror .szo~k a boszorkányok is útra kelni .. , Amikor már'a horhos 
fele i&tján.jártunk. én mint jt. hirtelenmeghök~enve .. megállok; Egy' sötét ' 
alakba ,akadtam ~béle; Szó nélkülleemeltem a vál1.amról a hosszú pUskát 
és a :8z~ronyát 'nekiszegeztem a sötét ataknák és' tolni kezdtem előre. A 
sötét alak aszuronytól ·kilendülve a hátuljövó jv-t oldaltsurolva meg-
ütötte .éslÓbálózni kezdett. '. . . 
.. A,jv. ~gslÓlalt: . Mi az., maga hátra megy, neJIi előre? Éri nem. szóltam ' 

semInii, egy hang sejöttki a totkomon. Ajv: .Gyujtson gy.ufát.....:. mondot
ta:.leleletet t;lem. kapott, mert én meg~ermedve a part oldalánai: d6lve 
vártam, bogy ma'gamhoz ·térjek. Végül.is a jv. vett elő gyufát, meggyuj- . 
totta és akkor láttuk, hpgy akasztotteml)en-, ·bukJtsntunk. Közben énj~f 
magamhoz tértem, s QemáUtam meg; hogy ki nem mondjam, hogy "Hát 
máskor a törzsőrmesteF úr is jobban tes'zi, ha a boszorkányait Erdély-
ben hagyja" . .. .. . " ' . . 

A. jv. azonban nem ~tt zavarba, hanem igy sZÓlt~ N~ncs senum baj, 
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maga öc~ém jól tudja a SZUT~t, hiszen most jött ki az iskolából mint · 
vizsgázott próbacsendőr . Hát hogyan is van az a pont, mi az eljárás, ha. a 
járőr hullAt talál? Én mint jt. elmondom röviden, de reszketve, hogy ha a 
járőr, ha hullát talál köteles azt addig őrizni, amíg a közigazgatási ha~ 
sig az orvossal ki nem száll a helyszínre, s ha lehetségea ázt az eredeti 
állapotban meg kell őrizni, stb. ' . 

A jv. erre .igy szólt, hogy akkor maga itt marad óriztú én meg vissza 
megyek a községbe es jelentést teszek az esetről. 

Erre én mint jt. jelentettem:- "Törzsór~ester új alázatosan jelentem 
egyedÜl nem marado'k iti' őnzni". Mire a jv: Micsoda csendőr maga; 
'megijed egy 'akasztott embertől? Maga akar egy olyan testületnek tagja 
lenni, mely csak válogatottakat fogad kebelébe? Tudja, hogy mit köv~ 
tett el? Függelemsértést, mert megtagadta a parancsot. 

Erre már kicsit csendesebben jelentettem, hogy ha a törzs úr is itt ma
rad, akkor énis maradok, egyébként a SZUT azt is megirja, hogy a járőr 
tagjainak neJD szabad egymástól elválniok. Mire a jv.: de ,ilyen. esetben, •. 
szabad!. Én ·mint jt. igy válaszoltam: . Inkább leszerelek, de 'eztneJlll 
teszem. . . ' . 

Mit-volt mit tenni, jv~m mégis engedett a szigorúságából, 'beleegye
zett abba, hogy virradatig együtt őrizzül~ -az akasztott embert. : .. 

. Hát 'igy kezd6dött a csendőrségi szolgálatom. Most, ' amikor 51 é~ , 
tjvlatábólvisszaemlékezem, bi~ny mondom, nem követnék el függe-
'-lemsértést. ' . 

:~~\.If!!~ 
~ ..... • . ,,<,,~ 

... ~'l . \ ~_ ............ ~', j ----:.:::- .:- . ". .. . . -
-- ~~'r.\! q ( _ 
-~:--
-:::: ~ ,I ." ~ ~L. .,. ~ •• '. "0 

~;11/I\\0 

19 



K.L. London, AngDa. 

