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Az MKCsBK központi vezetősége SzerkesztoÖl7.ottsá&a nevében Kiss Gábor,felelős szerkesztő. 
A Szerkesztoölzottsá& taalaI:Körmendi Ferenf,Szentkláray Norbert és Kiss Gábor. 
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Tudom,nem vagyok egyedül,amikor -csalódásomat fejezem ki tervünk 

röstbemente felett,de a ttHadak Utján tt-MHBK-s bajtársi hiradóban történő . 
hireink közlése elmarad--Mindkét érdekelt szervezet őszinte igyekezete sem 
tudta leküzdeni a hely-szűke és elosztás nehézségeit, igy Dr.Kiss Gyula és a 
vezetőségi tanács több tagja javaslatára folytatni tervezzük a közel fél évszá
zados emigrációs csendőr hagyományt,a Testület híreinek és közleményeinek 
l" ...... c.&V' lekö7JésétJelenleg a három tagból tervezett szerkesztői bizottságnak 
csak egy tagja múködik,igy a birálatokat, vagy esetleges dicséretet neki kell 
vállalnia. 

Most pedig kezdjük levelünket tizenegy éven át példaadóan vezető Dr. 
Kiss Gyula szavaival: 

Kedves Bajtársaim! 
Közel ötven éve vagyunk már az emigrációban.Ilyenkor,egy új év ha'nalán 

fogjuk meg egymás kezét gondolatban".és adjunk hálát a Min enliatónak,hogy é
lünk,hogy annyi haséges bajtárs távozása s oly sok nehézség mellett is megtartottuk 
a kapcsolatot egymással, hogy ezután se maradhasson egyikünk se magára. 

Ezért kérem ezúttal is csoport és szórványvezet6inket,legyenek segítségére új 
központi vezetőnknek, Kiss Gábor bajtársunknakCsak közös együttmt1ködés biz
tosíthalja a Bajtársi Levél sikeres elosztását mindannyiunk kezébe,azokéba,akik 
annyi éven át hűségesen tartották velünk a kapcsolatot 

Elmult Karácsony is,s magunkkal hozott gyermekkori,otthoni emlékek eleve
venedtek meg újra.Legyen új,közösségi kapcsolatunknak biztosítása mindnyájunk 
részére egy kicsit a Kisjézus ajándéka is. 

Kivánjunk otthoni magyar testvéreinknek közös megértést és 6szinte össze
ogás~hogy egymásra találjanak és 6k vehessék kézbe sorsuk további irányítását 

" 
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Ehhez kérem a Mindenható kegyelméthogy O adjon boldogulást mindnyá
junknak. 

V égezetül.Nektek bajtársaimnak,-azoknak is akik külön is- irásban is elküldö 
ték megtiszte16 j ókivánságaikat a vezetés átagása alkalmával--kivánok békességes, 
kegyelemteljes és jöv(5re szerencsés bOldog Ujesztendót! . 

Nem búcsuzom T61etek.Veletek maradok e~után is.Megyünk tovább,mert az 
tvlKCsBK-nak élnie kell,amíg egy volt m.kir.csend~r élni fog! 

Most kezet szorítok Veletek, szembenézve .... 
s megöleljükegymást .... gondolatban,bajtársi szeretetben . 

. Dr. Ki ss Gyula. a Magyar Királyi Csend6r 
~ Bajtársi .Közösség Központi Vezet6je 

Calgary, 1994\December 31-én. . 
----~~------=====-===-======================================= -------.:::::::----- --

Kiss Oáborlizenete: --------Bajtársaim! --------A kifürkészhetetlen sors és Dr.KissOyulaKözponti Veze-
\ónk blzalmaTestületünk szervezetének élére állitott.Hiszem,hogy aJ6istensegitségével sa Ti együttm11kö
déseltkkel be tudj uk tölteni azt a megmaradt feladatunkat, amellyel a magyar közbiztonsági történelemnek 
tartozunk. 

Az MKCsBK új központi állami engedélye "VETERANS ASSOCIATION OF THE FORMER 
ROYAL HlINGARIANGENDARMERIE"-néven EIN,59-3271347 s~ alatt van bejegyezve 1995 Ja-
nuár l-i hatállyal.Az engedély ·NONPROFlT CORPORATION" állagú. . 

EJs4.ké.résem Hozzátok,csnd6r bajtársak.tiszteletbeli csend6rök és csend6rbarátok ez:CsendorJelsza
"unk,. HUSEG,-ne lankadJon!-A Tesületünket elmarasztaló torz kép megváltoztatását ne 
A "lörténriemtól"--a "kakaslollasok" tírn~ét csak ml álUthatjuk vissza! 

"Idő" nem í r történdnld,-csak a tennltudók írnak történebpetl-BECSÜLETÜNK ezt kéri 
tőlünk. " 

A Rendvédelem-történeti Társaság mult év dec.31-vellezárt. pályázatahatáridejénekmeghosszabbitá
SÚl Kértuk . . Dr. Parádi alez.Ur válaszlevelét m ell ékel em azzal ,hogy biztasson bennünket a tudat,hogy már van 
alkalom és lehetőség a II. világháborús csend6rfegyvertények és veszteségek val6sághdismertetésére.Kérek 

. tt:hát minden bajtársat és barátot(más fegyveres erő tagját),hogy szolgáltasson adatokat ezen csendőr-törté
nelmi dol gozathoz. 

Minden erreYQna\kOZó adatot kérem Körmendi Ferenc eimére megküldeni: 117 Potomac Line, 
Daytona Beach,A. 32119. /.)J/1 . 

Ezúton köszönöm meg v Jani István Bajtárs hihetetlen ~rt.ékes 18 oldalas helyzetleirását és a három 
han~zallagot a dunántúli csend6rzászl6a1 jak harci tevékenységér6l. 

%%%%%%%%%'i 
Filmezés és interview Mai)'arorstágon csend6rökbeYQoásáyal. 
Egy magyarországi filmtársulatfelkéréssel fordult több bajtársunkhoz Magyarországon,Európában,s 

a kózponthoz,hogy pri vát lbeszélgetéstl folytatbassanak és f1lmet készíthessenek a csendőrség ltörténeté-
r61,hivatásár61 és él etérőlI .- • 

Anélkill,hogy az érdekelt bajtársak egyéni szabad elhatározását befolyásolni kivánnánk,-óvatosságot 
ts alapos meggondolást kérünk ,hogy a film ki zár61 ag a valósághtl csend6r-érdekeket szolgálja. Mivel afilin
társaság tengerentúlra is tervezi az említett tervet,--kivánatos volna a már lefolytatott beszélgetések ismerete, 
ts egj u.n.llforgatókönyv· használata/ahol előre és megfontoltanl ellet célérdekd válaszokkal felkészülni 

++++++++++++++++ 
Fm l ékmt! avatás: A cal gary -i csoport/Dr.Kiss Gyula képviseletében szépszámú közönség előtt avatta 

t el a • MA GY AR CENTENÁRIS KAPUT· -a calgary -i egyetetem kertjében.Az ünnepség az MHBK rendez-
ménye volt . 
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1995.FebruÁr 14-e.ezévl cseodőroA!)uok: 
Istenem ,de szép volt, Istenem de rég volt. .. . --Igenl Rég volt,hisz "feloszlatásunk"is éppen ötven éve 

történt! ----Mégis ezen a napon. lassú elmúlásunkra emlékezzünk, vagy hatvannégy év megbecsült és nemes 
szol gálatunkra? 

V álasztanunk kell: Ötven év ostorcsapásaira, vagy hatvannégy év glóriájára emlékezzünk?!! 
Érzem és hallom a választ: Dicső multunkat tövlskoszorúzhatják,keresztrefesí thetlk,meggya

Iázhat ják és eltemethetik,.------de soha el nem feledtethetik. Eljön az idő, amikor a "kakastolI" új
ból a hűség,a becsület és vitézség Jelképévé vÁlik történelmünkben, -ahogy más népeknek ls van
nak nemzeti büszkeségelk, -mint a kanadai lovas csendőrség, a Japán sa~ural, a spártai katonák, a 
janicsárok vagy az amerikai "green beret". -

Emlékezzünk hát büszkén, talán dacosan a csend6rnapokra!--Órseink.iskoláink templombamenetelére, 
az istentiszteletek utáni ünnepi díszmenetekre.Sugár egyenes sorok,sudár délceg csend6rök A díszlépések 
dobbanására hajlik a föld,szikráznak a szuronyok és lobognak a kakastollak---Istenem de szép voltl 

Ez kép villanjon fel emlékeink között,s útravaló tanácsul fogadjuk meg v.TemesváIy vörgy Ur sza-
vait egy régi levélből ,amit v.Oé~ MihálybajtársunknaJc..i1L __ _ _ 
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De ne álljunk meg emlékeink felujításának ká! váriáján . Mikor ezeket a sorokat ol vasuk,idézZUk vissza az 
ötven évvel ezel6tt Budapest térségében körtilzárt csend6r bajtársaink emlékét "A multszázadbeli fegyverek
kel,pártucat tölténnyel , sisakok nélkül élet-halál harcot vívó h6seinkre nem gondolhatw1k másképp,mint az 
esküj ükhöz hG vitézekre,akik Szilé\fdy Gyula ezredes Ur sorsát vállalva Háromezeregyszázhatvanan áldozták 
fel életüket Hazánkért. 

A történelmi igazság megki vánja,hogy'pár szóvallefrjuk Szilárdy Ezds. Ur sorsát: Sebesillten orosz fog
ságba esett.A népbíróság halálra itélte,s mert O a debreceni VI,csend6rkeIiiletnek volt parancsnoka,kiadták 
a debreceni itélet-végrehajtó közegeknek.-Debrecen f6terén a felállított akasztófán áldozta fel életét egy hG
séges, becsületes és vitéz csend6r,aki nemcsak vezette,de követte is beosztott j ait a dics6 halálban. 
---Álljunk hát meg egy pillanatra a 3160 csend6r mártir emléke eI6tt---tisztelegve,de nem horgasztott,hanem 

emelt f6vel --kérve a jó I stent ,hogy fogadja el és úja jóvá népünk javára bajtársaink áldozatát. 
EmlékexlÜnk kegyeJettelnemrég elhunyt b'\)társainkrólls:Dr.Nagy Endreszds.,Hidi Miklós 

törm .,Nagy József 6rm.,Dr.Borhy Emil szds.--Megemlékezéseinketakövetkez6 számban hozzuk. 



------+-----
Személyllirek: Szívből gratulálunk Dr.Kiss Gyula "nyugalmazott"de örök aktív központi vezetőnk-

nek és élete páIjának aranylakodalrna alkalmábó1.---Ószentsége ILJános pápa apostoli áldását adta Dr.Kiss 
Oyulának és Ilonának 50 éves házassági évfordulójára. (Kelt Vatkánban Oscar Pizzaro érsek,pápai alamizs
namesters.k.) 
-------- Szabó Gellértnek a Magyar Köztársaság Ludovika Akadémi áj a (Kovács László ezds.)DtSZOKLEVE
LET adományozott,hitelesftve az 19<H November IS-én Szentendrén történt csend6rhadnaggyá avatását. 
----- Szelei JÓzsef.a cal gary-i csend6rcsoport vezet6je a Hutt River Province Annual Royal Patronage 
Certificatet kapta His Royal Highness,Kevin,Prince Regentt61 "egyben hivatalos meglúvást kapott üfetime 
Royal Patronage Status felvételére. 
------- Petry Frigyes bajtársunk az MHBK.központi Vezet6je meglúvására ,a vezet6ségi tanács egyhangú 
szavazata alapjánaközponi Vezet6 személyi tanácsadója tisztségére lettkinevezveJan,27-én Clevelandban. 

Kineve-.tések a tiszteletbeli csen döri állagba: Dr.Kiss Gyula az alábbi érdemes személyeket nevez
teki: Bánk.'11ty Oéza,Aorida,--Dr.PappGábor,Ohio.,és SzentesEJen6Kanada. 

Kiss Gábor által felkért és ki nev ezettek: V . Martonfalvay Húgó,New-york,-Borbás Károly,Toronto. ,-
V JezierskiLászl6. Sarasota. --FazakasFerenc. California. . 

Jókí vállságok:Örömmel értesül tünk Pali agi Vik.1or és felesége (Ághy Dalma,)által közölthímek,hogy 
kettős ilcreik születtek Muskego Wis. U.S-bah,--nevük Krisztián John és Alexander Zoltáni 
-------- Gyógyulás ki vámmk vitéz Rácz István calgaryi bajtársnak,sikeres operációja és az azt követő pace
maker beépítése után. 
-------- Pekáry István és v.Nagy Lajos baj társaink fel gy 6gyu1 ás utján vannak betegségeikb61,további javulást 
kivánunk. 
-------- V .Tamáska Endre feleségének, Sarolta asszonynak imádkoZWlk fel gy 6gyul ásáért, és egyben gratuláluru 
Tamáska bajtársunk ezredesi kinevezéséhez. 

Nyugtázások: A cal~-ba 1994 Aug 2S_-tq , bek.iil dött hozzáj árul ások és befizetések,valamint az uj 
U.S .kont6ratörténtátuta1áSok:~.=150.oo,lF.I~.00./Dr.F.K.20.00./S.K.=25.00./v.S.E25,oo./EM.=20. 
KI. =20.oo./K.G.=45.00./CsJ.=30.oo./Özv.BJ.=1 OO.oo./PJ.=20.oo./P. V -né=20.00/Dr.K.Z.=50.oo.i 
ÖzvJ.P-né=IOO.00./Sz.I.=lO.00.lSz.J.=25.00./v.P.L.=20.00,ldr,v.T.0.20.00. 

ApQPkáBaI~~·50.00.lB.A.=20.oo./0+S.T=20.oo.lT.T.=60.00.lB.L.=3O.00"./Mo.cso=200. oo"./ 
G . S.F.=lOO.00"./v.G.M.=20.00"./B.J.=200.00(Alt).iv.T.E=25.00:/Dr.EH.=25.oo.".1Űzv.H.Gy.=30.oo" 
J. T. = l O.00(eng)./I.N.=25.oo"./M.K.=20.oo./Á+A.S.=1 5.00.lS.L.=1 OO.oo.lN.ST.K.=50.00.lK.I.=20.oo. 
P.B.=1 S.oo.Vhl.=500.oo.lB.Z.=lS.oo.lDr.A.L.=15.oo./.R.J. 15.00.--Lezárva/31195.--KG:SZKN. 

A vezet6ség úgy határozott, hogy amíg az elosztás kérdése megnyugtató biztonsággal meg nem oldha
t6,~ aH~~ Utján~~óközös pó~tázásnem leh~tséges,:Minden központi llyilvántartásban szereplő 
b~tarsnak es támogatonak SZEMELYES CIl\fERE küldi a Levelet. 

Kérem a bl\Jtársakat,hogy minden személyes vagy csoport eseményt a közösségi központ eimé 
re küldjönek,mert a Bajtársi Levél terjedelme a beérkezett adatok és jelentések függvénye. 

Hasonlóképp kérjük az anYk!i támogatást is a központon keresztül juttatni el a központ 

I 
pénztáráhol,mert a b2\JtárSak tevé enysége csak tgy nyugtázható. . 

~ Az MKCsBK címe: VETERAN ASSOCIATIQN_OFTHEE'Oln'IERlHUNGARIAN GENDAR 
E -I C.--53 4PI EVI 
Feladatainkfelmérésébenle . ontosabbnak tartom emigráns küldetésünk egyedüli értelmének teljes 

'betöl tését: HVAküJdenl a KAKASTOLLASOK lelkének yalódi fényképét. 
Már megindult az els6 6szinte igyekezet,hogy a rendvédelem történetében "ne olyan téveszmék 

tarthassák magukat,amelyek nélkülözik a megfelelő objektivitást" (Lásd Parády Alez. Ur levelét)--fgy 
első dolgunk kell legyen egy tárgyilagosan dokumentálható tanulmány összeálHtáSa,aniely a csend6rség sze
repét és fegyvertényeitrögzfti. Adataink kezdenek öszegylllni,de kérve kérek minden baj társat, hogy ha még 
sajátmaga nem is vett részt harci cselekményekben,kérje honvéd barátját irni csendőr harcokról!!! 

