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M Királyi Csend6r ~KÖZ,,: 
Az MKm: a volt MagyaÍ" ~ CseIXHrség 
törtérelmi szerepére k és hivatásának örököse. 

Fe1cdata ~gd"rizni és ~görökít.eni a volt ~t 
~mes ha8yományait. 

Az MKCsBK. a HazájukOOI szám1Izött volt 
cseIXHIÖk bajtársi közössége.zrelyrek tagjai ~~~k a 
volt 'Itstl&t cseIrl1rei (hivata1bón.tmtt~tbeli cseIrl1rök 
(felkérésre) és cserd1rbarátok (önkéntes alapon)--ha a 
Közösség ce1jaival és Felímtával egyetérterek 

Az MKCsBK. m~ teIi&tén á11ami1a8 
e~1yezett ·Nonprofit Corporatiln· .az U .S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt beje8yezve. 

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

ReotJtetése:l.) A közös sorsra rerelt bajtársak 
összefugásának és tájékoztatásának biztosítása. 

2.) RámlrUD Bajtársaknak és csa1iija
iknak zregsegitése. 

3.)A volt 'Itstl&trdl alkotott torz ~g
itéEsek és ve'Emények ID!gvá1toztatása. 

4.)Ek1a"iác;ok .~pélyek(Cs6Nap) 
rerezésével a fenti cébk e~rése~ szükséges anYd8Í ala
pok ~8t.eremtése. 

A BWrSi Levél azMKCsBK.-nakmint viMprve
zeBk gWnti titékmtatOja· 

Mmn cikkért szerz5je.kiadásáért a BL.kicdJja fe
ElSzerkeszt6 bizottság:StClair Norbert Könremti Fere~ 
FeEHs kiím KES Gábor .közp:lnti vezet6'. 
C~ Gábor .5324 fu~w Way Apopka.Fl.-327m. 

MAOVAll KlAALVl CSENDOR BAlf ÁllS l Koz.oS~ 

BAJTÁRSI 
~ 

LEVEL 
Negyvennyolcadik évfolyam, Első szám. 1996. Csendőr nap. 

Kiadja: 
Az MKCsBK. közponö· veze~sége Szerkeszt6bizottsága nevében 
KissGáborJclc16sszcrkcszt6.ASzcrkeszt6bizottságtagjai:Körmcndi 
Ferenc,Szentldáray Norbert és Kiss Gábor. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Csendőrnap 1996-ban. 
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Rendvooelmicsendór konferencia Febr. 16. 
'il. 

lorida,Hungarian Christian Society, "Magyar H~:l\ÁlY1csUi06a 
'''TrAuI KOZOSStc 

~.- ~ \V:" 

"~ ... _,r." •• ' 
Venice Ave. és Jackson Rd. sarkán.Venice,FI. MKCsBK 

10:00 Regisztrálás. 
10:30 Megnyitó amerikai "pledge" és a magyar ~tHiszekegy",majd 

bevezető ima,elmondja Bodor László NT.Ur. 
Üdvözlő köszöntés konferncia-megnyitás:Görgey Kálmán. 

10:45 Bemutatkozások. 
11:00 Dr .ParádiJózsef,alezredes,rendőtiszti főiskolai tanár,a haditu-

dományok kandidátusa, a Szemere Bertalan Magyar Rendvede
lem-történeti Tudományos Társaság Elnöke.,előadása. 

11:40 vitéz Körössy Zoltán előadása: "Csendőranyag gyüjtése és jövő.. 
beli sorsa: " 

12: 10 vitéz Tamáska Endre ismertetője: "Otthoni benyomásaim ". 
12:30 Szendvics ebéd,üdítő italok, öt Dollár.---- Rövid szünet---

13:30 Dr.Szakály Sándor,a Hadtörténeti Intézet osztályvezetője,a bécsi 
Kriegsarchive magyar osztályvezetője,a történelemtudományok 
kandidátusa,számos csendőrvonatkozású tanulmány szerzője, a 
"Magyar Tábori Csendőrség"c.könyv szerzője, -előadása. 