A volt örsparanc-snokok· emlékének ,. , 

Az 1945. évig az egész ország 9O'%-ának területén 1317 gyalog"lovas, 
vegyes, közlekedési és hiradó örs IAtta el a közbiztonsági ,szolgálatot. . 
, 'Ennek· az 1317 csendőr örsnek a 'villára nehezedett az tUl. vidéky vagyis kis ·&·:nagy-kÖiBégek, összesen6,7s2 .kö.zstg · közbiJtoiiaági lío1gá18ta, 
niely netlI ~sekély ,mértékben terhelte meg a[l& ón6k'Jl.raD~~it. , 

A, jáIirtársi,'járőrvezetói majd 'örsparaile~kl'· ta~oJ~aiMk8t si:lte
resen elvég~ettés 16-20 évi hosszú szolgálattal-~lidélk_k8Ji ·jólminö
sftett csend6rök,lettek örsparancsnokolt. 
. Acs~d6rség:t, sz.c;»lgál'8ti szabályzat,-a SZUT. old~~t.~telt az 
őrsparancsnok teVékenységének, de mindezeken túl voltak me, ~ !rt 

. .' . 
, ~ , I 

. szabályok, kötelességek és felelősségek, melyek talpig rátermett, sok el
méleti és gyakorlati tapasztalattal, tudással párosult sok türelmet, meg
értést, önfegyelmet és becsületes go'ndolkozást kivántak meg az örspa-
rancsnoktól. . 

Az élet minden jelenségére, me~nyilvánulására szabályokat, vagy el
járásokat 'felállítani majdnem lehetetlen. Az őrsparancsnoknak a,hely-

. zetet mérlegelve - amikor az élet őt rendkívüli, vagy sürgős megoldást 
kivánó helyzet elé állította - mindig égyedül, minden segítség nélkül, 
9nállóan kellett cselekednie·, döntenie, illetve ,meg is .oldani feladatait, 
.ami egész embert, határozott eljárást igényelt. 

Egy-egy' őrs létszáma 8-24 fő között váltakozott, de ha vezénylések 
voltak, vagy éppen betegség fordult elő, 6-ra is leesett a s~olgálattel

'jesítők létszáma. Már maga az alárendeltekről való gondoskodás, sze
mélyi kérdések. niint egés~ségügy, élelmezés, szabadság, oktatás, a lak
tanya rendben tartása, stb. sok lelkiismeretes és tapintat,Os érzést és 
magat~rt:ást 1övetelt. Ez pedig mind ~sak mellékes foglalkoz~s volt. 
A fő' c~; "~,,, az őrsparancsnok összpontosította figyeImét az örskö.rlet 
nyu'galma ·é.t·'~zbizi()ns~ga volt. Ehhez járlJlt még a lakos~ág' nem a
közhiztonsággal :összefüggŐ ügye·s-baJos dolgainak tana'cesal; ut.áD~·s-
sal való elintéiéSe. .. . . " . . . . ', ,' . 

Az őrsparancsnoknak ' úgy szólvan minden embe,rt ,isme~ie kellett,. 
akik őrskörle~éberi; la~tak, de nemcsak személy~lé~;i.b.~mtáJékozva 
kellett lennie azok magán ~s anyagi visz9nyairól egyaránt; ,Ez'a személyi 
és helyi i.smeret ·adta'meg az örsparancsnok számára azf az alapot, hogy 
sohas~: '~lálta· inag~t kiismerhetetlen helyzetben és dQ~tenLtudott ké
nyes ügyekb~m i~. 
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Szabályok, kötelességek és felelősségek, melyek talpig rátermett, sok el
méleti és gyakorlatitapasztalattal, tudással párosult sok türelmet, meg
értést, önfegyelmet és becsületes gondolkozást kivántak meg az őrspa
rancsnoktól. 

Az élet minden jelenségére, me~nyilvánulására szabályokat, vagy el- " 
járásokat "felállítani majdnem lehetetlen. Az őrsparancsnoknak a,hely
zetet mérlegelve - amikor az élet őt rendkívüli, vagy sürgős megoldást 
kívánó hely~et elé állította - mindig egyedül, minden segítség nélkül, 
önállóan kellett cselekednie; döntenie, illetve .meg is .oldani feladatait, 
ami egész' embert, határozott eljárást igényelt. 