Keressünk, kérji.ink adatokat. ,Ali g hihet6,hogy van él 6 csend6r, aki ne l ett volna részvev6j e, tanuja. v 
ismer6je olyan harctéri cselekményeknek,amelyek a volt TestiUet val óságh1íszerepéti sm ertetnék I I ! II 



] 
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Mivel az el6z6kben több célzást tettem az emigrációba szá!n(lzött Testületmegvalósítandó feladata

ira,minden félreértést kizár6 m 6don m egkfvánom fogalmazni javasolt TER VErMET: 
Legel6ször a kivánt és elérhet6legmagasabb számú és mín6ségfí okirat felhasználásával 1997 tavasza 

el6tt összeálii tom (segítségetelekel ) a II, vil ághábofÚs csend6rségi harci tevékenység l eirását. EhHez I esz csa-
o tol va a nyil vántartott egyéni és egységbeli veszteségek kim utatása. --Az adatok beszolgál tatása a bajtársi Kö

z6sség feladata. A tanulmány értéke és jelent6sége egyenes függvénye a mi alaposságunknak. 
Ez a tanulmány a Magyar Renvédelemtörténeti Tudományos Társaság adatbázisánakiesz része,s a 

Rend6rtisztiF6iskolaf6iskolahallgatóidiplomamunkájukulisválaszthatják. 
A másik terv még nagyobb vonalú és még jelent6sebb a csendőrsér61 alkotott.torz vélemény ellen

súlyozására.--A központ birtokában levő összes (emigrációban megjelent) Bajtársi Levél felmérhetetlen érték 
a val6di csend6r lélek és szolgálatmegismeréséhez. A 47 év alatt megjelent bajtársi hirek,közlemények,szol
g~ati és sze!llélyes tényleirások,érdekes és s~órak~ztató t~rténetek, neme~ és fennkölt szellem és nemes jellem 
bIzonyítékaI. A V AL~DI csend6rt a mostam és a JövőbelI magyarországI közvéleménnyel meg KELL IS
mertetnünk . 

.A késztU6könyv kiadó~,nyok~ és elosztói jogait egy lánglelk.~magyartiszteletbeli csend6rvállalta 
az összes kiadáSok fedezéséve az er 'ölcsl és anyagt előnyöket átengedve a volt M.kir.Csend6rség Bajtársi 
Közösségének. 

Mi értelme van ezeknek a gyorsan fogyó er6inkb61 alig elvégezhető nagy feladatoknak?Legyen elég 
csak egy az ezer egyéni vál aszból : A 1972 óta m egi el en6 és 1992-ben kil encedik változatlan kiadását. m egér6 
MAGYAR ÉRTELMFZ6 KÉZISZÓTÁRBAN a 193-ik oldalon még ma is ezt olvashatjuk:Csendőr:8nvo
mó,parancsolgató,imperialistlarafom,~--Csendőrség:(Magyar országon)--az uralkodó osztályok érdekeit a 
nép elnyomásával szolgálófalvakbanmtíköd6 fegyveres testület. 

Bajtársak!Legtöbbünk egy fél évszázad türelm ével v árta, hogy megváltozik az otthoni rendszer s azok 
a summás megbélyegzések,amelyekrosszakaratb61 születtek,-módosulni fognak. Nem ez történt,-azonban tar
""4J ..... ~ az igazságnak tudomásul venni ,hogy egyéni jóvátételi és nyugdíj igények,sőtrendfokozati el61épt~té-

is tekintetbe jöttek, s szakirodalmi nyomtatásban olvashatjuk pédául a DualistaMagyarország Rendvédel
me 1992szept. kidványában a következ6ket"A csendőszolgálat a fokozott megterhelés és az utaítások 
kiméletlen megkövetése ellenére a fegyelmi helyzet tekintetében is messze felette állt a Horthy rend-
szer más fegyveres erőinek és testületeinek ........ a csendőrség szakmai eredrnényességének,tekintélyé-
nek legfontosabb oka a katonai fegyelem megkövetelésében,betartásában keresendő". 
A f6iskolai Figyel6 II évf,3.számában a "Tudományos Pályamunka" nyertese(GyurosovicsJózsef) eztiIja: 
II A testületet nem szakmai okok núatt számolták fel.Besziintetésének vaiódJ oka az volt,hogy a 
szovjet megszáJlás után a kommunista hatalomátvételt veszélyeztető szervezetnek Itélte meg a 
magyar" bolsevik" párt. A Magyar Királyi Csendőrség felszámolásának ürügyét a zsidó lakósság de
portáJásában való részvétel szolgáltatta.Az igazság azonban az,hogy a magyarországi zsidó etnikum 
összegyüjtését a városokban a rendőrség végezte. A névsort pedig a jözigazgatási hivatalnokok áll
tották össze. " -----

Fentiekb61 nyilvánvaló,hogy számos HIVATALOS vagy TUDOMÁNYOS vélemény közel áll a tisz
tánlátáshoz,de nekik nem céljuk a félrevezetett mw~ népet felvilágoítani .... NEKÜNK IGEN!!!! 

KER EM HOZZASZOLASOTOKAT!!! 
A fentnevezett két terv :A)A Rendvédelemtöténeti Tudományos Társasághoz beadandó tanulmány 

és a B) A B. L. -ből összeálli tandó könyv --- a Testül et tagj ainak közös akaratából és elhatározásából kell meg
szü1essen. Vélemény nem nyilvánítást a tervek pártol ás aként vesszük. 

Tervekr61 beszélve szeretném kémi a baj társakat, hogy adjanak tanácsot ,javaslatotmás,--Közösségiin
ket érintő kérdésekben iS,mert a régen és eredményesen mt1ködő vezetők segítségére szükségem van. 

Kiss Gábor. 
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Könyvismertetes: v.Domokos Sándor bajtársunktól - a Bajtársi Levél hosszú éven át kiválóan ma

gas vonalvezetéssel irt tájékoztatónk szerkesztójétól- kaptam az alábbi értesítést: 

Kedves Baratomi Ez uton hozom szives tudomasodra. hogy két 

regényem megjelent Magyaroszagon. Az egyik cime "MegbUnhödte mar e nép", 

a masiki! "A Romai Szazados" . Az elsö a hadifogsilgom hat évének közvetlen 

élményein alapszik. A masodiik történelmi regény, mely a krisztusi kor 

koncepcios perének légkörében mutatja be azt, hogyan esik illdozatul a katona a 

politikai érdekeknek. Mindkét konyv megrendelhetö a PUski Könyvesboltban. 

Cim: PüSKI KIADO KONYVESIIAZA 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 26, 

vagy a PüSKI-CORVIN BOOKSTORE 251 EAST 82nd st. NEW YORK 10028. 

Köszönet a tamogatasért. U.Q)~IU.V~ ~ 

CsendŐrjÁrőr. Radnóthy Károly. 

Süvített a szél betyárul,sürtí pelyhekben hordta a havat, 
még a k."lltyát sem verte ki a gazda,csak csendőr róta az utat 

Határban a föld keményre fagyva, döngött pogányul csizmájtlk alatt 
s ők sz6tlanul,a kötelesség útjánjárták a csendben alvó falvakat 

Arcukra fagyott lehelet páráj a,j égcsap hü.zta fájón a bajuszt, 
de egynek sem nyilt panaszra a szája,HIVEN csinálta,arnitfogadott. 

Esküjét betattva azt végezte,mit megIqvánt a csendőr BECSÜLET, 
s ha harcba hívta szeretett Hazája, VITÉZÜL állta ott is a helyet. 

De ho van ma már becsi.tletre épi.tlt hazaszeretet,-Csned6r becsület? 
Hazátlan vadkéntkezelik,ki él még,-otthon nem kell már ilyen testiilet 

Nem ismerik azok a csendőr esküt.mire is szólna a h1lség, tovább? 
Ne ejtsd otthon e szent szót:BECSÜLEf,-VITÉZSbOROL se szóljon szád! 

S ha lelked régi jár6r-útra téved,álmodban társaddal uta~~ 
Álj megafaluvégi pléhkeresztnél,s tisztelegj,mintszok.~t!mlh,jtt vagyok! 

CalgarJ.1994dec.6, 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~++~+++++++ 

Ezen els6levelünk zárása elött bejelenteni kivánjuk,hogy negyedévenkint tervezzük a következő 
szárnokat.AzzaI is tisztában vagyunk,hogy se minőségi se mennyiségi szempontból nem leszünk képesek 
megközelíteni a III ul t évek kiadásai t. Aki hibát talál, (nem l esz nehéz! ),kérem nézze el, és kül dj ön helyette egy 
lúbátlan kéziratot,arnit átírás nélkül bereagaszthatunk az "illetékes helyre II , 

Mindenki titkos irattárában (dobozokban,ágy alatt stb.)rejt6znek értékes és régóta közlést érdeml 
cikkek,irások,emlékek. ITI AZ ALKALOM;. ! jelenlegi szerkesztő-bizottság alig engedheti meg magának a 
vál ogataSIXusát! ! ! --------------------------V áIj .. zI em ény ei teket! ! ! H--------------------Közp. Vezetőség. 

LuxVSA'r 

'Ii 

il 
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Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelemtörténeti 

Tudományos Társaság 
1124. Budapest, Németvölgyi út 41-45 . 

T.:(36-1) 155-9167. 

Kiss Gábor Úr ! 
szkv. csö.fhdgy 
M.Cs.BK. Közp.vez. h. 

5324. Pinewiew Way 
Apapka, FL 23703 

Tisztelt Központi Vezetőhelyettes Úr! 
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Cum historie pro securitate ! 

Az 1994. november l 8-án kelt levelére válaszolva sajnálattal tájékoztatom arról, hogy a " Magyar 
Királyi Rendőrség és a Magyar Királyi Csendőrség fegyvertényei és emberveszteségei a második 
világháború harcai során" című pályázati felhívásunkban foglaltakat nem áll módunkban meg vál
toztatni. 

A felhívás tartalmának módosítását nem tartjuk megengedhetőnek azokkal szemben, akik a 
felhívás szerint járnak el. 

Indítványával kapcsolatosan , aZonban felhívom figyeimét arra, hogy: 
- szándékunkban áll - pénzügyi helyzetünktől fuggően - 1997. tavaszán a magyar rendőrség és 
csendőrség története témakörből újabb pályázatot kiírni( a jelenlegi pályázat tanulságait ki fogjuk 
értékelni és a tapasztalatok birtokában kívánjuk a következő pályázati felhívást publikálni) 
- a tervezett pályázat előtt is elküldhetők tanulmányok a Magyar Királyi Csendőrség történetének 
témaköréből a Magyar Rendvédelemtörténeti Dokumentációs Központ (MRDK ) részére. 

E központ a Rendőrtiszti Főiskola újonnan létrehozott szervezeti egysége. Munkatársai -az 
adminisztrativ segéderő t kivéve - egyben társaságunk tagjai. Az MRDK feladatát képezi a magyar 
rendvédelem oktatása, magyar 'rendvédelem történeti gyűjtemény' klalakítása,a témakör művelése 
és kutatásának szervezése, továbbá a magyar rendvédelem történetét tartalmazó könyv és periodi
ka anyagának gyüjtése, ebből elektronizált dokumentumtár felállítása, valamint az intézményi ar
chíwm létrehozása. 

A dokumentumtárra azért van szükség mert az e témakörbe tartozó irodalmat a rendszer
váltást megelőzően a közgyüjtemények csak a zárt osztályaikban tarthatták, melyek látogatása 
külön engedélyhez volt kötve. Aza'rt osztályokra be nem keIÜlt példányok előbb-utóbb megsem
misültek. A magánkönytárakban meglévő rendvédelemtörténeti orientáltságú .kiadványoktól is 
igyekeztek az emberek megszabadulni, mert azok birtoklását veszélyesnek tartották magukra néz
ve. ily módon rendkívül kevés példányban és szétszórtan található ma' meg ezen irodalom, mely
nek az állaga sem ·a legjobb 

Állagmegóvásról, vagy utánnyomasról a mai pénzügyi viszonyok között dőreség lenne 
álmodozni . Ezért az MRDK a könyvek bibliográfiáját, a periodikák repertórium át el fogja készí
teni" és az'eredeti anyagokkal együtt szánlítőgépre kívánja vinru.· 
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Magyar rendvédelemtörténeti számítógépes adatbázis létrehozása a cél. CD. ROM. leme
zen nagy mennyiségű információ, rendszerezetten tárolható. Melyhez bármikor hozzá lehet férni 
és az éppen szükséges anyagrészek kinyomtathatók a printer segítségével. 

Az MRDK szívesen fogad tanulmányokat,vagy visszaemlékezéseket a magyar rendvéde
Icm történetének témaköréből. Szerzői jogdíjra sajnos nem teEk. A beérkező anyagok azonban 
elősegíthetik mindazok munkáját - ma még kevesen vannak - akik a magyar rendvédelem, történe
tének egy-egy korszakát, eseményét, szervezetét stb. szeretnék feltárni . Mivel a Rendőrtiszti Főis
kola hallgatói is választhatják diplomamunkájuk témájául a magyar rendvédelem történet valamely 
részletét, jó hogy az adatbázis a hallgatók számára" karnyújtásnyira" lesz. . 

. Reméljük,hogy a hivatástörténeti hah'Yományokat ismerő és szerető tisztek arányának gya
rapodásával, a magyar rendvédelmi testületek személyi állományának a szakinatörténetről vallott 
felfogása is módosulni fog. Az igazság ugyanis az, hogy ma még erősen tartják magukat olyan 
téveszmék, amelyek nélkülözik a megfelelő objektivitást és a tudomány is túllépett már rajtuk . 

Társaságunknak is az MRDK nyújt otthont. Címünk ezért megváltozott. A fenti címen 
vagyunk elérhetők . 

Bízunk megértésükben és a továbbiakban számítunk jelzett támogatísukra. Dr Kiss Gyula 
Központi Vezető úrnak kérem szíveskedjék tolmácsoini Jókívánsagamkat. Társasagunk nevében a 
MKCsBK. részére ezúton kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog uj évet. 

Üdvözlettel: --_él._~~V 
Dr Parádi József 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

" BAJTARSI 
" LEVEL 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 
VETERANS ASSOCIATION OF ROYAL HUNGARIAN GENDAEMERIE 

5324 PINEVIEW WAY, APOPKA, FL. 32703. U.S.A. 



MIIJBl' Királyi Csead6r Bgjtáni KÖZöaíc: 
Az MKCsBK. a voh Magyar Királyi Cselrl1rség 
törtérelmi szerepérek és biva~ örököse. 

FeJOOata m=g6rizni és m=görökíteni a voh Thsti&t 
nt;mes ha8yományait. 

Az MKCsBK. a HazájukOOl szám1fzött volt 
cselrl1rök bajtársi közösségenlyrek tagjai Ere~k a 
voh 'Ths~t cselrl1rei (hivatalból).tiszte1etbeli cselrl1rök 
(fe1kérésre) és cselrl1rbarátok (önkéntes alapon)--ha a 
Közösség celjaival és FeJadatával egyetértenek 

Az MKCsBK. m\1köcEsi teruJetén ál1ami1a8 
e~lyezett ·Nonprofit Corporamnl.az U .S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

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

ReOOeltetése: l.) A közös sorsra re~lt bajtársak 
összefog~ és táje1mztatásának biztosítása. 

2.) RászoruD Bajtársaknak és CSalOOja
iknak ~gsegítése . 

3.)A voh 'Thst~trdl alkotott torz ~g-
ite1ések és vé1emények ~gváltoztatása. 

4.)E~k .ünrepe1yek(Cs6Nap) 
rendezésével a fenti cébk eJérése1c szükséges anyagi ala
pok ~gteremtése. 

---------------
A Bajtársi Levél azMKCsBK.-nak.mint viJáprve-

ze~k központi Wékoztatója. 
Mmn cikkért szerz5Je.kiadásáért a BL.kicWja re-

1el.Szerkeszt6 bizottság:St.C1air Norbert Könrendi Ferem: 
FeE~ k&D KES Gábor .központi vezet6. 
Cim:Kiss Gábor.5324 fuww Way Apopka.Fl.-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

BAJTÁRSI 
~ 

LEVEL 
Negyvenhetedik évfolyam. Második szám. 

Kiadja: 
Az MKCsBK központi vezet6sége Szerkeszt6bizottsága nevében 
Kiss GáborJelel6s szerkcszt.6.A Szerkcszt6bizottság tagjai:Körmendi 
Ferenc.Szentk1áray Norbert és Kiss Gábor.-----1995 Május hó 23-án 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Helyzetjelentés és otthoni kapewlataink kiértékeléle: 
E16z6 számunkban kértük a bajtársakat.hogy válaszoljanak a 

központi vezet6ség Hazafelé irányu1ó teIVeinek k1a1akít.ásával 
kapcso1atban.A) Fokozzuk-e a rendészetszakrnai ismereteink kicseré
Jését.és B)Közremllködésünk jogossága érde~ben legyünk-e tagjai a -
Szemere Bertalan Magyar RendvédeJemtörténeti 'Thdományos 
rn:::_ ~ nak? 
ld1:)asag . , 

A három irásbeli és ~t telefon-válasz arról gy6'zött 
meg.hogy Közösségünk egyhangúan az A)és B) ~rdést a "hallgatás 
beJeeB~zésHrnód;zerét választva :--MFfiSZAV AZTA. 