14:10 Kiss Gábor előadása: "A m.kir. Csendőrség Tragédiája ". 
14:30 Bánkuty Géza: "Helyzetmegitélés és kiértékelés" 
15:00 Függő ügyek,hozzászólások,javaslatok,---a Vezetőségi Tanács in

!ézkedése~áUásfogla1ása és határozatai. (Csendőr Érdemrend és 
Erdemkereszt,---tiszteletbeli csendőrségi állagba javaslatok,---
csendőr hadifogoly emlékmű ügye összekötve a II. világháborús 
összes hadifogoly emlékművével.----csendőr-hozzátartozók kriti
kus helyzetének ügye s eg,véb hozzászólások a "rendvédelem álta 
lános témaköréből. 

16:00 Ülés bezárása, másnapi véglegeSített tervek, ima:NT Bodor László 
Magyar Nemzeti Imád.ság,Himnusz. 

A Rendező Bizottság. 
A rendező bizottság tagjai:Görgey Kálmán,v.Tamáska Endre, Dr~ Kara 
László,Kuli llona,Bánkuty Ica, Bánkuty Géza, SzabóGyula, Subosics Ká
roly,Szilágyi László,Kiss Ruth és Kiss Gábor. 

-a-

Beszámoló a rendvédelmi konferenciáról: 

A rendezóbizottság már 1995 utolsó hónapjaiban 
megkezdte az e16k.észítő munkálatokat,s egyik legfontosabb 
feladatának tartotta az esmény. j6e16re való 
meghirdetését,védnökök és f6védnökök felkérését,s kb. 1400 
meglúvó kibocsájtásával a kiadások anyagi fedezetének lehető 
biztosítását.--Ez nagy részben sikerült iS,mert 46 Fővédnök ,31 
Védnök és 12 Támogató Négyezerhészázhatvan Dollár 
hozzájárulássa! segítette elő a kiadások fedezését. 

A konferencia sikerét nemcsak 27 volt hivatásos csend6r és 
19 tiszteletbeli csend6r megjelenése biztosította,hanem a 
Magyarországról kiküldött Delegáció a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelem-történeti 'Tudományos Társaság képviselete is.-
Tagjai Dr.Parádi József és felesége,Katica,-Dr Szakály Sánor és 
Barsy Marika rendőr őrgy.voltak.-- Bismeréssel és hálával 
tartozunk továbbá vitéz K6rössy Zoltánnak (Csend6fiu és 
t.csendőr),aki saját washington' mellett levő Múzeumának 
legértékesebb tárgyait hozta el a ragyogóan siketült kiállftásra 
költséget és fáradtságot nem kimél ve. Edesapja nemes szellemét így 
tisztelő fiatal tiszteletbeli Bajtársunkat feltetjesztettük a "Csendőr 
Emlékkeresztre" ....... (A~.Fmlékkereszt létesítésér61 alább.) . 
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A konfQNncia 6rdGmi r6sz~ Fébiuór lb-án kéltd&lött Q 

házigazda, Hungarian Christian Society 11Magyar Házit vemce-i 
dísztermében. A vendéglátók nevében Nagy Kálmán alelnök 
pezsg6s köszönt6vel üdvözölte a megj el enteket. m aj d a rangid6s és 
korelnök, Görgey Kálmán szds. bajtársunk rövid ,hatásos 
beszédében örömének adott kifejezést,hogy 51 éves közeledni nem 
képes hallgatás után végre gondolatokat és terveket tudunk 
kicserélni nemcsak a történelmi valóságot keres6kkel.hanem annak. 
'az iránynak képvisel6ivel.akik a mai rendvédelem el6djeit lálják a 
csendőrségben.--Ezután a központi vezető idézett a konferencia 
sikerét ki vánó jókívánságokból. Dr KisSJyula, Calgariból,Dr.Tamás 
Gyula Ausztráliából"Szeley József a ca1gari-i szórvány nevében,Dr 
Balló István és Molnár István cl evel andból ,Dr. Finta Imre 
Torontób6l,(egyben 20 könyvét küldte ajándékba) a Magyar 
Amerikaiak Országos Szövetsége,MliBK Brazíliai Feicsoportja,a 
Nyugati Politikai Foglyok Szövetsége,A United Hungari an 
Ftmd,Tar Sándor és Simon István Négyess községb6l 
Magyarországról. 