Egy-egy őrs létszáma 8-24 fő között váltakowtt, de ha vezényléSek 
voltak, vagy éppen betegség "fordult elő, 6-ra is leesett a s1:o1gálattel
jesítök létszáma. Már maga az alárendeltekröl való gondoskodás, sze
mélyi kérdések~ tIiint egés~ségügy, élellllezés, szabadság, oktatás, .a lak
tanya rendben ~rtása, stb. sok lelkiismeretes és tapinta~s érzést és 
maga~rtástkövetelt. Ez pedig mind ~sak mellékes foglalkoz~s volt. 
A fó' cél;.~~ ~Z őrsparancsnok öS'sipontosította figyelmét, az örskö.r1et 
-nyugalma :,éj · közbiztons~ga volt. Ehhez járult még a lakosság' nem . a 
közbiztonsággal 'összefüggo ügyes-bajos dolgainak tana·ccsal; után_á·s-
sal való elintéiéSe. . . .. ' .. -' ., . , . , .' 

Az őrspáran~snoknak .úgy szólv'án minden · embert· jSme~ie kellett,,· 
akik őrskötletéoon; lakta~, : de nemcsak személ)dle~: f.baftem tájékozv a 
kellett lennie azok magánés anyagi viszonyairól egyaránt; :Ez'a személyi 
és helyi ismeret'adta' meg az órsparancsnok számára azf az aiapot, hogy 
sohaseJalált~[' magát kiismerhetetlen helyzetben és {\~ntení: .tudott ké-
nyes ügyekben is. . , . . , . 

A hatól·ágokk~való ~intkezés, 'valamint a~ok hatásk9rének ismere
te egyik~lapvetCrkÖvetelmény volt egr jó őrspar-ancsi,ok esetében~ : . 

Az ut6bbi időkben be)cövetkezett háborús . viszoQ}1Qk,kpzel 5e.sztendó 
újabb terheket rótt az örsparancsnolmkra. Sok járőrve~tót hadiszol
gálatra vezényeJtek,az őrsöket '{eltöltötték járörtárs és járőrvezetői 
tanfolyamot nem végzett csendÖrökkel, tartalékos csendóröltkel és pót
cs~ndőrökkel"akik több oktatást, nevelést, felügyeletei igé:Dyelte]t. á":szol
gála~ ellátásáhóz.Újabb es újabb közg~zdasági, közeUátásirendeletek·, 
r~nde~~,~k, jé~ntek irteg, melY.ék a.zországanyagt fQ~g.,_élelinezési 
nebézsége'iYel 'függtek:,<>#.ste, számtalan új kihágás~, vétsé;get tartalm~-
tak; all;li-az :ótsök' munk'iAt még jobban megterhelte. , . . 

A meglehetQs·· na~sz.áinú katonaszökevény . is sok gotWot . okozott 'és 
a parti~áD~.flhár~at·15·a , csendőrség . kötelességévé lett. ,.' 
. A liábO~b6(b~átért és leszerelt katopák előbhi ' pölgill;ifegyelme 
megla~iilt, an'ii:Számos v~rekedésbeilés veszekedés~: nyilvánult mtig. 
Mind·ezekl.l~i: ~o~zaj~~' az , a szorongó er~é$, : a·~i at: órs.öket . sem 

kiJ)l~lte meg; h~ :a;.-b4~rú mind-inkább közele~etf az ország ha.tárá
hOz, inig . ~ut~I(l94+b.tmegkezdödött egyes ő~k-'visszavonása, ami
kor iS; ~~inefY·.·,wlJ ,~SíílYós, veszteségteljes ·harcba keveredett az ellen
séggel. 
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A, hatolá~okk~ való é,pntkezés, 'vala~int á~ok hat~$ltWenekisa:nere
te egyik alapvetö, 'kiivetelmény volt egf jó őrspar.an~snok es~tébe,n . .' ' 