- Aprilis 14-én tíz napot Magyarországon töltöttem s a 
",zösség képviseletében az alábbi feJadatokat intéztem: 

1.) A csend6rségrdl irt pályázatok nyerteseinek dijjazása: 
A beérkezett pályázatok n A Magyar Királyi Rend6ség és a Magyar 
Királyi CseID6rség fegyvertényei a II.világhábonlban" témakörben a 
követez6 pályamllveket és szerz6ket jutalmazta: 
a) DRenvéde1rrú szervek sajátos te~kenysége ~ háborús 
helyzetben.Fejér megyeren"--Szerz5je KOMAROMI GABOR. A 
tanulmány 61 o~n 126 mellék1ettel részletezi a csend6rség 
dunán-túli harci eseményeit és 62 forrásmunkát idéz. 
b) n A Magyar Királyi CseIrl1rség cfuz10kációjának változásai a 
terület~sz9-térések és a II világhábonl d1szakában" Szerz5je 
FORRO JANOS. A tanulmány 27 oJdaJon részletezi a Balaton 
térségében folytatott harcokat.19 irodalmi forrás,13 me~klet és 36 
eredeti hadinapló és térképek felhasználásával. 

-f-
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c) "A Magyar Királyi Csenq6rség szaka1aku1atainak fej16dése 1920-
1994-ig"--Szerz6je BEKE JOZSEF. A mtI tDg1alkozik a Közlekedési 
Szakszolgá1at.a Nyomozó alosztályok a Hiradó Szolgálat aVasuti 
Szakszolgálat a Vizi 6rsök.a Repü16téri örsök szolgálataival s 13 
forrásmunkát és 9 BM.rendeletet idéz. 
d.) " A J Magyar Királyi Csend6rség nyomozó szolgálata" . Szerz6je: 
HANSAGHY GERGEL y. A munka részJetezése még nem 
lehetséges.mert a másoJatot a Közösség póstai uton fogja megkapni.
Ide tartozik annak a ténynek kiha.ngsúlyozásahogy ötven év óta e1s6 
ízben képviselte Magyarországon egy csend6tiszt az MKCsBK-t. s 
rend6rtisztképz6 MiskoJa dísztermében megtaI10tt ~pségen 
jutalmazhatta a pályadijnyertes dolgozatokat KE1SZAZ01VEN 
Dollár átadásával. Közösségünknek ezen megbecsülésénél még az is 
sokkal fontosabb.hogy a megírt pályázatok mindegyike rendkivül 
aJapos.tárgyilagos és volt Thstületünkre rendkivül e16nj'ÖS 
megál1apítások tárházát tartalmazza. ------Minden érdekl6d6 
bajtársnak szívesen készítek másoJatot a pályamunkákról.de a 
költségeket az igény16 kell viselje. 

A pályázatok kiírása. az abban résztvettek száma.s az 
illetékesek 6szintén kutató igyekezete más. évekkel eze16tt 19é9 

_· eJképzelhetet1e~ gondolt eredményhez is veze~tt: JAZ EZEJVI 
O~I RENDOfOISKOLJAI TANANYAG OKTATASABAN MAR 
KET CSENDOR TANTARGY IS FOG SZEREPELNI!!! 

A két tantárgy 1eírását csak azért másoltam ki a 
rerrl1rtiszképz6 f6iskoJa tantervéb61. mert hiszem.hogy örömmel 
olvashaljuk a volt ThstüJetünk eredményes szolgálatának 
elis~~~_~~_~!aló e~ komoly lépéseket: 

A tantárgy feldolgozásához ajánlott irodalmak jegyzéke: 

(szerzö!k/ neve, a mű címe, a megjelenés helye és ideje, a kiadó neve, oldalszám, a 
tantárgyak melyik témacsoportjához és témájához ajánlják a megjelölt anyagot) 

- Dr. Katona Géza: Közbiztonságvédelem Magyarországon 1914-ig 
BM. Kiadó, Bp. 1976. 
A tematika 2. 3. 4. témái hoz 

- Dr. Rektor Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története 
Cleveland, Ohio USA, Árpád Könyvkiadó Vállalat 
22-49,49-127, 130-164, 164-202. old. 

A tematika 2. 3. 4. 5. 6. 7. témáihoz 

- Dr. Parádi József Magyar rendvédelemtörténet a dualizmus időszakában 
Főiskolai jegyzet, Bp. 1990. 

- ~-

A második tantárgy a csend6rség 1881-es " Alaputasítását n 

(legtöbbünk e16tt alig ismert utasítást) vette fel tananyaguI. 
A ta ntá rgy feldolgozásához ajánlott irodalmak jegyzéke: 

(szerzíllkJ neve, a mű címe, a megjelenés helye és ideje, a kiadó neve, oldalszám, a 
tantárgy melyik téma csoport jához és témájához ajánlj ák a megjelölt anyagot) 

- Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség nyomozó alakulatai számára 
Pallas, Bp. 1930. 6. témához 

- Határszolgálati utasítás a Magyar Királyi Vámőrség számára 
Magyar Királyi Pénzügyminisztérium, Bp. 1925 . 6. témához 

- Nagy Ferenc: A Magyar Királyi Pénzügyőrségre és szolgálatára vonatkozó utasitások 
Stephaneum, Bp. 1943 . 

- Utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára 
Pesti könyvnyomda, Bp. 188 \. 

- 1878. évi V. törvény, 20-41 szakaszig. A büntetésvégrehajtás törvényi szabályozása. 

- 2106/ 1880 J M. rendelet Fegyház-. börtön- és fogház rendtartás . 

- Kál/ay ls/váll: A történelem segédtudományai 
Bp. 1986. I. 2. témához Vonatkozó fejezet 

- Határőrizetünk ( 1867- 1990) 
BM. Határörség, jegyzet 

Ehhez az ismertetéshez tartozik egy nagyszámú 
csend6ranyaggal foglalkozó könyvnek és közleménynek 
megnevezése.melyekr6l meggy6z6désem szerint legtöbbünknek 
tudomásasem volt. A IIDualista Magyarország rendvédelm.e"címl1 
214 oldalas kiadvány Dr. Szakály Sándor komoly tanulmánya melJett 
Dr.Keserd István.FoITÓ JánosDr.Lugosi József Ságvdli György és 
SaJamon Iván csend6r-szakmabeli irásaival fog1alkozik. 

A számos csenddr-tárgj'Ú tanulmányból je1en Bajtársi 
Levélben csak a szerz6 és a munkája címe kaphat helyet.Igy ki kell 
emelnünk els6sorban Dr.E,arádi József II A Rendvédelem-történeti 
tantárgy a rend6rf6iskola oktatási rendszerében és a rendvédelem 
törtténeti kutatás jöv6beli feladatai II cimt1.tanulmányát.továbbá liA 
dualizmus közrendvédelmi szerveinek jelJemz6i és . tevékenységük 
tapasztalatai II cimd értekezését. 

Cserei Attila I'Gondo1atok a rendvédelmi 
testületek etikai hagyományaibólll

- tanulmánya megérdemli.hogy 
egy-két megállapítását idézzük:Az író az 1888-as l'Utasítás a 
Magyar . ~yi Csend6~ég részére"--szabályzatból felvételi 
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követelménynek nevezI a feddhetetlen erkö1csi 
magavise1etet. tisztességes és ildomos magatartást.majd egy 1912-
benmegje1ent utasításból idéz:' MiOOen tUlkapás és durvaság.szóval 
vagy tettel 1ealacsonyílja 6t és az intézményt is.és megnehezíti 
feladatának a teljesítését."---IIA csend6rök köte1essége az intézmény 
jó hímevét féltékenyen meg6rizm,egymást kölcsönösen feliigyelrú és 
buzdítani.ami által1egetségessé válik az egyém hibáknak vagy rossz 
szokásoknak mindjárt a kezdetben való kiirtása.s igyaközérdekben 
annyira fontos csend6ri szolgáJatnak fokról fokravaJó töke1etesítése." 

Heged-a5 András a délvidéki rend6r és 
csend6rtörténe1emmel foglalkozva iIja:"A mult hónapban felkeresett 
engem az ujvidéki zsidó hitközség vezet6je és segítségemet kérte 
e gy csenc16rtiszt felkutatásához .aki 1944-ben 80 vagy 90 zsidó 
életét megmentette.mondván.hogy Izraelben van egy parkahol a 
zsidó nép jótev6inek a tiszteletére fát ültetnek és egy táblán 
megörökItik az adataibt.MikDr megkérdeztem t61ük.hogy miért 
csak most teszik ezt.azt mondták.hogy eddig nem volt rá 
1ehet6ségük.HáJa Istennek ezek a 1ehet6ségek megnyiltak.s mi is 
reméljük.hogy a mi 1ehet6ségeink is tovább fognak b6vü1ni1l 

Babá}{ Arttlr a "TIadició és korszen1ség"cimd 
. tanácskozásra készített tanulmányá'ban ezeket mondja: II A második 

viJághaoorút követ6en a csencl6rsé get mint testületet ko11ektí ven 
fe1e16sségre vonták.A napokban hozzájutottam dr.Rektor Béla :A 
csend6rség oknyomozó története.CÍmll munkájához. Az írást 
végigolvasva.arra a következtetésre jutottam.hogy aJapvet6en felül 
kell vizsgá1nunkterhelte-e kollektiv fe1e16sség egy olyan közbiztosági 
szervezetet amely a XIX század második feJét6l kezd6d6en a 
közbiztonság terén eredményeket tudott felmutatm.Számomra nem 
az a kérdés ebben.hogy elkövetett-e a csend6rség a két világháború 
közötti id6szakban megengedhetetlen atrocitásokat. Bizonyára 
történtek ilyenek.de ha öszességében és folyamatában vizsgálom a 
csend6rség.mint rendvéde1mi testület tevékenységét.ugy érzem nem 
állja meg a helyét a kollektív fe1e16sségrevonás elve.----H6si halott 
emIékszoba a f6iskoJán a je1en pillanatban nem üzemel ..... .Eljutuk-e 
va1aha a demokráciának és to1eranciának ana a fokára.hogy egy 
helyiségben legyenek k:iáJ.lítva a munkájukat példásan ellátó 
csend6rök és és a kommunista rend6rök anyagai.II----U gyanez a 
szen6 máshelyen arról a lehet6ségr61 beszél.hogy lehetséges volna-e 
Február 14-ét rend6r nappá átvenrú? "H~z a mai rend6rség e 
szervezetnek is szakmai utódja.hiszen a csend6rség a vidéki 
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rend6rség volt Ennek a napnak a rehabilitációja azonban bizonyára 
kiváltaná a politikai pártok egy részének heves tiltakozását.Ezek az 
akciók valószíntlleg ta1á1kozhatnak a lakosság egyetértésével,hiszen 
az emberek döntő többségében --a rend6rség személyi állománya 
köreoen is--ebben a tekintetben a negyven éves propaganda 
téveszméi élnek. A csend6rséget illet6en az e16ité1eteket még nem 
cáfolta meg a tömegkommunikáció.--Thdományos cáfolatra azért 
nincs szükség.mert nincs olyan tudományos eredmény. amelyet 
cáfolni ke~ne .A tudomány legfeljebb ismereteket biztosíthat az 
~azs~ bemutatásához.' 

u Az igazság az.hogy a m.kir.csend6rség a magyar állam 
legeredményesebb rendvéde1mi testülete volt. 11 

Dr.lOth Judith.A csend6rséghez v-dló 
felvételi követelmények megnevezése során két dolgot emel ki: II Egy 
reszt a fizikai alkalmasságot.ami nálunk a beiskDlázásoknál.vagy a1kal 
mazásoknál teljesen háttérbe szorult.másrészt pedig vannak itt 
nemzetiségi területek.ma is 1ehet követe~ny.hogy nemzetiségi 
területen olyan teljesítsen szolgáJatot.aki ismeri az adott nyelvet.s 
akkor máris más a megitéJése.Ami számomra nagyon megragadó 
volt.az az.hogy aki a csend6rséghez átment.az lemondott az eredeti 
rendfukozataláról.prá baid6s csend6rként elvégezte ugyanazokat a 
tanfolyamokat.és került bele a cserillr hierarchiába.Beszélni akartam 
még a csend6ri közlönyr61Itt is megvolt az a rendszer.amely 
kényszeritette a csend6röket.hogy rendszeresen elolvassák a 
közlönyben megjelent új jogszabályokat.e161éptetéseket stb. és ezt 
valamilyen módon számon is kérték t6lük.11 

Dr.Kesel11 István: II AJapvet6en uj rend-
véde1mi szervezetet kell Jétrehoznunk ........ pl.a csend6rség kapcsolata 
a szolgabírával nem volt rossz.A közigazgatás fel tudta 
használni. bizonyos mértékben befolyásolni tudta a csend6rség 
tevékenységét.de hogy ez a befolyás ne lehessen túl nagy.a 
csend6rség diszlokációja tudatosan ugy volt feJépítve.hogy a csend6r 
kerület.a csend6r osztálya számyparancsnokság határa ne egyezzen 
a közigazgatás járási és megyei határaival. 

Dr.Györök Ferenc: II Nyugat -Németor
szágot kivéve szinte valamennyi nyugat-európai országban a rend6ri 
szervek mellett eros csend6rség Jétezik(Frenciaország.01aszország. 
Ausztria stb.)A hatalom gyakorlása. a közbiztonság fenntartása ezek
ben az országokban eros csend6rséget feltéte1ez.A megnevezett 
országokban de hozzáveheljük még Sp~'1yolországot és PortU8áliát 
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lS.igy OJdjak meg a közrend fenntartását.a btInözés elleni barc 
eredményes folytatását.. H 

Dr Katona Géza:"Biztos az.hogy a 
csend6rség szervezetéb61 Ila8yon sokat lehet tanulni.E1s6sorban azt 
emelhetjük ki.hogy a cse~g a maga nemében a legolcsóbb köz
biztonsági szervezet volt.Ha megnézzük pé1dául.hogy a mai belügy
rrJhilszt.érilliü solrezres.ha nem tizezres Jétszámából mennyi a 
produktiv Jétszám és milyen volt ennek aránya a csend6rségnél.a 
kü1önbség számtani kifejezése sokkoló lenne .... Meg kell említeni azt 
is.hogy a csend6rségnek.kü1öIlÖsen a bllnügyekben alkalmazott 
i.igyrendje nagyon jó és nagyon egyszert1 volt.Nem jelentett új 
ta1á1mányt.mert tulajdonképpen a régóta ismert "specie facti"-ra volt 
visszavezethet6.de a csend6r6rmester gyakran egyetlen jelentés 
me gírásával. 36 óra alatt olyan gyilkossági ügyeket dolgozott fel 
amilyeneket kés6bbi vizsgá1ók hatalmas dossziékba hónapokig 
jogintézgettek" 

Folytatni kellene a csend6r témakörrel foglalkozó 
tanulmányok.írások és pályázatok 1egalább kivonatos ismertetését.de 
ez a BL.korlátozott keretein belül nem lehetséges. Lezárjuk tehát ezt 
a tárgyat a rend6tiszti f6iskola dísztermében felvett fényképpel.ahol 

. az MKCsBK központi vezet6je adja át az oklevelet és pénzjutaImat 
Beke Józsefrek 

ÖSszegezve a pályázatokkal. a már megjelent csend6-tárgyú 
kiadványokkal és a személyes érintkezésekkel felvett reális 
helyzetet.szerkeszt6 bizottságunk egyik tagja. Körrnerrli Ferenc ezt 
a kiérte""keJést adja: II Kedves Bajtársakbarátaink!-- Kiss Gábor 
szerkeszt6 Bajtársunk. jóbarátom átadta t9nulmányozásra a 
Magyarországról át.hozott hatalrnas anyagot. Igy volt alkalmam 
részlete~n megismerni azokat a Magyarország-i Országos 
könyvalakú tanulmányokat.dolgozatokat.hozzászóJásokat stb .. amiket 
a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti 'Társaság adott ki. 

A B.L. Szerkeszt6bizottsága részér6l szeretném hálásan 
megköszönni Gábor Barátunknak.hogy fáradságot.költségeket nem 
kímélve .sok más nemes munkája mellett egy ilyen igazunkat 
kutató. pártatlan hazai 1arsasággal a kapcsolatot fenntartja. 
ott mindenkor példátlan megértésre talál és lÍgy-rnond bajtársi-baráti 
alapon tárgya1ásokat folytat.---lrásaik szerint 6k már megtalálták 
bennünk Hazánk biztonságának letéteményeseit. 