Ezután Dr.Parádi József el6adása következett. Technikailag 
~apos mllllkája bizonyította. hogy témáját nem az lIelfogult" mult 
rendszerének könyveib6l ,hanem a hazai és külföldi könyvtárak 
tárgyilagos anyagából ,s nem utolsósorban a volt csendeirök és 
szemtanúk jelentései alapján mondotta.Az eleiadás témája a 
Dualizmus Rendvédelme volts tárgyilagos megvilágitást adott az 
akkori és a jelenlegi rendvédelmi szervek összehasonlításával. 

Ezt követően vitéz Körössy Zoltán adott világos és 
tanulságos eleiadást a "Csend6ranyag gyüjtése és jövőbeli sorsa" 
cimmel. Szemléltet6 képet festett a Szathmáry-múzeum lassú,de 
elszántfejI6désér61,majd a jelenlegi toronto-i "Magyar Házba" való 
áttelepülésér61, s a magával hozott saját tulajdonát képező anyagról 
adott rendki vili érdekes be s zám olót. 

Az ebédszünet el6tt vitéz Tamáska Endre mondotta el 
Magyarországon szerzett benyomásait, ,melyeket Felesége 
h~vainak .dtani temetése során kapott,s .. bfrálól~g<?~an elI!lített 
több esetet és tapasztalatot,melyek el6nytelenül érintenek egy 
Hazalátogatót. 

- 4-

Ebéd után elsőnek Dr.Szakály Sándor szólalt fel s 
magyarázatot adott arra az elhatározására,hogy miért kezdett egy 
akkoriban "tabu" témával,a.csend6rség sorsával foglalkozni. Minél 
többet foglalkozott a "Tábori Csend6rség .. témájával annál több 
történelmi! eg nem helytálló tanítást talált a hivatal os gyakorlatban. 

Az elhallgatott vagy eltorzított adatok valóságht1 kutatása 
során megismerkedett a csendőrség szolgálati eredményességének 
két tény"ez6jével: acsend6rlegénység válogatottságánakvalóságával 
ésállástekintélyénekegyedülálló~ágával. 

A parancsteljesítéskérdésével isfoglalkozott, s kijelentette, 
hogy szolgálati medd6 eredménytelenség vár egy olyan 
testiiletre,melynek tagjai azt mérlegelhetik,hogy teljesítsék vagy 
ki iátszák az adott parancsot. 

Ezután Kiss Gábor előadása következett, II A m.kir. 
Csendőrség tragédiája "--cimmel.A kötponti vezető szigorú 
tárgyilagossággal és kizárólag dokumentált idézetekkel támasztotta 
alá a témakört. idézve Bobák Artúr rend6tiszti főiskolai tanár. Dr. 
KeseI1Í Istvánny.rend6r ales. és Dr.Szakály Sándor, a Hadtörténeti 

. Intézettudományosfőmlll1katársa,(T,CsÓ)múveib61.Feleltetadotta 
Csendőr Testületet felosztlató 1960/1945 M.E.sz.rendelet minden 
paragrafusának vádjára,majd felhasznál va Randoph L.Braham, II Hq
locoust in Hungary" tet:jedelmes könyvének idézeteit, biznyította, 
hogy a) a zsidóság meg volt győződve,hogy Magyarorszádr61 nem 
lesz deportálás.b) a zsidóság vezet6i CZsidó Tanácsok) félrevezették 
sorstársaikat, c) a zsidóság vezet6i ,CZsidó Tanácsok) önmaguk,család 
juk és javaik megmentését fontosabbnak találták,mint a többiek 
sorsát,d) a zsidóság passzív resistencia és aktív ellenállás helyett a 
megadás megoldását választotta. Beszéde végén felelt Elie Wiesel 
Nobeldíj nyertes márrnarosszigeti deportáltnak a Braham könyv 
el6szavában feltett kérdésére:"Mi lett volna,ha a szigeti 
vasutállomáson a zsidók szétszaladtak volna?"--Az adott válasz a 
Csendeir Szolgálati Utasítás 46. paragrafusának harmadik bekezdése. 
""Elfogás" és nEl6vezetés" között szigorú megkülönböztetést kell 
tenni.Az el6vezetend6t nem szabad megbilincselni,megszökése 
esetében nem szabad ellene fegyvert használni. n 