Az ut6bbiidőkben '~ltövetkezett háborús , viszonyok:k~zeI5 .'e,~te.ndö 
újabb terhe)tet rótt az örsparancsnokokra. Sok járőrvezetót hildiszol
gála tra vezényeltek, áz (jrsöket ' feltöltötték járőrtárs é~ járötvezetői 
tanfolyamot nem végzett csendŐrökkel, tartalékos csendő~l ~s pót
csendörökkel" akik több oktatást, nevelést, felügyeletet igé:ny~lie1ta_l
gála~ellátásábóZ. ' Új~bb es, újabb közgazdasági, közellátási ,rendelete)t" 
rende~ez~~k-jé~ntek 1'lieg, mely,ek az ország anyagl, fölegéle4itezesi 
nehézsége'ivel 'függtek ,9tste, számtalan új kihágást, vetSégettartalm;u- ' 
t~k, amiaz'~ötsök. !punk'jAt még jobban megterheite. , '.",, ': ,': ' / 
, A meglehetös-:- nagysz,ámú katonaszökevény is sok gom:J.t)-O~ot~ 'és' 
apartii4Jj-.eJbári~;b.a csendőrség kötelességévé lett. ",.:' ' 
o ' AhábO~l)pl;Jijpat~rt és, leszerelt katonák '- előbbi · póltád, ,fegyelme 
meglazult, aitii ,s~.mos v~tekedésbeil és veoszekedés~ " ny.llvánult meg. 

Miridezekhez': ho~zlij~~W 'az ; a szorongó er~é$, : 'a~i ai· ó.rsöket ' sem 
ld~~lte meg; hO'gy Ofl;'~rú mind·inkább közele~ett ' az ország határá
fu>z~ mig,8.Zut8n 1944-~lt~megkezdödött egyes őrsök'ovisszavobisa, ,.ami

, kofils~orWiIí': ~gy:':Őts , ' síí{~OSj veszteségteljes 'harcba keveredett, az~,e1len-
. séggel. / o

:' " , " ' ~ , ', ' ,", , , ,: , , ', 

, N)'ugodt lelkiismerettel elmondhatjuk; hogy 1944-ig a csendörség tem-

letén az ország közbiztonsága igen jó volt és ez főleg az őrsparancs"-
nokok érdeme volt. , " 

A vidék közbiztonságának ~Ú-lyát '<viselŐ örsök , és örsparancsnokok 
mindent megtettek annak érdekében, hogya rend es. biztonság fennma
radjon az utolsó percig. Ez az ö erdemükvolt és ezért őket ma is elism~-

, rés es diCséret illeti' meg. , ,o ,", ' 
Sok volt örspiuancsnok van itt kint az emigráció'ban, akik felemelt 

fejjel, büSzke önérzettel gondolhatnak ,vissza, , egy~ori szolgálatukra. 
Isten tartsa meg öket eröben; egészségben m~g.o$9ka~g! 

Ugyanekkor kegyelettel őrizzük meg emlékét azoknak, Akik életüket 
, áldozták Hazájukért, s szeretettel : gondolunk nia . i~ otthon sinylődő 
bajtársainkt:a: " o ' 
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M.K.Cs.B.K -- HONLAP! 

Az MKCsBK. hivatalos honlapja közel egy éve jött létre a Csendőrség múltjának 
hithü megismertetése céljából ! Anyaga hétről hétre, bővül történeti irásokkal, eredeti 
dokumentumokkal , történetekkel ,versekkel és fényképekkel . A több mint 560 fény
kép sok témát ölel fel a csendőrök életének minden területéből ; ..... a szolgálatúkról, 
akiképzésükről ,az örsök életéről, egyéni, csoportos és családi eseményekről ,egyen
ruhákról, felszerelésekről és a csendőrélettel kapcsolatos szépművészeti tárgyakról, fest
ményekről , stb. ! 

A honlap cime---: www.csendor.com - ezen a eimen tekinthető meg! Ha olvasó -
ink szeretnének hozzájárúIni a Honlap anyagához ,legyenek szivesek a Honlap fele
lős kiadójához , v. Körössy Zoltán. tb. csendőr bajtárshoz fordúlni ,a----csendorseg@ 
yahoo.com--cimen, vagy a (301) 946 - 2414 telefonszámon ! Ezen a eimen és tele
fonszámon Körössy László tb. csendőr bajtárs ,aki a Honlap műszaki szerkesztője, 
szintén elérhető! 

HNEN -- BECSÜLEITEL - VITÉZÜL! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KÉRELEM! 