Kérek minden jó Bajtársamat.jóbarátainkat.hogy Központi 
Vezet6nket igazunkat felszínre juttató munkájában segítsék.--Itt 
szeretném megköszönni Gábor drága. türelmes Nejének Ruth 
Asszonynak megért6 szeretetét és segít6késZ5egét.amellyel 
mindenben mellette van.--Ez az egyedüli járható út.1estüleletünk 
becsületének visszaszerzésére. Ott kell kopogtatnunk.ahol nyitott 
ajtóra találunk. 

Hosszú 50 éven át csak csúnyát és rosszat mondtak 
ránk.Büszkén elviseltük a fele16ségrevonást.a háborús bÜDÖsség 
vádját.a zaklatásokat és kiközösítést abban a tudatban.hogy az 
igazság egyszer e16kerül. A fentemlített 1arsaság az igazság 
kikutatásán dolgozik. ----

A feldolgozott hatalmas anyagbgl csak egyet ~zeretnék 
kiemelni. A cime:A MAGYAR RENDVEDELMI 1ES1ULE1EK 
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZA 11 SZERVEK KAPCSOLATA. 1848-
'TÓL 1945-IG.----- Ebben a tudományos megnyilatkozásban 16 -an 
veszek részt. 'Természetesen itt minden alkalonunal mint 
M.Kir.Csend6rség szereplünk. 'Testületünk szervezete.mllködése a 
különböz6 közbiztonsági szolgálata.valamint I és II világháborús 
e1s6 vonalbeli harcai.helytállása.veszteségei egészen a történehni 
Magyarország területére viszonyúlnak.s6t még a korábbi 
id6szakokra is.mint például a Bosznia-i.Hercegovina-i szo1gá1atainkra 

Fenti munka egy olyan mindent Ina8ábafog1aló 
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--
tanulmány.amt mi itt az emigrációban adatok és egyéb hiányok 
miatt kiadni soha nem tudtunk volna.PI. az egyik IV. éves rend6tiszti 
f6iskoJai hallgató az alábbiakat morrlja a mi Szolgálati 
Utasításunkkal kapcsolatban:"Ha Nekünk ilyen Bibliánk lenne.akkor 
mindíg tudnám.hogy mit és hogyan kellene cselekednem úgy 
szolgálatban.mint azon kí vill. !" 

Fogjukhát meg a felénk kinyujtott kezeket és 
lehet6ségeink:hez képest segítsük munkájukban.melt nagy feladatra 
vállalkoztak: Hazánkat igyekeznek biztonságossá tenni tanulmányaik 
révén. 

Nagy hátránnyal indulnak e nagy munkára.mert a mi 
generációnk egész más nevelést kapott.Feltétlen Hazaszeret. 
megbízhatóság Jeddhetetlen magánélet.kitartás núnden adott 
helyzetben. Sajnos a mai ifjuságból ezek az erények nagyfokban 
hiányoznak. 

Most életünk alkonyán mindezeket már nem tudjuk átadni a 
jelen ifjuságnak.Köszönjük kedves jóindulatú otthoni 

. bajtársainknak.hogy hogy ~ igazságnak meg~le16 tiszta 
menetlevelet kaptunk t6lük az OrokkévaJóságba.Hogy Orok álmunk 
nyugodt és békés lehet.mert hozzájárultunk Szül6hazánk 

. közbiztonságához.Hl1ségünk és harcunk a Hazáért nem volt 
hiábavaJó .---Isten áldását kérjük nehéz .nemes munkájukhoz.-

Davtona Beach. 1995 Máius 15.--------Körmendi Ferenc .. 

-----------------------------------------------
A központi vezet6 balján Dr.Parádi József"jobbján 

Dr.univ.Tóth Judith és Dr.6ty Károly A Szemere Bertalan Rendvé
delem-történeti Tudományos Társaság mozgató er6i állnak. 
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Mie16tt az otthoni események reményeket támasztó leírását 
megszakítanánk, köszöntsük testvéri meleg szeretettel a hazai 
Bajtársakat,akik havonta összejönnek egy csend6oapra, s akik 
személyes jelenlétükkel biztosftják,hogy a megindult 
csend6rrehabilitá.ci ó eredményeslesz. 

i .~ t .. 1 

.. 
Lengyel Lászl6(legid6sebb otthoni cs6.tiszt) a háttéIb6l 

készül felváltani a fényképez6 Simonyi Istvánt,mialatt v.Kovács 
Jen6, felesége és Lengyelné nemzetes asszonyok csodálják az ÜIUlepi 
tortát. 

,J 

Az asztal túloldalán Simonyiné, kittlnő háziasszony mellet 
Perjési GyÖfgy.Lám Béla és Radnay László élvezik a pompás 
lakomát;-" 
../ Ezúton köszönöm meg lmlgyel László BajtMsunknak a 

cső.tiszti neveMs tört6netével foglalkozó ~kes tanulmányát,amely 
már is a SZBMRTI készül6 'Böszörményi Uti csend6rkiképzés 
anyagához lett továbbítva.v.Dr.Kovács Jen6 Bajtárs 'Oroszországi 
hadifogság tiszti táborok' névsorátis tisztelettel nyugtázom. 
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Az MKCsBK külhoni Bajtársak részére is köszönettel 
jelentem,hogy megkaptam Dr.Kiss Gyula Bajtárs három fontos 
értesítését,melyeketalábbismertetek, 

S zel ei J6zsef 'Karácsonyi Segély' tárgyú jelentését és 
javaslatát,egyben kérem ,hogy tartsa gondozásában és kezelésében a 
segélyalapot,s október hónapban tegye meg javaslatát (A létszám két 
igényl6vel val6növekedéséttudomásul veszem) 

Dr.André Lászl6 Bajtárs • A csend6rség Trngédiája' -c 49 
oldalas tanulmány megküldéséUtiértékel ésre éslefordításra. 

Radn6thy Károly Bajtárs levélváltását és értékes 
tárgyi sm ertetésétaB: M.politikaiállamEw'18W''8l)tiiJdrjá VAL 

v.Domokos Sándor Bajtárs jelent6s írását a torontói magyar 
Házban lév6 'Fegyveres Er6k múzeuma • tárgyában. 

Ugyanebben a tárgyban nyugtázom Aykler Zsigmond 
Bajtárs harározott állásfoglalását,melyet a Muzeum Bizottság 
elnökének küldött. 

Köszönjtik: V.baranchi Tamáska Endre Bajtárs dokumentált 
és hivatalosan igazolt leirását 'Egy tábori osztag megsemmisülése' 
eimmel. 

Köszönöm továbbá V.Jani István,v.Dienes Gyula,Süt6 
István,v.Komporday PáJ.,Peljésy György,Szekeres Pál,Dr.Bánsági 
Béla Szalay Gyula Bajtársaknak tanácsait és j6kívánságait 

HaWtelnk:- B~társak! -.Miel6tt a szomoruan gyorsuló 
halott Bajtársak felsorolását megkezdenénk, két kötiilményre kell fel
hívjuk figyelmeteket.Az egyik,hogy csak azok elhalálozását és 
adatait tudjuk leközöbú,akikr6l és amilyen tetjedelemben jelentést 
kapunk.A másik pedig az,hogy a "megemlékezést' --a végtelen 
lúányos adat-alapból aB. L.szerlceszt6sége képtelen mélt6an ellátni! 

Temesvár Márton m.kir.pc.hdgy.(Vezér6magy úr fia) 72 
éves korában Párisban máj és tüd6rákban meghalt. 

Dorozsmal,(Dámweber) Józse{,m.kir cs6.6nn. (A volt 
kassai V III.ker.állománya}--közúti baleset következtében 
MÜIlchenbenmeghalt. 

Makranal J'nos m.kir cs6.törm.1995 májusában 
meghalt.Abaujdevecserben ,szül6falujában temették el. 

Dr. vitéz Kórössy Zoltán m.kir cs6 szds.a mohácsi szárny 
volt pk-a 82 éves korában Kensingtonban (U.S.)hosszas szenvedés 
után meghalt. A Kormányzói Dicsér6 Sismerés Hadiszallagon 
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Kardokkal. A Tdzkereszt emlékéremmel kitüntetett Bajtársunk a 
Szent László lovagrendnek és az MHBK-nak volt tagja. Gyászolják 
flesége,két gyermeke és hét tUlokája. 

zebeJnyól PekáIy Istvé m.kircs6 fudgy.1995 március 22-
én 75 éves korában adta vissza nemes lelkét 
Teremt6jének.Gyászoljákgyermekei,(lstvánésZsuzsa),öccseLászl6 
Jász Szentlászl6n valamint kitetjedt rokonsága és barátai. PekáJy 
Bajtárs a koszonímegváltás adományösszegét végrendeletileg az 
MKCsBKközponti alapjánakkéri befizetni. 

nemes báruJházl Bártzy Dezső m.kir cs6.szds. az 
aknaszlatinai csend6rszá.zad volt pk-a ez év februárjában Sátoráljauj 
helyen elhlUlyt 

MIklósi Józse{ m.kir cs6. Queanbeyanban (Ausztrália) ez 
év Februárjában elhWlyt 

Iskl János m.kir cs6.törm. 1994.-ben Woodstock (U.S) 
meghalt 

Szabados Ferenc ,a MKCsBK - calgary-i csop-jának hosszú 
id6n át értékes tagja,ez év január 25.~ Oliverben,(B.C.)81 éves . 
korában elhtUlyt , 

ÖzvJegenyés Pálné,szül.Kovács Aranka ,Kovács Sek 
6rm.lánya,Jegenyés pál f6tönn . (A B.L. alapítója)' 
felesége,Baxterben(MinU.S.)1995 május 5~ ,90 éves korában 
elhunytA példaadó csend6tfeleséget,aki a közösségi • Segélyakció'
ban férje halála után is aktiv marndt, fia Lászl6 és lánya 
Ilona,férjezett Némethy J6zsefné,számos unokája és dédunokája 
gyászolja.--Halottalnk nyugodjanak az UR Békéjével! 

11111111111111111111111111111111111111 
FellYÓJYuJúok: 
Dajka . István törm.Gajberg,Németország 1995 IV.20-án 

súlyos forg6csontoperáci6n ment át sikeresen. Miel6bbi gy6gyulástl 
Polgári László 6rm.,tb.cs6.súlyos cukorbajból felépül6ben 

van,s bár 3 és 112 hónapos kórházi kezelésn kellett átmennie,már 
tol6kocsibanközlekcdikésszépenjavul. 

v.Nagy Lajos cs6 törm. komoly megfázásból épült fel 
gondozásával Molnár István szds. és Dr.Pdpp Gábor tb.cs6. 
Bajtársainkfoglalkoznak.--Újcíme: 1314AberthDrive,ACRON ,OH. 
44320--L6rántffy Otthon 

Kiss Károly cs6.6rm. vi szér bántalmakkal küzd,de javulóban! 
---------------------------------------_._-------------------------------------------
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esmdónapl mqanlékezések: 
Melbourne~(Ausztrália)Febr.19-én csend6nap keretében 

közös istentisztelettel kezdte a csoport az ÜDDepséget,majd a 
Regmun Otthonban Száday Béla emlékezett meg a h6si halált halt 
, valamint az ·oktalan düht61 és gyt1lölett61 elpusztított· bajtársakr6l. 
A csend6r rádió utolsó budapesti rádióüzenetét elevenítette 
fel,idézve annak utolsó szavait'A magyar csend6rség az utolsó 
emberig harcol e pillanatban is és fogadalm ához híven kész 
becsülettel meghalni a Hazáért!· -----Ezt követ6en Dr.Bánsági Béla a 
más országokból jötteket üdvözölte vendéglátó szeretettel. Ürmösi 
Zoltán a katonabajtársak üdvözletét és Ülenetét tolmácsolta,majd 
Polgár Lajos érdekes el6adása következett,melyben személyes 
élményeire emlékezve annak a reményének adott kifejezést,hogy a 
csend6rszellem rövidesen visszatér biztositani a Haza bels6 rendjét. 

SarasotaCA.): Görgey Kálmán szds,Bajtárs meghívására 31 
személy jött össze egy hangulatos kis magyar étteremben,hogy a 
házigazda Bajtárs ÜDDepi megemlékezését élvezze.Érdékes és 

- értékes beszéde után bemutatta az MKCsBK 6j központi 
vezet6jét,Kiss Gábor bajtársat,aki rövid,lelkesít6 el6adás után 

, Bánkuty Gézát,v.Jezierski Lászlót, Subosics Károlyt, Szilágyi Lászlót 
és Demeter Bélát tb.csend6mek nevezte ki. 

Ide tartozik három új tb.csend6ri kinevezés is:Tar 
Sándor,Pekári István Jr.és Petjéssy Attila ----nyilvántartásba véve 
1995 Május l-vel. ..................... " .... 

TAlÁl • "Szemere Bertalan "mqyar rendvidelemtörté
netl tudományos társuíaban. Azok a Bajtársak,akik rcndv6dclmi 
vonalon közre és együttmtDcödni tudnak vagy kivánnak a fent 
nevezett Társasággal kérlletik tagsági felvételüket'Belépési 
nyilatkozat • igénylésével.A tagsági dij évi 20 Dollár,s a központi 
vezet6sé2 utián intézhet6. 

- ElS'zámolú,nyulü ú s:I995 Január 31-vel folytatólag: I.K-
20.--A.F.25--CS.K20.--K.F.2oo.-CH.K.20.--Á.B.30.--S.F.30.-
D.GY.50.-K.K.30.--T.OY.CSOP.510.--B.1.75.--T.L.50.--F.CZ.20.
E.H.IO.--V.O.loo.--S.I.20.--P.A.15.--B.W.30.--D.S.l12.--KZ.20.-
SZ.L.1 00.--MJ.120.-S. C.60.--F.D.20. -SZJ. 20. --KJ.20.--SZ. OY 
25. --P.I.l 00. --L. CS.30. -SZ.J .15. --B.Z.35. --A.L.45. --J. SZ. 20. -N .Z. 
20.--L.P.20+-- Lezárva 1995 Május 23-án. 
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BAJTARSAKI 

Most.amikor ezt a Baj1ársi Leve~t végig olvastukálljunk 
~g egy percre gormlkozni. Van-e és mi az érte~ 
büszke JELSZAVAINKNAK manapsáB? ·H~8.becsü-
1et.vitézség!?-Nagy ~ VAK ezekes~tt. ~t
re szóD szent igéretek.--Amíg sza ezeket a 
JEL SZA VAKA T tettekre tu:ituk váltani.ma csupán köte-
1ez6 és követeH szavak maraitak. 
De a SZÓ nagy er6!Mamikor ~pünk sza1gá1atáOOl kizár
ták Thst~t\illket.SZA VAINK ken tovább ~K a 
Hmég.Becs~t és Vitézség erényeit.A SZÓ erejérdl irt 
Wass Albert vers fi8ye~tessen.OOgy IRNUNK 
ken.h11i8az.bátor ~vakatJU!rt ~künk ~ ~ ez mandt: 

A LA1HATA1LAN LOBCX1OI 
Komk hlRggel bJIdJzom az utta1an bozótokon 
Seb a vállam és seb a markom.~ fogom. Wzem és Iregtartom. 
S fogcsikorgatva ~tem:rem ért véget a küzdc~m 
Mert valami treg ~~Görcs zsibbasztja a markomat 
~ markomban nig itt a SZO.a láthatatlan blxlgó! 
Ereklyém~m.Fegyverem-Magosra tartom és 1engeteml 
~s védem foggal és körö~l!Vad dühbel és 6rült örö~l! 
Es ~ntem rniD:E~ken által.intép6 végs6 akarással! 
Dúlt ottbJmm rég összedült.-kifordult aDJam a fuk! 
1arsaimat az ár ea:mrta.IWgt)ttem ég a JKlkbk JKlk1a. 
EHttem ved sziklák Ire~k~ ~kivá80k a ~recEmk! 
Mert ~k nig! Ha törten~.ha vérben is.ha görcsben is. 
nigha utoro is vagyokkit az özönvíz ~ghagyott. 
~ harcam végig harcobm.s a bbogót Ire~bm! 
Megmarkobm és ~m haBYOm.ha ~ ~ a két karom. 
ha két lábam térdik kopik.~ feljutok a ~kig I 
S utoro jussomat a szar.ezt a ~nt tépett blxlgót 
kitdzöm fent az orrmkon.s a csi11a8oknak m!gbbogtatom! 

Az igaz SZÓ a mi cseIrl1mbog6nk! LENGESSÜKI! 
------------------
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 
VETERANS ASSOCIATION OF ROYAL HUNGARIAN GENDAEMERIE 

5324 PINEVIEW WAY, APOPKA, FL. 32703. U.S.A. 



M Királyi Csend6r BgJtáni Köz~: 
Az MK~ a veh Magyar Királyi Cserrl1rség 
t.örtérelmi szerepérek és hivatásának öIÖkDse. 