A délutáni ülés Függő ügyek megtárgyalásával folytatódtak. 
A vezetőségi Tanács több tagjával való e16zetes megbeszélések 
értelmében a központi vezet6 előadta a "Csendeir Rend" 
alapításának okait és. bemutatta. a "Csendőr Rend" kitüntetési 
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jelvényét,a"Csendőr Érdemkeresztet" .A jelenlevő volt hivatásos 
csend6r,közöttük a közben váratlanul megérkezett 90 éves 
Sörényi István szds.,egyhangulag elfogadták az érdemrend 
felállítását és létezésének fontosságát a jövendő történelem számára. 

A M.Kir Csendőrség szolgálatának emlékére: 

Szent korona 
kardok 

"" 

Acél zöld 
\ 

Buzér vörös , 

címer piros,fehér ..... 
zöldmez6ben, "'" ~ 
közepén kakas- "" \IIlf 
toll askal ap. 
cim erf el ett: 
hiven,becsület~ 
vitézül. 

A "Csend6r Rend" értelme és Nl1deltetti5e: 

aranyozott 
szélek 
aranyozott 
bels6 sávok 

1. )Meghosszabbftani a volt M.Kir. Csendőrség jóhfrnevének 
visszálIításához szükséges időt azáltal,hogy hálánk kifej ezése mellett 
felhasználjuk azok nemes szolgálatát.akik bár nem csendőrök,de 
ismerve és becsülve Testületünk mullját és még élő tagjait-
hajlandókigyekezeteinket támogatni. 

2.)Láthat6 Jel vénnyel és Díszoklevéllel megörökftem a 
jogfosztott M.Kir .Csendőrség emlékét, a.) els6sorban a 
magyarországi bátran kiálló és Testületünk eIlem torzításokat 
valósághO alapokra helyez6k elismerésére,b.) a Magyarországon ki
vül élő emigráci6s tiszteletbeli csend6rök és csend6rbarátok hatásos 
támogatásánakjutalmazására,c.) olyan hivatásos csend6rállományba 
tartozottak tevékenységének elismerésére,akik a "Csendőr Rend II 

értelme és rendeltetése sikere érdekében kimagasló áldozatokat 
hoznak. 
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A csend6r "Emlékkereszt .. odaítélésére az MKCsBK 
központi vezetője illetékes,A Vezet6ségi Tanács tagjainak.,a 
BK.csoprtok és sz6rv.ányok vezet6inek javaslatai alapján.--Legyen 
ez az Emlékkereszt örök történelmi emlékeztető a 
hűséges,becsületes és vitéz csendőnl1últunkra, s egyben legyen 
Testületünknek és büszke örökségünknek eszmej s rkeresztje is! 
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Az Emlékkereszt. összesen száz példányban készi.Ut el ,S Dr 
Habsburg ()ttó M.Kir F6herc.eget a központi vezetŐ felkérte a 
kitüntetés elfogadására. A Febr. 17-i Díszvacsora alkalmából pedig 
vitéz Bánk.'Utv Géza.Dr.Szakálv Sándor) Dr.Parádi József és tDr( 
Papp Üábor lettek ünnepélyesen kitüntetve. 