Egy csenőr bajtársunk évek óta gyűjt adatokat, végez kutatásokat ,tekint vissza a 
múltba, hogy a Testűletűnk tagjairól egy szép összefoglalót készitsen!! Az életrajzi 
adatok feldolgozásával igen szépen halad, a személyi adatokon kivül a fényképek 
helyei is megvannak, --- csak be kéne ragasztani , sajnos oa fényképek megszerzé
sével nem halad jól! Ezért kéri a bajtársakat ,s mindenki mást, hogy nézze meg 
irományait ,levelezéseit, sublodjait ,talán talál már régen elfelejtett egyéni, vagy cso
portképet, ami Testületünk tagjaira vonatkozik! 
Az "újra felszinre bukkant" fényképeket, kéri a Központi Vezető eimére elküldeni, 
aki azután tovább küldi a szerző eimére!! 

A Szező nevében! 

Bajtársaim! A szerző kérése azért fontos, mert a Testületünk és a Bajtársaink való
di megismerését mozditja elő! Ezt most kell meg tennünk, mielőtt a "SAS" behivón
kat megkapjúk a dicsőséges ködbe! 

v.V.B. 
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Balogh Elemér bajtárs. mgértő barát. Balogh Marss6 Ágnes félje. 
2005 ,junius 26.-án Cleveland - ban , ( Ohio) meghalt l Elhunytával 
egy kiváló bajtársa! vesztettllnk el ! Vezetöségünk erkölcsi és anya
gi támogatója volt l Halála igen súlyos veszteséget jelent l Gyász _ 
mise a Szt. Emeric templomban volt megtartva. nagyszámú tisztelői 
és barátai részvételével! 
Emlékét kegyelettel öri.z:zQk! Nyugodjon békében!! 

Szomorú szivvel jelentjük. egy nagy magyar asszony elvesztését! 
dr. Kiss Gyuláné (sz. futasfalvi Márton Dona), néhai dr. Kiss Gyu_ 
la, szkv.cső.százados özvegye. 2004 ,november 4.-én nemes lel
két visszaadta teremtő Úrúnknak! Novewmber l3.-án temették 
Calgaxy -ban ( Canada ) . Szeretetteljes szavakkal fia és unokafia . 

búcsúztatták ! A jó Isten irgalmasságából nyugogjon békében! 

Hagyományainkhoz hü harcosát vesztettük el. Menyhárt István szkv. m. kir. 
csö. törzsőrmester elhunytával l 2005 • agusztus 6.-án ,93 éves korában. a 
Toronto - i ( Canada) korházban elhunyt l Az engesztelő szt. mise, s a hanvai 
búc8Úztatása ,a szt .Erzsébet templomban volt megtartva I Hamvait egy ké
sőbbi időpontban hazaviszik. Magyarországba II 
Hihetetlenül erős lélekkel viselte a sors csapásait !!Soha nem önmagával, 
hanem családjával, bajtársaival törődött!! Nyugodjon békében! 

Nagytudású Bajtársunk , Dr. Korompay Z6ltán, szkv, csö, fhdgy, 2005 , július 7-én meghalt, 
Hilden városban (Németország) , 89 éves korában! Jogi doktorátus megszerzése után, ke -
rűlt a Ludovikára, ahol csendőr elsőként végzett, töhadnagynak avatták! Háború útán Né
metországba ment, majd Délamerikába költözött, ahol ismét szerzett egyetemi diplomát l 
1937 - ben Párizsban megnyerte a töiskolai világbajnokságot, úszásban! 
Németországban megnösült, egy lengyel származású hölgy volt a felesége, nagy 
szeretetben 
éltek! Minketten egy idöben voltak akorházban, Zoltánt julius 7.-én átvitték felesége, 
Lotti 
kortermébe ,fogták egymás kezét, nem beszéltek, csendben búcsúztak egymástól, megcsó -
koiták egymást és Zoltánt visszavitték akortermébe, ahol szivroharnot kapott és meghalt I 
Nagy szeretetükben, drága felesége követte férjét, augusztus 17.-én Ó is meghalt! 
Legyen áldott poruk! Békés - boldogság legyen részük. az örök világosság fényeskedjen 
rájuk! Nyugodjanak békében I 
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Lassan ,lassan mind elmennek ők, 
Nem marad más utánuk, csak emlék és kő, 
Kő ,melybe vésetten nevük mély és arany. 
Ki ismerte őket, sirjaiknál elhaladva, 
Mély tisztelettel kalapot emel, tudva: 
Lent a puha mélyben , a hantok alatt, 
Igazak alusszák örök álmukat ,--- " ! 
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