Felcrlata ~g6rizni és ~görökíteni a veh 1esti&t 
~~ hagyományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1lzött volt 
cselrl1IÖk bajtársi kö1.össége.~lyrek tagjai ~~tm:k a 
voh 1estü1et cseIrl1rei (hivatalból).tiszte~tbeli cseIrl1rök 
(fe1kéresre) és cserrl1rbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség ceqaival és Feladatával e yetérterek 

Az MKCsBK. mtIköcEs~ te~tén á11ami1ag 
e~lyezett 'Nonprofit CorporatiJnl.az U .SA.-ban EIN 
59-3271347 szám aJatt bejegye7.ve. 

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

Remeltetése: l.) A közös sorsra remElt bajtársak 
összefog~ és tájélmztatác;ának biztosítása. 

2.) ~ruk) Bajtársaknak és csalMja
iknak ~gsegítése. 

3.)A veh 1est\&tIdl alkotott torz meg
itehk és vé~mények ~gváltoztatása. 

4.)E16mok .~pelyek(Cs6Nap) 
rendezésével a fenti cébk eJérése~ szükséges anyagi ala
pok megteremtése. 

----------------------
A Bajtársi Levél azMKCsBK.-nak.mint viJáprve

zetrek központi tájeKoztatója. 
Mmn cikkért szerz6je.kiaiásáért a BL.kiaiJja fe

~l.Szerkeszt6 bizottság:St.C1air Norbert K.önrendi Fere~ 
Fek~ kai) ~ Gábor.központi vezet6. 
CimKiss Gábor.5324 Pineview Way Apopka.Fl.-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

" B'AJTARSI 
" LEVEL 

Negyvenhetedik évfolyam. Hannadik szám. 1995 Augusztus 20. 
Kiadja: 

Az MKCsBK. központi vezet6sége ·Szerkeszt6bizottsága nevében 
KissOábor.fele16sszerkeszt6.A S zerkeszt6bizottság tagj ai: Körmendi 
Ferenc,Szentldáray Norbert és Kiss Gábor. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ahogyan ml látjuk: 
Istenem.de sokszor láttuk ezt a fejcímet 50 év számüzetése 

alatt megjelent drága Bajtársi Leveleink kezd6 oldalánA központi 
vezet6séghez szinte naponkint érkez6 levelek összegezett 
kiértékelése arra indítja most a szerkeszt6bizottságot,hogy a 
levélírók véleményei alapj án leiIj uk ahogy a B~társak látják. 

Dr.KGy úja: llDomokos Sacitól kaptam egy példányát az 
IIEgyüttmfficooési megállapodásnak" (a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelmi Történeti Társasággal), -melyet Te is elküldtél már jóval ' 
el6bb.Úgy látom minden benne van. ami elismerés,s elmondhaljuk, 
hogy Te jól indulsz,mert az ötven év alatt ennyít egyikünk se tudott 
elérni.-GratuIálokl"---Persz,z a levél Dr.Kiss Gyula nemes el6döm 
vezet6i jellemének megnyíl vánulása,s a valóság az,hogy Domokos 
Sándor kezdeményezése és Dr.Kiss Gyula hatásos iránvítása nélkül 
még mindíg a durCás elszigeteltség állaPotát szenvednénk. 

Dr. v,J.I.frja:IIHelyesen választottad ezt az utat,hogy 
Testülestünk emléke megmaradjon a tudományos világban és nem 
politikai eli smeréselQiílján. .. 

Otthonról ~ P.Gy.'Nekünk egyetlen legális fórumunk a 
Szemere Társaság.Meg kell becsülnünk ezt a kapcsolatotSokan 
sajnos ·lemerevedtek' és az id6lejárt felettük az 194~ rettenetes 
csapásai al att, és nekünk Testiiletünk érdekébe mozgol6dnunk 
kell,mint fiam iS,A 2000 év utáni szép igéret ez a fiu,ha már mi 
nem leszünk. ·---Itt kel megjegyeznünk,hogy ifj .Perjési György a 
·Magyar Fórum' ezévi junius 6-án megjelent 23.számában lAz 
FBI.dosszié' címen alapos felkészültséggel irja le az amerikai rend6ri 
szolgálat történelm ét és szervezeteit abból az alkalomból,h9gy az 
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FBI európai bázisának felállítását Budapestre tervezik. ~kes 
cikkét igy fejezi be:"ReménykedUnk abban,hogy a korábban szmte 
kizárólag államrendészeti tetületen teljesítést nyujt6 rend6rségünk a 
régebben lIamerikai Gestapól-.ként aposztrofált és antikommunista 
jellegfiFBI segítségével demokratikus viszonyaink között képes lesz. 
a kor igényéhez emelni közvédeimi, szervezett bünözés ellem 
tevékenységét,hiszen erre egyik el6djének,a kollektív btinösség 
vá~iával szétvert,de Európa legjobb és legképzettebb közbiztonsági 
testUletének,a magyar csend6rségnek a bfutöz6kkel szembeni 
kérlelhetetlenjciáll~skésztet.·---Ez egy csendórflú,-apJa na! 

Zs.Gy:INagy örömömre szolgált,hogy a BL.ha kisebb 
teIjedelemben iS,de megmaradt a Ti önzetlen mwikásságotok 
eredményeként.A B.Ljelenlegi szellemével teljes mértékben 
egyetértek,s mint központi vezet6 tevékenységed irányelvével 
is. Olyan jó tudni,hogy szétszakadásunkban mégis tartoZllllk 
valahová, és a régi kapocs,(a B.L.) nem szünt meg-. 

JJ.v.D.GY.IBeszámol6d azt bízonyítja,hogy felvetted a 
kapcsolatot az OtthOIÚ Bajtársakkal, és tértél vissza ránk nézve 

. fontosnak látszó írományokkal .Értesültünk T61ed a Szemere 
Bertalan Társaságnak iránytmkba végzett jó munkájáról iS,ami azt 

. bizonyítja,hogy van már otthon egy társadalmi szerv,amely elismeri 
testületünk eredményeit. • 

V.SzJ. I Az általad jelzett irányvonal mellett vagyok. ugy 
vélem,hogy nem szabad elzárkózni.Jobb ha köztük vagyunk és 
segítjükmunkájukban.Az rajtunk mulik,hogy az uj greneráció hogy 
fog rólunk vélekedni II 

v.T.E. 1I Úgy látszik az eljövend6 rend6tisztek kezdenek 
magukra ébredni,hogy a mi régi m1íködésünkkel is alaposan 
kezdenek foglalkozni.Bár az id6 szalad"az els6 kapavágások 
siketültek ebben az ügyben isi 

Dr.T.Gy. IKöszönöm fáradozásodat a B.L. szerkesztése 
terén,szerkeszt6 gárdáddak együtt,A második számot légipóstán 
junius 13-ánmegkaptam, Nagy figyelemmel okvastam értékes a mai 
id6k követelményeit szemmeltartó ,lassan elmúló életünknek 
érdekl6dését kiváltó munkásságotokatLatin közmondással 
élve:vivantsequentes.(éljenekakövetkez6kl) 

Számos érdemes levelet idézhetnénk,de elnézését kéIjük a 
kihagyott üzenetek Ú'Óinak,mcrt az idézeteket egyetlen kizár61a~os 
céllal irtuk: Me.ghatároznl a még élő, képes és tettrekesz 
Bajtársa)( fel adatai t!l . 
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A közös célt senki sem vitatja: VlsszaáJlitanl 
az eltoní tott csendőr-ö rn ey et megmaradt erőink utolsó 
fehasznáJásávaJ. 

Itt a vezet6ség három nehéz,de kivitelezhet6 feladatotlát 
a:) A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem Történeti 

Tudományos Társaság közrem1íködésével (Hiteles Együttm1íködési 
Megállapodásunkvan)mlnden Irásbell anyag01okmánytszabáJy
zatot a fent emf tett Társaság ADATBÁZIS ÁHoz adni. 

b.) a rend6tiszti főiskola e célra biztosított. termeibe minden 
csendőr vonatkozású felszerelési és ruházati anyagot 
beszolgáJtatnl ,hogy az ott ne csak múzeumi tárgy,de 

. tanulmányi se.gédeszköz ls lehessen. 
c.) az OtthOIÚ és külföldön élő csendőr és csend6rbarát által 

6rzött, Testületünket jellemző közleményeket vagy leírt 
emlékeket(beleértve az 1947-t61 kiadott B.L. anyagát)össze.gyüJtenl 
és könyvformában mqörökí teni a magyar nép számára.Ez az 
emlékkönyV lehetne utolsó csendőr-szolgÁlatunk s elme 
lehetne:" Csendőr szivvel, Kakastollal " --írták az utolsó csendőrök. 

Hogy fenti feladatainkat hatásosanelvégezhessük.beszélntink 
kell aki vitelezésmikéntjéroL 

a,)-hoz:A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság ,cime: 1124 Budapest Ném etv öl gyi Ut41-45, 
külön termet biztosított a beküldött anyagnak ,s azoknak az 
anyagbázisban történt felvétele után létesitett udiscll-et számológépi 
alapon (Computer) rövid uton átközvetiti U.S.-beli központunknak. 
Itt megjegyzend6,hogy az irásbeli anyagok, okm ányok, 
tanulmányok és hangszallagra vett jelentések átküldése már 
megkezd6dött,s Dr. v Jani István és Jegenyés pál Bajtársaink 4-4 
kazettás hangszallag-jelentése,Dr.André László,Dr.Balló István,Dr. 
v.Kovács Jen6,Finta Imre,(Három nyomozásszakbeli tanulmány)már 
azSzBMRTT --anvagbázisátszolgál ia. 

Még ez évben II EgyÜttmtíködési megállapodás ll -1.mk 
értelmében kiadásra keni! aNIagyar Rendvooelem története az 
Árpádoktól 1950-tg -cimmel a 550 oldalas miir-hiányt pótló 
alkotásrmely szervesen magába foglalja a Magyar Királyi 
~send6rség törénet~ne~ té~yszeríi bemutatását 1881-.t61 1945.-ig:A 
kiadványa Rend6rtiszti F61skola,a rend6r szakközépiskolákoktatási 
anya~ában kap helyet. Kiadását az MKCsBK (szponzor utján) 
végZl"a SZBMRTT felel a könyv megírásáér't:.és a nagyobb 
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könyvtárak,a szaktertilettel érintkező fefs60ktatási intézmények 
könyvtárainaka kiadvánnyal való ellátásáért. Felel6s Dr.ÓIyKároly. 

Ez a hatalmas munka felmérhetetlen kihatású lesz,lúsz a 
val6sághfi és ténysze:t11 megvilágítást szolgáltalja Testilletükr6l. Ez 
az ismeretteIjeszt6 munka a szakközépiskolák fiatal hallgatóinak 
tájékoztatásával kezd6dik.ez a legnagyobb értéke. Ezzel az iránnyal 
együttdolgozni Istenadta lehet6ség,s igy minden Baj társ ,aki 
irányunkat helyesli, beléphet önkéntes elhatározással a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelemtöténeti Tudományos Társágba 
mtlködő tagként. A belépési nyilatkozatot a Központ küldi meg 
igénylés esetén,s az a Központ utján lesz a SZBMRTT.-hoz 
továbbítva,miután a központi vezt6 igazolja a csend6ri,vagy a 
tiszteletbeli csend6ri jelleget.Egy évi tagsági díj Husz U.S. 
Dollár.Eddig 17 Bajtárs lett rendes tag, ellátva igazoló lappal. 
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b.)hez:A Rend6rtiszti F6iskola panmcsnoka, Dr,DANOS 
V ALÉR dandár tábornok Úr pecsétes alá1frásával biztosítja az 
állandó kiállításra. összegyűjtött csend6r-anyag meg6rzését és 
közkinccsé tételét, nemcsak nemzeti értékeink gyarapítására,de a 
rend védelmi "szakmai identitástudater6sítésére.M-- ~z. összegyűjtött . 
anyag felelős kezelőbizottsága Láin Béla,Dr.ÓIy Károly,PeIjési 
György ,Simonyi László és Zeidler Sándor niuzeumbizottsági 
tagokból áll Dr.Keserű István elnöklete alatt.Otthoni Bajtársak az 
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anyagbeadást közvetlenül Dr.Parádi József utján végezhetik,(eime a 
feIUlti Németvölgyi ut 41-45). ,mig a külfóldön élő Bajtársaknak 
az otthoni állandó csendőrmúzeum számára beküldendő 
anyagát a központi vaetőség juttatja el Budapetre.-----Ezért 
kérem az Ugyvezet6, csoprtvezet6 és vezet6ségl törzs 
Bajtársaimnak intézkedését az összegyüjtés mikéntjének 
meg~rvezésére.--Bár a Torontóban összegyűjtött csend6ranyag 
hazaJ~ttatásáról átm~netileg le kell ett m ondanunk,f eltételezhető,hogy 
a ml öJ)álló ,gYŰJtésünk eredménye és a felállított otthom 
CSENDORMUZEUM meggyőzi a torontói kerékköt6ket 
véleményük és, álláponljuk .. megváltoztatására,mert a jelenlegi 
Muzeum BIZOttság Ulnöke "későbbi hazaszálIítás 
ínteneiójárólMbeszél (helyesebben ír)"amíkor banditák már nem 
bitoroljákazállamhatalmat"----

c.)-hez: A szerkesztőbizottság lázasan dolgozik az 1947 óta 
megjelent Bajtársi Levelekból ki választani azokat az írásokat,melyek 
a csend6r egyéniség és jellem. valamint a szolgálati magatartás 
nemességét tükrözik. A hatalmas munka ez év végére nyomda alá, 

. kerül, s egy tiszteletbeli csendőr Bajtárs vállalta a kiadás költségeit.Itt 
az idő, Bajtársak,s talán az utolsó al kal om ,hogy örökségbe 
hagyhassuk azokat a csend6r-lúvatásunkban átélt részünkre 
felejthetetlenül szép emlékeket,melyekr6l az otthoniak nagyrésze 
már nem beszél és mégnagyobb része nem tud I Nyomatékosan 
kérek minden Bajtársamat.hogy mégegyszer,--talán utóljára,-
adózzon a csendőrhagyománynak,s küldje el az eddig feledésre 
itélt emlékeib6l, a legszebbekként megőrzötteket Az anyaggyüjtést 
ez év végére le kell zárjuk,hogy a nyomdakész kézirat 
megszülethessen,igy a beküldési határid6t 1995 Nov.3.-val,néhai 
Pinczés Zoltán vzérezredes Unmk születési emléknapjávallezárjuk. 
A kéziratokat, vagy megemlékezéseket kéIjük Körmendi Ferenc 
bajtársunk cfmére küldeni.: 117 Potom ac üne,Daytona Beach,A, 
32119. A könyv eimére javaslatokat is kérünk. 

Összegezve a fent mondottakat a vezetőség érzi a Bajtársak 
, biza1mát, igy meri azt a kérést kinyil vánítani,hogy kifejezett céltmkat 

valamint ránkmaradt történelmi elkötelezettségünket ,a csendőrséa 
JÓD mreyének ylmMJUtását míndnyájan h\1ségünk és 
becsületünk jegyében tettekben kimutatva el végezzük! 

Várni,nagy változásokban reménykedni nincs időnk, Teljesen 
helytálló Dr.Tamás Gyula Bajtársunk rádióban is ismertetett 
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tanulmánya .. melyben Í<fézv~ a Köztársaság IgazságügymiIÚszterét: 
Itaz erkölcsi j6vátétel--túl a jog lehet6ségén,--nemzeti közemlékezet 
ad6ssága" hozzátette: II aminek a kiegyenlítését a mai magyaroszági 
politikai konstelláci6soránaligremélheljük". 

A fenti bekezdés nem csak elgondolkoztat6,de egyben 
utInutat6 is az tvfKCsBK feladatát illet61eg.A "közemlékezetet 
Irán ' tására v befol ásolására sem a elenl I sem a övóbeU 
kormány nem fog vállalkoznl,mert NEM RDEKE! 