- ...... 
Visszatérve a Február 17 -i második kongresszusi napra,a 

jelenlevők délelőtt folyamán meglátogatták Bánkuty Géza t. cső 
bajtársunk ultramodern gyárkomplexumá1:majd a Ringling 
Brothers híres m úzeum át, s csupán a csendőr b~itársak 
részvételével a következő tennivalók kivitelezésének tervezésével 
foglalkoztak. Este Díszvacsorát rendeztünk a konferencia részvevői 
.számára,majd csendőrjellegü mtísorral szőrakoztattuk a 220 fős 
vendégeket. A bevezetőben a központi vezet6 előadta a "Kakastoll 
hiteles történetétIl a következő magy~ttal:_ _ 

Kedves ünneplő barátaink: A fél hattól fél hétig húzódó koktél-órán sok 
érdekes megfIgyelést tettem, s mivel a csendórnek a nyomozás a vérében 
van,megkérdeztem több jelenlevót,hogy vajjon tudja-e a koktél parti tradició
jának hátterét--Hát bizony nem tudták. 

Gondolom itt az idej e, hogy megtudják:----A harmincas évek elején nagy 
port vert fel az a szenzációs hír,hogy Magyarországon,-méghozzá Vértesszőlő
sön,egy mélyenszántó eke egy olyan régi kopnyát fordított ki a fóldból,amely 
az addig ismert legrégibb emberi maradvány volt 

Nosza jöttek a világ minden részéből az antropologusok és kezdtek 
&sni,kutatni, A régészek között volt két világhírű angol kutató,akik arról is 
híresek voltak,hogy öt óra után már semmi mást nem kutattak,mint aviskit 
szódával és a dzsint tánikkal. 

Hogy,hogynem egyik nap egy földcsuszamlás fólreteIÍtette óket,s bár 
semmi komoly baj nem történt,de a zsebóráik összetörtek. 

Volt is nagy szomorúság,mert hát nem tudták,hogy mikor jön el az öt 
óra,amikor a koktél óra kell kezdódjék.-

Mit ad Isten, éppen a szembenlevő házban volt a 
csendórlaktanya,amelynek kapuján halálos pontossággal épp 5 órakor indult 
szolgálatba egy járór. 

Erre vártak az Angolok, s mintha egy torok ból jött volna 
kiáltották: KOCK-T AIL koktél! 

Igen,a KAKASTOLL angol neve KOCK-T AIL,amire máris lehetett 
kezdeni aviskit szódával, meg dzsint tánikkallehörpinteni. 

Remélem világos ,hogy mekkora hálával tartozik Anglia,no meg az 
egész világ a KAKASTOLLNAK.--Mi pedig csendőrök legyünk büszkék,hogy 
tudva vagy nem tudva öt óra tájban ,hálából, az egész világon mindenütt a mi 
egészségünkre üIÍtik poharaikat a hálás SZOMJASOK! 

Egészségünkre hát,megszolgáltuk!!! A 
. -0-

Amtísor további részébenv.Szalai Gyula bajtársunk szavalta 
ej saját. versét.,-v.Hamvas József t.cs6,bajtársunk vidám történetei 
következtek,-sorra került a mindenki által szeretett és várt. Fazakas 
m1Ísor.A közel kilencvent IIfel se vevő· Feri bátvánk.t.a1án a 
Jegid6sebbt.cső.---megintkitett Magáért,s a komoly"majd vidám 
történetei vel könnyeket csalt ki a hallgatókból.A müsor végén 
. Ruggi eli Éva énekelt. • csend6r -nótákat" -fel ejthetetl en szépen. 

.~. 8EC:SOÚ:11I:L'~' - -
\,\"""'''~()l 

Ruggieri Eva énekli aszebbnél 
szebb Csendőr-Betyár nótákat. 

Kiss Gáborné (Ruth) 
r6zsacsokrot nyujt át. 

+++++++++++++++ 

A kongresszus kiértékelésében lényegi szerepet játszott az a 
tíz nap ,amely a magyarországi liildöttség és a központi vezetőség 
tagjainak alkalmat adott a reális célok átbeszélésére s a szemtől 
szemben való tárgyalásokra.A magukkal hozott 222 oldalas és 140 
mellékletet felölel6 hatálmas munka ,mel)'11ek cime :"A .. Magyar 
~Rendvédelem Története, "már akkora lépés az OSSZES 

közbí ztonsági és rendvédelmí szervezeteknek tárgyilagos 
megismerésében,hogy pár é"'vel ezel6tt ilyen hiteles és valósághCi 
könyvr61 álmodni sem mertünk.Kívánatos volna, hogy a Bajtársak 
áttanulmányozzák ezt a felel6ségteljesen és történelmi adatokra 
felépített könyvet,mert itt az emigrációban új véleményformáló 