A neIUzeti közemlékezet valógsághÚ meg6rzése kizáróla
gos CSENDORSÉGI ÉRDEK és FEL ADAT. Ebben a feladatban 
már eddig is hathatós segítséget adott Dr.Szakály Sándor,történész,a 
Hadtörténeti Intézet ,osztályvezet5je,Dr.Parádi J6zsef,főiskolai 
tanár,a haditudomány kandidátusa,Dr.UIÚv.Botos János,Dr.KeseI11 
István,Forr6 János osrtályvezet6,Dr.LugosiJ6zsef,fegyverszakért6,a 
haditudományok kandidátusa, Ságvári György,egyenruha 
referens,Szikinger István,Dr.Zachár J6zseChonv. alezredes, a 
történettudomány kandidátusa, a bécsi Magyar Levéltári 
Kirendeltség vezetője.Dr.Katona Géza,ny.r. ezredes,a 
történelemtudomány doktora, Dr. UIÚ v.T6th JudithJ6iskolai 
docens,BobákArtúr,sZázados,Cserey Attila,f6iskolai tanára fil oz6fi a
tudomány kandidá~a,Dr.Hegedtis Antal (Ujvidék),Dr.ÓIy Károly 
f6iskolai docens, Dr. Ujhel yi Gabriella" Rendvédelem -történeti füzetek 
szerkesztője, akik a Rendvédelem -történeti konferenelákhoz 
. csendórvonatkozású,tárgyllagos és valósághű tanulmányokat 
szolgáltattak, tovább~ Forr6 Jáno~,Komáromi Gábor,Beke J6zsef és 
Hansághy Oergely,akik pályázataikkal adtak tanulságot a csendőr- o 
szolgálat való értékéről . 

Fentnevezett szerzők munkái a központi vezető irattárában 
van, és a bajtársak rendelkezésére áll . 

fi reink,események: 
'Í'árkámf L~ó BajtáfsUlik mint aHonfoglalási EmladfD 

1996 elnöke jelenti,hogy a Honfoglalás 1100.-éves évfodul6játa 
tervezett nagyszabású ünnepségek keretében 1996 Aug.7--20 .-ig 
kéthetes emléktúra lesz a Verecke-i Hág6t61 Ópusztaszerig.A 
részletek fel61i érdekl6d6k forduljanak egyenest TáItányi 
Lászl6hoz,címe:í052 Budapest, Városház u.7I.Em. 152. 

Dr. v.Kovács Jenó Bajtársunkat MERSEV ÁT önkormányza
ta els6számú Dfszpolgárává avatta.Szivb61 és tísztelegve köszönljtik. 
érdemes Bajtársunkat és nyugtáz va a küldött csendőr és rend&-
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hadifogoly név j egyzéketj el enlj ük,hogy azt a SZBMRTT. adatbázisá
hoz továbbítottuk. 

, .... ~__ 'O , r _._._-...... 
, --. . .. 
~ ~~ . 
,j 

=============================================== 
vitéz Serényl István, t.csö.Bajtársunk,többhetes amerikai és . 

kanadai körúlján a T61e megszokott kiállással folytatja a harcot a 
magyar jöv6 és a csend6r ügyek érdekében. Fáradhatatlan lútét 
lúrdeti magáravállalt missi6ja, amit MOTTÓJA fejez ki 
legszebben:" Ahogy lehet. .de dacos kitartással" 

Szeley József -BajtársUllkat Royal Proclamatí6val"Patrona
ge Status"-ra emelte KEVIN Prince Regent kanadában. Calgcny.i 
csoportvezet6nk magy kitüntetéséhetörömmel gratulálunk. 

v.DlenesGyula Bajtársunk orgonamtivész lánya, zenekörútja 
alkalmáb6l fővárosi és számos vidéki szereplésével bizonyílja fajtánk. 
ki vál6ságát. Édesapja iS,mi is büszkék vagyunkKatharine-re. 

.. Finta Imre I. Bajtársunk három értékes tanulmányát küldte 
a kozponhoz azzal ,hogy az otthoni csend6r adatbázishoz 
hozzájáruljon.A "Cigányok életér61 szokásair61,btinözésükr61 és a 
közbiztonsági szervek ellenük folytatott harcáról, " a II Gyakorló 
asztal--oktatás télen" és liA három érdekes nyomozásNmagyarul és 
angolul irt munkák ,melyek mostantól nem csak a Scotland Yard 
nyil vántartásában, de az· otthoni SZBMRTT könytárában is 
fi egtal álhat6k. 
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Dr,v.Endrey Antal és az MKesBK közötti jQgképylselet ügye: 
A csend6rség erkölcsi és jogi rehabilitációja ügyében az 

MKCsBK-tképvisel6 Dr.vitéz Endrey Antal és Testiiletiink között 
fennálló jogviszony mindkét fél megelégedésére hiteles 
okmányváltással 1995 Május 25.-én megsZÜIltlgazolt kiadások 
elszámolásával ,melyekkitették az u.n. IIfogl al ó" (retainer) összegét és 
Dr. Motika Dezs6 szegedi jogtanácsos eredményes 
közremt1ködésével,(6 Bánkuty Géza tcs6.bajtársunk ügyvédje) 
Testulettlnk további obligációja megsZÜIlt Dr.Motika nem fogadott 
el honoráriumot,s6t további szolgálatát felajánlotta a 
bajtársaknak.Munkássága elismeréséül a központi vezet6 6t 
tiszteletbeli csend6rnek nevezte ki. Itt a válaszlevele: 

il 

7.sz. o G y v t D I I R o D A 
6722.Szeged,Kossuth L.sgt.29. Tel:324-954 

1/3 • sz • AI.IRODA DR MO'l'IltA DEZSŐ 
6720.SltIJId,lrIllY J.u.U 6gyYéII, ipujocJt6lelai uU&t6 

Itl/lu: 313-573 

Kedves Gábor-I I 

Meglepetéssel, de 6szinte örömmel és kitüntetésként fogadtam 
leveledet, aint a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
központi vezetőjének értes1tését, hogy "tiszteletbeli csendőrré" 
fogadott a testület. 

Egyszer majd bóvebben is elmesélem életpályámat, de úgy érzem, 
hogy "Hiven, Becsülettel és VitézQl" küzdöttem és éltem a 
második világháborúban és az azt követ6 szovjet meqszállás 
alatt. 

A kapott oklevelet a többi féltve 6rzött emlékeim között fogom 
tartani és jelvényeteket büszkén fogom viselni. 

Szegedi találkozásunkkor emlitettem, hogy külföldön é16 ismerős 
és ismeretlen bajtársaimnak bármilyen ügyben kézséggel állok 
rendelkezésre, mint bajtárs és mint jelenleg is gyakorló ügyvéd. 

Még egyszer _gköszönve a Bajtársi Közösségnek és Neked, mint 
Vezetőjének a megtiszte16 elismerést, 

Szeged, 1995.07.07. 

szeretettel ölel 

~ 
HŐsöknapi megemtékezések:A Montreálban megtartott 

kegyeleti ünnepségeken V.Detre Gyula az MHBK f6csoportvezet6je 
a csend6r-h6sökönfeláldoro szerepétemelte ki s vagyont, életet, Ha
zát véd6 szerepüket örök példának állftotta. Nagyhatású beszédét a 
következő szavakkal zárta:· A magyar csend6rök kakastollas alakja 
egyre szebben és tisztábban emelkedik fel a világ el6tt!Egyre inkább 
az 6_ magyaI" arcuk pélclázza az ig~ h~éget,rendet és becsületet • A 
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hősök emlékmüve előtti ünnepséget közös Icsendőrnapi lebéd 
követte,ahol Baka Károly az MKCsBK vezet6je mondott tartalmas 
megemlékezést a csend6rszolgálatr61 békében és háboníban,majd 
v.Detre Gyuláné szavalta el a IKakastollasokl c, verset. 

A Hamlltonl b'Útársak Seregélyes Márton közlése szerint 
febr,14-én szentmisét mondattak az él6 és elhunyt 
csend6rö~ért.Irja,hogy Gál Ferenc szemei gondot okoznak, 
VárkonyI Ferenc gyengélkedik,és Kerekes Albert is komoly 
gondozásra szorul.Legyen a Jóisten segft6 és véd6 keze felettük. 

Szakály János bajtársunk,a Magyar Szabadságharcos 
Világszövetség nagybritaniai elnöke részletes beszámolót kuldött a 
Szövetség Kongresszusáról.Mint elnök számos javaslattal és az 
otthoni kormányvezetés felé kifejezett memorandummal kivánja 
befolyásolni az otthoni politikai irányzatotSzakály Bajtárs 
tevékenységére és eredményeire büszkék vagyunk. 

Máthé .lenő, Bajtárs,Franciaországi csoport vezet6nk 
gondosan számol be a párizsi nagy magyar ünnepségi 
taIálkoror61,amely többek között 61 is az európai Magyar . 
Szabadságharcos Sz6vetség diszoklevelével tiintette ki. A beszámoló 
csendőr vonatkozású híreit a vezetőség köszönettel vette. 

Bánfai József Bajtársunk a gráci magyarok ' 
emlékürmepségér61 számol be részletesen,a h6si sírok 
látogatásár6l,majd saját 80-ik születésnapja megfumeplésér61. 
Irja,hogy ez alkalomból egy szép olaszországi látogatást tettek,s Neki 
is és a nevezett Bajtársaknak is (kérjük adja át) jó egészséget 
kivánunk. 

A Sydney-. csoport csnd6rzászló alatt vett részt a helyi 
ÜIlllepségeken. v.Tassányi József csoportvezet6 meleg üdvözl6 
szavakkal köszöntötte a megjelenteket,majd az ÜIllleqség keretében 
Dr.Tamás Gyula rádióban is leadott megemlékezésének ismertetése 
után hosszasan együttmaradt a csoport a hagyományos 
megemlékez6 beszélgetésre.A szépszámban megjelentek(55) a 
csoport eredményességét és példaadó munkásságát tükrözi. 

Vitéz Polgári László méltóképpen .. képviselte a Testületet a 
NA NA IMO-i ünnepségeken. Orömmel olvastnk 
öccsének,Rudolfnak"Trianon" cimll versét és örömmel láttuk a 
küldött képeket ahol még a tolókocsiban is aktívnak maradt 
v ,Polgár bajtársatláthattuk. 
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Betqségek,felépülések,szeméJyllí rek: 
Dajka István,ausztriai Bajtársunk tüd6gyulladással,majd 

forgócsont operációval heteket kórházban töltött--IassaIjavul,hosszú 
értékes levelét köszönjük. 

Yt Szombatby L'lJos W.Austráliában "hostesbenl talált 
nyugállapotot,Felesége jobb cs(p6jét eltörte,kétszeres operáció után 
kórházban van. Lányuknak köszönjük a gondos értesítést,a 
levélfrást és a tör6dést. 

Horváth Lajos Sr. részletes levelet irt jobb lába séIiiIésér61 
és Felesége két szerencsés balesetér61.Hála Istennek,hogy a veszélyes 
séliilések csak fájdalmas zúz6dásokat eredményeztek. 

vitéz Rácz István ,másodszor keliilt Calgaryban súlyos 
m1Itét alá,javulóban van és további javulástkivánunk! 

v.Jezierski László t.csendőr bajtársunk magyarországi 
látogatása során előbb . Miskol con,m aj d visszaérkezése után 
Sarasótában került kórházi kezelés al á,Imádkozunk felgyógyulásáért 

y.Tamásk. Endre Bajtársunk régóta szenvedésekkel 
sulytott drága felesége állapota nem mutatott javulást . KéIjük az 

. Urat,hogy adjon végre Nekik enyhít6 változást,gyógyulást. 
Földes Domokos New.Brunswicki csoport vezet6nk sziv 

problémával kórházba került,ahol szívütemez6t (spacemaker) kapott 
. és már javulóban van. 

Dr. Ball6 István ,legid6sebb emigrációban él6 Bajtársunk 
Oevelandban szfvbénulásos tünetekkel kórházban van,a korlátozott 
bénulás még tart és Balogh Ágnesné,(Marssó Ágnes),Beodray 
Ferenc és Falk Viktorné( v.Szabadhegyi Ferenc vörgy. Urunk 
leánya)gondoz~ 

Halottaink: 
Péterffy Zsombor,m.kir cs6.szds.,a gy6ri cs6 század utolsó 

parancsnoka,hosszcubetegség, utánVict6riában,A usztrália, elhunyt-
Temetésén--kivánságára-- csak a közvetlen család vett részt. 
Pásztor István,m.kir.csö. 6nn. aki a miskolci kerület 

állományábanHatvanonszolgált,Ausztráliábanelhalálozott.Temeté
sén Bánsá~ Béla és Fadgyas László Bajtársak búcsúztatták. 

SzelpáJ Antal,m.kir cs6 szkv. rövid betegség után 76 éves 
korában Sydney-bem meghaltA közösségi zászló 34 éven át 
h1iséges 6rz6je volt és zászlóval letakart koporsóját 1995 Junius 
30. án Bajtársai kisérték utolsó útjára. 

Pallós Andor,m.kir cs6.6rgy.l995 Julius 9-én.90 éves 
korában tért meg Tennt6jéhez.Mint kiváló tiszt a Gödö1l6-i 
6rkülönítmény parancsnoka,majd a csen6rtiszti tanfolyam el6adója 
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volt.Temetésén. IJr.Máthé György ,PeIj ési György 'és egy volt 
beosztott alhadnagy B&ljt6rs&l kisórte utols6 útjánl. 

vitéz Jubos Imre in.kir csö. életének 75. évében 
élhunyt,Eisenkappel ban, (Karinthia)vanel tem etve. 

István László,m.kir cs6.6nn. röviden Hazaköltözködése után 
Nyíregyházán,72 éves korában elhalálozott. 

Horváth László,m.kir hdgy. Máj. 5-én Calgaryban 
meghalt,Benne egy Testületünk értékes barátját vesztettük. 
PekÍ[y Emlék Alap: Mint jelentettük,zebegny6i Pekáty István 
szkv,cs6 fhdgy. végrendeletileg úgy intézkedett,hogy a 
koszolÚIIlegváltás eimén beküldött összegek . az E'mlékalap 
megjelöléssel a Bajtársi Közösség Segélyalapjára keIi.iljönek.Erre az 
alapnBdományoztak:S,C.:60.--WSoIO.B:30.--T.L.:50.--SJ.M:120 
CS.:30.-P.I.: lOO.-G.0.:50.-v.T.E.:20.-RG.K: 50.-Össz: 510.-----

Fenti emlékalap--(a maga nemében páratlanul nemes elgondolás) 
lehet6vé teszi,hogy az otthon rászoruló Bajtársaknak biztositani 
tudjuk az e16z6 években átutalt karácsonyi segélyek 
színvonalát.Ilyfonnán kéIjük Szelei József Bajtársunkat hogy az 
igényléseketkészítse el afenti adatok tudatában. 

Felkérés:A k6zpont Pénztárosa,(Szentkláray Norbert),ezúton 
kéri a Bajtársakat,hogy a·hozzájárulásokat U.S.Dollárban,vagy U.S. 
Bankszámon átuta1ó ottani Bankok csekkjével fizessék,mert más 
valutael6nytelenilllesz álszámítva.(Pl.a Kanada-i dollár 0.717 -el és 
3 Dollárkezel ési di jjal) 

ElsZÁmQlás,nyugtázás: 1995 Május 23-alfolytatólag: SZ.L.: 100 
B.K.:8o--H.Lné:14.62--T.RD.:~Ii'.:.ZS.Gy.(bra):150--L.H:20--
D.L2auR~:-vL.P:20--v.SL:71 . 50--F.S.M:40--J.Sz:45. --UJ.:50.-
P.A.:50.--Sz.P.3~d.--M.J.20.--A.Ljr.20.--u.z~~llg· !5J995. 

Legújabb Otthoni H rek: 
Az MKCsBK meghfv6t kapott az ez év okt 25-29-én 

tartandó VII .MagyarRendvédelemtörténetiTudományo~onferenciá
ra.,mely a Rend6tiszti F6iskola Farkasv61gyi Ut12 szám alatt lesz 
megrendezve.--Részvételi dij,szállással (két személyre)és napi 
háromszori étkezésse160/DM/f6/nap. 

Rendkívül kivánatos volna,hogy ne csak az otthoni bajtársak 
vegyenek részt a konferencián,hanem az emigrációban él6 csendőr 
Bajtársak iS,mert az el6adók két csend6rvonatkozású témával is 
fognak foglalkozni ,Dr.Kesertí István és Dr.Szakály Sándor 
személyében. Mert a jelentkezési id6 gyorsan múlik,a központi 
vezet6 címére küldött telefonnal ,vagy Fax-al ériük el a leggyorsabb 
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eredményt,mert a központ gyakori telefon összeköttetésben van 
Budapesttel.(Tel: (407) 293-0303 Fax: (407) 293-1441)(KissG.) 

PályáWJ Felü YÁs. 
A SzBMRTI az MKCsBK-val az Együttmt1ködési 

Megállapodás szellemében pályázatothirdetmeg a következő kettős 
témakörben:A lIlIJYar rendvédelml Szervek a mllléneum 
IdŐszakÁban-Yalamint a Magyar királyi esendŐ'" és 
rendŐ'" részvétele az Erdélyi,. Duna-Tjszakö~Dunántúl és 
Budapestvédelmlharwban--ámmel.--A beadási határid61996 
november 30. 

Terjedelem 48-72 gépelt oldal plusz az esetleges jegyzetek és 
mellékletek.--A pályamüveket a következő eimre kell 
küldeni:Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti 
TudományosTársaság--1124Budapest,Németv61gyi Ut41-45. 
Részleteket a MKCsBK központi vezet6sége,vagy Magyarországon 
Dr 6ty Károly adhat 

Bucsuzunk: 
Relativ szomonísággal el kell búcsuznunk a V.T.egyik 

legértékesebb tagjától,Szabó Gyula Bajtársunktól,aki uj élettársával 
visszaköltözésthatározottHazánkba. Ol vassuk búcsuversét 

Szülőfóldem,nem tudlak feledni: 
A fOld k~r~ktn bárhová is m~gy~k,r6latok álmodok,f~lvidtki h~gy~k 
Távol most Tőletek azok a szép tájak. HaraDllOd r6nái ,érzem visszavárnak 
Berekalattibolyát,gyöngyvirágotszedtemAÍdottÉdesanyámezzelköszöntöttcm 
Ifei1ii'd partján mostisáJmodozva járok,Képzeletemben csak itt ott megmegállok 
oda vágyom vissza,oda,bol szül~ttcm.Hazám fóldje fedj~ majd elfáradt testem. 
Tudom visszavársz tc Szülófóld,te drága,odaérek Hozzád tudom nemsokára. 
Mielőttind6lntUöszönet jár Néked szép Am~rika!hogy befogadott néped, 
Hazánkból elúzvevá'ndorbototfogtunk,e szabad hazában menedéket kaptunk 
Mikor Hazaérek hálaimátmondok.köszönv~ Istennek--v~ Itthon vagyok. 
És ha majd üt nekem az utolsó 6ra,Magyar Himnusz küldjön végső búcsuzóra. 

Szabó lOyula. 

ZÁRÓSZAVAK: 
A sok komoly témát egy vidám,kedves levél idézésével 

fejezZtik be: Egy jól ismert Bajtárs romantiks levelez61apot küldött 
Hawaii-ból irva:·ltt vagytmk. 50 éves házassági évfordulónkon 
visszaemlékezve,hogy itt voltunk fél évszázaddal eze16tt is és akkor 
is csak esett,esett esett· 

Alatta a feleségi gyöngy-betmc: "De akkor jobban esett!" 

-/~-

BAJTARSAKI 

Most,amikor ezt a Bajtársi Leve~t végig olvastukálljunk 
treg egy percre gormlkozni. Van-e és mi az érte~ 
büszke JEL SZA VAINKNAK rnanaJlSá8? ·H~g,becsü
let.vitézség !?"N~y ~A VAK ezekesküvel fogaiJtt. éEt
re szóJó szent igéretek.--Anúg szoJgáltunk.ezeket a 
JEL~A VAKA T tettekre ttrltuk váltani.ma csupán köte
~z6 és követeH szavak mara:itak. 
De a ~Ó nagy er6!Mamikor ~pünk szo1gá1atából kizár
ták Thst~tünketSZA VAINK ken tovább ~k a 
Hmég.Becs\Ü!t és Vitézség erényeit.A SZÓ erején1l irt 
W~ Albert vers figye~tessen.OOgy IRNUNK 
kell.htUgaz,bátor ~vakat~rt ~künk ~ ~ ez marcrlt: 

A LA 1HA TA 1LAN LOBCXJ()! 
Komk h4séggel b:::milzom az uttalan bozótokon. 
Seb a VáDam és seb a markom.cE fogom. viszem és ID!gtartom. 
S fogcsilmrgatva ~te~m ért véget a küzcE1em. 
Mert va1ami treg ~~Görcs zsibbasztja a markomat 
~ markomban DÉg itt a SZO,a láthatatlan bb:Jgó! 
Ereklyé~m.Fegyverem.-Mapra tartom és 1engetem! 
~s védem fo88al és körö~l!Vcd d~l és 6rült örö~l! 
Es ~ntem ~~ken által.intép.1 végs6 akarással! 
Dúlt ottbJmm rég összedült,-kifordult aDJam a lOki. 
1arsaimat az ár ekdJrta.mJgöttem ég a plkbk pokla. 
EHttem ved szik1ák ~mftk,cE ~kivá80k a ~recEknek! 
Mert éjek treg! Ha törten~.ha vérben is.ha görcsben ~, 
DÉp uto~ ~ vagyokkit az özönvíz ~ghagyott, 
de harcam végiB harcabm.s a Jobogót ~~bm! 
Megmarkobm és ~m haBYOm.ha ~ is a két karom. 
ha két lábam térdik koP!kcE feljutok a ~kig I 
S utoro jussomat a SZar,ezt a F'Zent tépett bb:Jgát 
kitllzöm fent az OImJlmn.s a csillagoknak ~gbb:Jgtatom! 

Az igaz SZÓ a mi cselrl1moog6nk! LENGESSÜK!! 
------------------
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

" BAJTARSI 
" LEVEL 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 

I 'f'lS:- ÁJ...- . 

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



Ms&yar Királyi Csend6r Bgjtáni KÖZ~: 
Az MKCsBK. a volt M~yar Királyi Cse~rség 
t.örté~1nú szerepé~k és hivatásának öIÖköse. 

Felcdlta ~g6rizni és ~görökíteni a voh Thst:i.&t 
~m!S ha8yományait. 

Az MKCsBK. a HazáJukból szám1hött volt 
cserrl1IÖk bajtársi közössége.tre~k tagjai ~re~k a 
voh Test~t cseIrl1rei (hivatalból).tiszte1etbeli cseIrl5IÖk 
(fulkéresre) és cseOO6rbarátok (önkéntes alapon)---ha. a 
Közösség cé1jaival és FeJadatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. mt1ktlcEsi te~tén á11ami1a,g 
e~lyezett ·Nonprofit Corporati:ml.az U.SA.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejeByezve. 

--------------------
MKCsBK BeJtáni Levél: 

Reme1tetése:l.) A közös sorsra re~h bajtársak 
összefu~ és tájékoztatá<:ának biztosítása. 

2.) ~rUD Bajtársaknak és csa1énja
iknak tregsegítése. 

3.)A voh Test~tr6l alkotott torz treg
ité1ések és vé1emények m!gváltoztatása. 

4.)E~k .~pe1yek(Cs6Nap) 
re~vel a fenti cébk eJérése"'rez szükséges anyagi ala
pok treBteremtése. 

----------------------
A Bajtársi Levél azMKCsBK.-nak.mint yiJáprve

zetrek központi tájeKoztatója. 
Mmn cikkért szerz6je.Imdásáért a B.L.kBiJja re-

1el.Szerkeszt6 bizottság:St.Clair Norbert Könremi Ferere 
Fe1e~ kBD KÉS Gábor .központi vezet6. 
Cim:Kiss Gábor 5324 p~~w Way Apopka.Fl.-32703. 

MAOYAR IClRÁLYI CSENOOR BATI'ÁR.SI KOZOSsai 

BAJTÁRSI 
~ 

LEVEL Hh·tHl 
IECSCLnTW 

_ylTUOu 

Negyvenhetedikévfolyam. Negyedik szám. 1995 Karácsony. . 
Kiadja: 

Az MKCsBK. központi · vezet6sége Szerkeszt6bizottsága nevében 
Kiss OáborJelc:16sszerkeszt6.A Szerkeszt6bizottságtagjai:Körincndi 
Ferenc,SzeIitkláray Norbert és Kiss Gábor. . 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1995 Karácsony 
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Bajtársak,Testvérek! Ötven évvel ezelőtt legtöbbünk útban 
vol t a számb vetésbe. A z emigráció csalfa fényei ötven karácsonyra 
szórtak illuzórikus csillogá~t---de hiányoztak a betlehemesek, a 
valódi gyertyák, a valódi mézeskalácsos szivek és a valódi 
mennyből az angyalok.---Hiányzott a Hazánk! 

Beletörődve a megváltoztathatatlanba,álljuk körül az oltár
képet,melyet Dr.Kiss Gyula Bajtársunk, volt központi Vezetőnk 
killdött karácsonyra s a calgari-í Szent Erzsébet templom ékessége. 

liA mi Urunk születése emlékünnepélye alkalmával kiváilok 
kedves tv1indnyájatoknak kegyelemteljes,békés, szép karácsonyt és 
szerencsés boldog újévet.-----Kérem a MÍ1rd~nhatót! hogy 47-ik 
évfolyamát már betöltött BAJTÁRSI LEVELUNKEf tovább éltes' 
se,hogy az továbbra is lúrdeth~ss~ szavunkat,kösse össze az élőket 
és búcsúztassa az elhunytakat. 

Továbbra is Ó adjon KISS GÁBOR bajtársunknak,Közp01~ 
ti Vezetőnknek és a Vezetőségnek lútet,erőt és tartós egészséget to

. vábbi munkájukhoz. 
u ... Amig egy emigráns NL Kir. Cső.él,az lv1KCsBK élIú fog! II 
Szive~ajtársöleléssel : !L------~Dr-Kis(jyula.s.k.J!---------

Mégegy Karácsonyi üdvözle~ezuttal ~1agyrországról: 
"Levelemet halottak napján írom, s büszkén emlékezem 

Édesapámra,a Nlagyar Királyi Csendőrség tisztllelyettesére,Bajcsi 
Lajos Csendőr főtörzsőnnesterre.--Nyugodjon Békében!. 

hu a fia továbbra is szolgálom a Magyar Köztársaságot, Hí
ven, Becsülettel, Vitézül, -- ahogy Ó tette. ---- Karácsonyra mÍllden 
Baj társnak áldásos ünnepeket kivánok! Bajcsi Károly t. csó. -honvéd 
százados. 

Karácsonyi BAJtarsi Segélynyujtás: 
A bajtársak nemes adományai lehetővé tették tizenöt 

érdemes testvérünk megsegítését ötszázhatvannyolc Dollár és 
83 finér összegben. Ehhez a Pekáry István koszoIÚmegváltá~i alap 
is hozzájárult. Az elosztást,póstázást és nyugtázást végző Szeley 
József bajtársunknak a VezetőséQ ezúton mond hálás köszönetet. _ w 

..... 

Felkérés,sőtfellí vás: 
A kiadásra kerül6 II Csendórszfvvel ,Kakastollal It könyvünk 

az emigrációban kiadott B~itársi Levelekben leirt csend6r 
élményeket örökíti meg.-- A központ gyüjtéséb61 több szám 
hiányzik,s a Itfolytatólagos" cikkek esetében lehetetlenné teszi az 
egész történet leközlését.Ezért kéri a szerkesztőbizottság a lúányz6 
számok birtokában levő bajtársakat postafordultával elküldelú a 
központi vezetőség címére az alábbi hlányzó számokat: 1949-ból 
4,5, és 10,-1950-bOl16.,-1951-bOl4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,-1952 
-bOl1. 2.3. 4. 5. 6. 1954-bOll. 2. 5. 8. 1956-bóI3. 1957-b0l3. 6. 
11. 12. 1960-bóI7. 8. 1962-bOl 10 .1963-ból 1. 2. 1964-ból 1. 
1965-ból 3-4. és 1985-bOl L-es számok!-----A bekiildött 
számokat kivánságra azonnal visszakiildJük.miután azokról 
másolatokat kés:á tettünk. 

Tiszteletbeli csemlórré l'aló kinevezések: 
A Bajtársi Közösség tiszteletbeli tagjai közé iktatta: 

Szilágyi László~ Suboslcs Károly t, Demeter Bélát, Tokay 
Lászlót (édesapja cső,főtönn.) von Panajotti Rudolfot,(nagyapja 
voltcs6, FelügyeI6)----acsendőrhagyományoktisztelőit. . 

Panajott Sándor (1904 .. 1908-íg) cs6.Felügyelő sÍIja Magyaróváron 

-~-



Személyi itlreink: 
Rendkivül érdekes esményr61 számol be a szombathelyi 

"Savaria Fórum"--Dr.vitéz Kovács jenő bajtársunk cikkéve1: 
"Rumi Rajki István alkotta a négy kővitézt a Csendőrkerületi 
'Parancsnokság új épületének homlokzatára. A biztonság és 
fegyelemjelképei voltak, de őrizték a bejárat feletti magyar címert 
is. A szobrokat me!2kímélte a háború és 1956 is. Húségesen v ~ 

szolgálták a rendőrséget is 1969-ig. De akkor egy "elvtárs" azt 
mondta. el ezekkel a fasíta szobrokkal! .így kerültek ki a Csónakózó 
tó partjára "ha1ómek". 

Jobb késón,lllint soha és oda--ahol voltak--vigyük őket 
vissza!------Dellova lett az ablakdísz a magyar címer?" Eddig 
v.Kovács Bajtársunk cikke,--köszölljük ! Egyben gratulálunk az 
"arany-gyémánt Vasdiploma" kiérdemléséhez,melyet az 50,60,65 
éve végzettek kaptak a pécsi Janus PannoIÚcus Tudomány 
Egyetemen. Ugyancsak diplomában részesUltek Dr Meszlényí 
Egon és Decleva Dénes B~ltársak 

.... 
~ 

;: 

·· :I~ln\IÖ 
-

.1 

1941 IL 14. --A tisztikar a v .. Kovács - század díszmenetét válja. : 
~ l 
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Halottaink: 

Peterdi :Mihály ,M)cir.csó. órm.8l éves korában, Torontóban 
~lhunyt.(Jelentés a Hadak Utján szept.-okt szám ából) 

vitéz juhos Imre ,M kir cső.Eisenkappelben,Ausztriában 
75 éves korában elhunyt. (Jelentés a Hadak Útján szept.-okt.száma) 

Kadocsa Gábor ,M.kir cső.thdgy .ezév szept. ll-én szi vro 
ham következtében váratlanul elhalálozott. Sao Paulo. Brazíliában. 
Élt 75 évet.(Zsolt Gyula és ifj.Kadocsa Gábor jelentése.) 

Dr.vitéz Gál Károlytart.tndgy.-volt tiszti orvos- Bajtársi 
Közöségünk volt tagj a, 84 éves korában Adelaidben elhinyt. 

Fodor László ,M.kir cs6.6nn. ,a norwoodi magyar: 
ápolóotthonban Ausztráliában, 83 éves korában elhalál ozott. 

Farkas Ferenc,M.kir. csó. őnn. hosszas betegség 
után. Március 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének.Felesége Száz 
Dollárt utalt át az emlékalapra. 

István László M.kir cső.őnn .aki Ausztráliából pár éve 
visszaköltözött Magyarországra, 1994.December 2-án hosszas 
szenvedés után Nyíregyházán,82 éves korában elhunyt. . 

"ith jezierski-László,Mkir. vk. 6rgy. t. cső. hat héttel 
hazatelepülése után, 1vfi skol con Nov.23-án szívroham 
következtébenelhalál ozott. 

vtth nemes baranchl Tamáska Endréné, életének 75 
évében hosszantartó betegség után Sarasótában.November 5-én el
hunyt. Hamvait fétje vitte soproIÚ örök nyugalmi helyére. 

Betegségek: 
vlth Szakály jános őrgy.bajtársunk Angliából Magyaror

szágra történt látogatásakor a PEK.gyülésen rosszul lett és 
kórházba kellett szállítani. Ugyancsak Otthonról kapott hírek szerint 
Dr.Gyurkovics Béla kórházban van,Sütó Istvánt KlágeIÚurtban 
szí vével operálták, Molnár Andor a János-kórházban fekszik. Kiss 
András,Dobó józsef és Perjési György bajtársaink is 
gyengélkednek. ---93.-évét "tipró" (ahogy 6 itja)Horváth Lajos 
bajtársunknak is a legjobbakat kivánjuk abból az alkalomból,hogy a 
SZBtvITT. -nak tagjalett. 
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Beszámoló a Szemere, Ber~alan .. Ma~ar Rendvéde!el!l; 
történeti Tudományos T ársasag ezev oktfL er! konferend~j4· 
ról: A rend6rtiszti főiskola vendégelte meg ezévben is a már 
hagyományosan megrendezett V I Ltudom ányos gyűlést. 
KözösségÜnket közvetlenül érintő előadások közül Dr Keseru 
István IIRendórség és Csendőrség Magyarország hadbalépését61 a 
hadmüveletek befejezéséigll ,-Dr.Szakály Sándor liA Magyar 
Tábori Csendőrség a Il. világháború időszakában,II ,-Dr.Parádi 
József liA magyar rendvédelem fejl6dési szakaszai és sajátosságai 
1945--50. -ip" és Kiss István Géza II A magyar 
rend védel eni történet hagyományai, m úzeális értéktárgyaink 
gyüjtése,feldolgozása.bemutatása egy leendő magyar rendvédelmi 
múzeumbanll,.cimü tanulmányokat kell megneveznünk.-
Testületünk mult jának valósághű ismertetése megkezdődött. Az 
emigrációban eddig visszatartott munkák és egyéb értékek 
Hazajuttatása feladatunkká vált.!!! --Pályázati feltí "ás: 1996 
November 30.-i határidőre a ' "Magyar Királyi Rendőrség és 
Csendőrség részvétele Erdély, Tiszántúl,Duna-Tisza köze és 
Budapest védelmi harcaiban" eimmel pályázatot hirdet a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelmi Tudományos Társaság. 
Testületünk a dijjazási eljárásban, hasonlóan a mult évi pályázatok 
jutalmázásához.--résztfog venni.Testületünk tagjai közül öt bajtárs 
nyert tagsági belpést a SZBMRTT.-ba s 24-en járultak hozzá a 
pályadíj akhoz. 

Itt kell elismeréslinket kifejezni vitéz Domokos Sándo)' 
Bajtársunk alapvető kezdemény·ezéséért,amely a pályázatok 
eszközével megtaJá1ta azt az utat ,amelyet ha további 
határozottsággal követünk, vi sszaállíthatj a el torzított hlliinke t. 

Leveléből idézi.ink"Megköszönöm a magam nevében 
azoknak a támogatását.akik elgondolásom kivitelezéséhez 

v ' ~. 

anyagilag is hozzáj árultak,val amint a Szemere Belialan 
Társaságnak,hogy ezeket a pályázatokat lehetővé tette. Helyesl em 
és támogatom a Vezető Bajtárs,Kiss Gábor bajtárslmk. részéről az 
együnmf1ködé~! szorgalmaz6 szerződés megkötését." 

Unnepélyek,gyülések,személyl hirek: 
A magyar Szabadságharcos szövetség angliai és pfuisi 

l.innepi gyüléséről számol be ~Iáthé Jenő Bajtársmlk. Az angliai 
megemlékezésen vitéz Sulyánszki Jenő . a Párisban két napon 
megtartott gyüléseken Duray ~!likI6s mondottak emlékbesz.édekel. 

-fo-

~ 
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Torontóban okt. 22-én emlék1ábla avatási ünnepség61 fr . 
Szentes Jenő bajtárs melynek leleplezése a budapest téli 
Szabadságharcos Emlékmfmél lórtént.Tőle kaptuk azt az értesítést 
iS,hogy Tóth Imre cs6.f6törm-t.szolgá1atainak elismeréséül 
hadnaggyá léptették elő. 

vitéz Polgári László részletesen beszámol az ok1 .. 22-én 
tartott ünnepi megemlékezéséról amelyet az 56-os forradalom 
évfordulójára tart.ottak.Nagyon érdekesen leilja mondott 
beszédét,s az utána következett eseményeket,melyek végén a 
koszorúzást irja le a sza1lagra üt szavakka1:ELESEIT 
M.KIR:.CSEN66RBAITÁRSAIMEMLÉKÉRE. 

Bajtársi lalálkozók,ünneplések: 
Utolsó csend6tiszti avatású bajtársak 51 éves talákoz6ján 

hat bajtárs jött'ös'sze "emlékezni a szép napokrall. . . 

Jobbra: Szentkláray Norbert, v. Viczián Béla,Bartha 
Károly,Szlávik Endre és v.Gerg6 Béla. a jelen volt Magyary 
Miklós a képet készítette. Si vból kiván unk legfiatalabb 
ba,jtársainknak egész~éget és k~rjiik C2Yüttműködésüket! 

Gratulálunk ·özv.piu Imréné unokájának fogorvosi 
diplomájához. 

Dr.Balló István és vitéz Nagy Lajos clevelandi 
Bajtársaink súl yos betegségeikből gyógyul óban varmak. Segí tse a j ó 
r stenmiharabbi telj es fel épül é süket. 
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- A szent csökönyösséggel magyar és csendőr ügyért 
harcoló v.Serényl István Bajtársunk részt vett a budapesti Szent 
István ünnepségeken pompás Feleségével díszmagyar nemzeti 
öltözetben az ámuló tömegek nagy tetszésére.majd szept. 5-én 
"Börtönmiséttlelevenített fel Veszprémben, ahol 50 ével ezelőtt 

' Bíboros Hercegprímásunk, Mindszenty József pontifikált 
szentmisét az akkori börtönlakóknak,---köztük a 13-as cella 
ti VendégéneklI ---v: Serém yilstvánnak. 

Három alkalomról kaptunk jelentést Finta Imre bajtársunk 
ümlepi és nagysikerCi szereplésér61. Az egyik a 83.-születésnapi 
Sport Báli vacsora alkalmából kapott ezüst serleg a müvészeti és 
irodalmi tevékenységeiért,--a másik a Rákóczi Villában tartott 
díszvacsora ,melyre a kanadai magyar naygkövet jókívánságait 
(Jrencsák Ferenc F6konzul adta át, ---a harmadik a Mátyás Pincei 
zenés vidám önálló irodalmi estje,amely video kazettán is meg lett 
örökftve, (és kapható).Az örökifjú bajtársunlmak gratulálunk! 

Külön köszönetet mondunk S i mor:jay Ferenc 
bajtársnak,hogy a csendőr tankönyveket a Szemere Bertalan 
Társaság adatbázisának rendelkezésére bocsájtotta.---Itt kell 
megemIftenünk,hogy a legjelentéktelenebbnek vélt csendőr 
Vonatkozású adat is egy mozaik-rész lehet a csendőrség valósághű 
történelmi megitélésében. ---szolgáltassuk be a központon keresztül 
a rend védelmi adatbázishoz. 

Pekáry István bajtárstmk emlékéreJia kérésére hozzuk az 
alábbi képet: Pekáry István,Kiss Gáboméjfj . P~káry István. 
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Csendől'nap 1996.-ban.--Sarasótat Cse~dőr Konferencia. 

Jövó évi csendórnapot Február 16.-án és 17.-én ünnepeljük. 
A két nap a lassan, de elónyösen és reménytad6an változó otthoni 
körülmények követelménye lett. Igéretünk van ugyanis a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
képviselóínekjövetelére,s akollferencián való aktiv részvételére. Ez 
a lehetőség alkalmat ad azoknak a módszereknek részletes 
megtárgyalásáratalllely az OtthorlÍ és az emigráci6s rendvédelmí 
közös célok elérését kivánják. A Szemere Bertalan Társaságnak a 
mi (csend6rök) muItbeli szolgálati módszereinek ismeretére van 
szüksége.hogy történelmi szerepünket val6sághűen 
feltárhassák,nekünk csendóröknek pedig a SZBMRTI otthoni 
lehetóségeire van szükségünk,hogy a rólunk elfogult . 
rosszindulattal alkotott torz közvélemény megváltozhasson. 

A megásott sír felé megindult büszke Testületnek más 
temri valója lrincs,mint becsületének és jóhfrének visszaállítása.-
Ezért kérek miIlden Bajtársat,hogy csendóbúséggel készülj ön fel 
erre a kongresszusra,melynek egyetlen központi témája van: régi 
csendórbecsüleffink tisztázása. . 

Tudnunk kell, hogy hány Bajtárs jelenlétére számíthatunk, . 
mikor érkeznek,meddig maradnak, itteni ismerósükhöz,mác; 
magyar vendéglátó baráthoz, vagy motelban ki vámlak megszálhri, 
és mivel tudnak a kongresszus célkitúzéseihez hozzájáruhri,akár 
f elszóllalás, akárcsendőniíszítés,f el s zerel ésbí ztosításá val . 

A központi vezetőség Dec.S-én Sarasótában szervezkedési 
gyülést tartott Görgey Kálmán korelnök és Kiss Gábor központi 
vezető részvételével,s a jelenlevő özv.Kuli S ándomé , Kara László. 
Szabó Gyula, bajtársak, Bánktlty Géza, Szilágyi Lászl6 és Subosics 
Károly t. baj társak közös megbeszélésén a Kongresszus idejét és 
helyét véglegesen eldöntötték : Csendórnapl Konferencia: 
Helye :Sarasota,Rorida,Hungarian Christian Society Inc.Magyar 
Ház, 165 Jackson Road, Venice, 
Id~je: 1996 Febr. 16-17. Az első nap (1 6. -a,péntek) a bajtársaknak 
egész napos megbeszélések,hölgyeknek uBush Garden",vagy 
városnézés. Második nap (17.-e szombat) bajtársaknak 
Zár6nyilatkozati megegyezés majd II Ringling Muzeum u. Este dfsz
vacsora,mllsor, maid tánc. 
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jelentkezés: Határidő Jan lS.--Erre nem csak azért v~ 
szükség,hogy a jegyek miel6bbi megrendelé~ével a résltveIlIll 
szándékozók olcsóbban utazhassanak,hanem főleg azért,hogy a 
fogadás, repül ótéri utak,s konferenciákra való szállítások 
el6készfthet6k és megszervezhet6k lehessenek a rendezőség által. 
A jelentkezési eim: Görgey Kálmán.-2730 Ringling Blvd. 
Saraso~,A~3357~Telefon: (813-)957-1968. 

Fontos: . A központi vezetőség számos bajtárstól,akiknek 
véleménye értékes és mértékadó, azt a benyomást szerezte, hogy 
az irány amelyet Dr.Kiss Gyula és v.Domokos Sándor 
kezdeményezett,---folytatandó!-- Ennek jegyében és értelmében 
kívánjuk ezt a Csendőmapot nemcsak emlékezetessé,de 
eredm ényessé is tenni . 

A pályázatok mult ja és f61eg jövője olyan "li tájékoztatásokat 
hozhat,melyek nemcsak jogilag,de gyakorlatilag is eltörölhetik a 
csendórségre ráfogott"népellenenes" vádakat. Ha ezt sikerült az 
l~i magyar generációk köztudatába vinni,a csendőrséget megillető 
és méltó hely magától megteremtődik. 

Ez a Rendvédelmi -csendőr kongresszus egy lépés és egy 
eszköz lesz fenti eéljainkeléréséhez. 
Ezért fontos, hogy a kongresszus sikerét biztosító nagyszámú 
részvétel mellett kellő anyagi alappal is alátámasszuk a sikert.--E 
célból kérek minden csopOlt és szórványvezet6 bajtársat,hogy 
védnökségre felkérhet6 esend6rbarátok nevét és eimét 
póstafordultával lctildjék meg a központ címére.A felkérések szép 
kivitel{ílevél formájábanmegindokolják a védnökség szükségessé
gét és a hivatalos meghivókon a nevek feltüntetve lesznek. 

E tárgykörben felmeliilő bármely kérdést a központi 
vezető váj szol meg,cime 5324 Pineview VI/ay --Apopka.--R.32703 . 
Telefonja:(407)-293-0303Fax:(407)293-1441 . 
NyugtáZás :Aug.lS-től:-FI.lOO."-M.B.30.-KJ.30.-M .J.30.-v.T . I .jr 
SO.-SzJ. 15.-Dr.P.0 . l OO.-nL. S. lOO.-Dr.K.Z.50.-S.K.20.-M. 0 .20 
B.L.25.-FF50.-H.L.20.-S.F20+.-S.F30+.-P.Lné30+.-Dr,F.Gy. 
20+.-T.S.I00.-Sz.S.20.-özv.M.FI00.-v.P.L.20.-A.zs.SO.-SzJ. 
Bés 10 .. 50 elszámolás. Á.B.20.- SZ.L.20. a 2.sz.-ból tévedésb6l 
kimaradtM.L.20. 
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Kaka5tolla5 C5cnd611 kalap. 

~c,SÚLEn-~ 
~~I..~. ~ ~: '- ~ :z: Go' . , 

MAGYAR KIRÁLYI CSEN06R 
llAJT),HSI KOZösstc 

ValaIni Inisztikus er6 áll e két szó mÖ2:ött.Itt .... 
az alkaloln ,az idei karácsony,hogy hogy több 
tiszteletbeli bajtárs és két otthoni kérdező választ 
kapjoll. 

A kakastollas kalap 1860 tól 1945-ig faluink 
rendjének látható képviseletében lengett. 
1945 t61 amig egy csendőr is él. láthatatlan 

... f.,. . ... f ... 

örökségként szi veinkben zizeg. 
1860 előtt hegyes,csúcsban végződő fényes. 

sisakot viseltek az akkori zsandárok,de ez a fejdísz 
a gyakorlatban nem bizonyult célszerűnek, mert 
nappal,f61eg napsUtésben l a betyárok n1ár messzir61 
észrevették az "ellenséget" . 

Nlikor 1867 Május l-én az Erdélyi Zsandár
ezred a magyar királyi beliigy és honvédelmi 
miniszter alárendeltsé~ébe kerUlt.a kakas toll as 

I .. ..i . 

kalap véglegesítve lett}csak az osztrák" gránát" 
változott át a magyar állam cÍmerére. 

1880.-ban e2:Y évvel az M.IZir . .. Csndőrsé2: ....... ... ..... 

törvényileg történt felállitása előtt még egy kisérlet 
történt a kakastollas kalap helyett árvalányhajas 
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"csárdás" kalapot rendszeresíteni,s Szende Béla , 
akkori honvédelmi miniszter (lzig vérig vad 
magyar) is a "magyar puszta fehér 
fífkalászát,(árvalányhaj) akarta,---de akkor lépett fel 
Török Ferenc,a csendőrség első Felügyelője: 
hozatott egy székelykalapot és egy olyan 
tollbokrétát, amilyet felvidéki parasztlegények 
hordanak,---s ezzel a kakastoll sorsa eldőlt. 
Bár azóta is történtek klsérletek.de a kakas toll 

I 

mindig diadalmaskodott a komlnunizmus hozta 
anarchia jöttéig. 

A kakastollas kalap a törvénysértóK gymölt 
szimbóluma,a lnagyar faluk megbecsülése és volt 
viselőinek büszke ereklyéje. 

A szerkesztő bizottság tagj al Körmendi 
Ferel1c,Szel1tklárai Norbert és Kiss Gábor ezúton 

. . 

kivánnak lnil1del1 Bajtársunknak és Barátunknak 
~egyeleInteljes Ünnepeket,egészséget és boldog Uj 
Evet abbal} a reményben,hogy a megdicsőüJt égi 
kakastollas sereg Íln~ía elér .Ahhoz,Aki képes az 
"Isteni rendet It Ieküldeni aföldre. 

. . . 

- ,~-

BAJTARSAKI 

Mostamikor ezt a Bajtársi Leve~t végig olvastukálljunk 
~g egy percre goru:l1kozni. Van-e és mi az érte~ 
büszke JELSZAVAINKNAK manapsáB? ·H~g.becsü-
1et.vitézség !?'N~y SZA VAK ezekesküvel fogcrlltt. éEt
re szóló szent igéretek.--Anúg szo1gáltunk.ezeket a 
JEL SZA VAKA T tettekre ttrltuk váltani.ma csupán köte
]ezd' és követe~ szavak marcdtak. 
De a SZÓ nagy er6!Mamikor népünk szo18á1atából kizár
ták Thst~t~t.SZAVAINK kell tovább ~k a 
Hüség.Bccsük:t és Vitézség erényeit.A SZÓ erején1l irt 
W~ Albert vers figyelrreztessen.bJgy IRNUNK 
ke1l.h11i8az.bátor ~vakat.mert ~künk ~ ~ ez maradt: 

A LA1HATA1LAN LOBCGO! 
Korok hlRggel h:m:i:lzom az utta1an bozótokon. 
Seb a vállam és seb a markom.d! fogom. Wzem és ~gtartom. 
S fogcsikorgatva ~te~m ért véget a ~~m. 
Mert valami ~g ~~Görcs zsibbasztja a markomat 
~ marmmban nÉg itt a SZO,a láthatatlan boogó! 
Ereklyém.KireernFegyverem.-Magosra tartom és ~~tem! 
~s vécEm foggal és körömmelIVcd dühbel és 6rült örömmel! 
Es mentem mm~ken által.intép6 végs6 akarással! 
Dúlt ottlDmm reg összedült,-kifordult aDJam a fuki. 
'TIirsaimat az ár eJscdJrta.lIDgöttem ég a pokbk pokJa.. 
E~ttem ved sziklák me~k.de ~kivá8Qk a merecE~k! 
Mert éEk ~g! Ha törten ~.ha vérben ~.ha görcsben ~, 
~gha utom ~ vagyokkit az özönvíz ~ghagyott, 
de harcom végig harcobm.s a bbogót ~gmarkobm! 
Megmarkobm és ~m ha8YOm.ha 1eszaka:i ~ a két karom. 
ba két lábam térdik koP!kd! feljutok a csú::sokig I 
S utom jmsomat a SZOT.ezt a ~nt tépett boogót 
kitt1zöm fent az onmmn.s a csillagoknak megbbogtatom! 

Az igaz SZÓ a mi cseIrl1moosOnk! LENGESSÜK! ! 
------------------
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