-9-



jelent6sége lehetne. Megrendelhet6 közvetlenül a kiadó Szemere 
'- Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti-tudományos Társaságtól 

20 Dollárért . Cfmük: 1124 Budapest,Németvölgyi Ut 41-45-
Hungary. 

Itt kell bejelentenünk azt is.hogy ez év Október utolsó 
hetében a Rend6rtiszti f6iskola helyiségeiben Rendvédelmi 
konferencia lesz,melynek témája minket a legjobban érdekel ,hisz 
ft A Napóleoni Közbiztonsági ÓItestület utja Páristól Itálián és 
Ausztrián keresztül--Budapestig" cimmel tervezett vezértémához 
érdemileg nekünk kell képviselni az 188l-l945-ig tetjedő időszakot 

Feltétlen komoly del egáci óval kell képviselnünk a Testületet, 
s az otthoniak komolyelőkészületet vállaltak lakások és élelmezés 
terén.--Már most kérünk minden Bajtársathogy készüljön fel erre a 
konferenciára,mert az igérkező lehetőségeket elmulasztani nem 
volna méltó multnnkhoz.---Jelentkezéseket kéIjük a központi 
vezetővel mielőbb közölni"mertel6készületlenül nem mehetiink. 

A konferencia komolyságát abból is megállapíthatjuk,hogy a 
központi vezető megyéjének sheriff i hivatala is delegál aMegelőző 
szolgálati szakeI6adót"(egyenruhás sheriffet), aki a magyarországi 
jelenlegi IIvidéki rendőrség II egy járőrével portyázást is fog 
végezni.CA fent említett megyei sheriff maga is tcső és az 
t0KCsBK működ6 tagja!). 

B3Jtársllí rek~es~mények. 
Rendezvények: ".Szakály János Bajtársunk érdekes 

beszámolót küldött a Szabadságharcos Szövetség 1956 emlékére 
tartott műsoros megemlékezésér61.amelyen a londoni magyar 
nagykövet,Alföldy Tádé is megjelent.Az ÜIlllepi beszédet 
\'.Sujánszy Jenö mondta. Egyben közli, hogy a mult számunkban 
közölt betegsége elmúlóban van. 

Molnár István Bajtársunk sikeres szilveszteri és jól sikerült 
csend6mapi vacsora-bálr61 tájékoztat,öröm hallani hogy még 
mindfg nagy a csend6rrendezvények vonzóereje s a clevelandi 
Családi Közösség vezez6ségének megmaradt az aktí vitása. 

. SzáMy Béla Bajtársunk Melboumból küldött csend6mapi 
beszámolót (és abeszedett B.L. hozzájárulásokat).Mellékelte 
Dr.Bánsági Béla ünnepi beszédét.melyben megemlékezik a csend6r 
h6si és vértanu halált halt bajtársakra,s a#l6kre,akik a továbbadják 
a Testület "magas érté1cti erkőlcsi elkötelezettségét utódainknak.A 
rendezés Száday és Farkas Bajtársak érdeme. volt. 

~fO-

_ Dr.Tamás Gyula Részletes beszámolót küldött azausztráIiai 
Bajtársakról, és érdekl6dík más llyilvántartásunkban lev6 Bajtárs· 
felől . ---amirqsíkerülteredménnyel válaszolnunk. 

Halálozások: 
Fodor János,m.kir csó.mrm. Dél AusztráIiában,83 éves 

korában elhunyt.Temetése a norwoodi Magyar Ház 
ápolootthonából történt 

Szigethy Istváll,nLkir csö.ömL--FeJesége,Márla,rövid 
betegeskedés után 1995.nov.29-én Sydney-ben elhalálozott. 

Tamási JenÓ,m.klr csQ.tbdv. 1995 október l2-én,. 78 
~yes korában Isaszegen meghalt. A szépen dekorált Bajtársat az 
Oregtemplomi gyászmise után okt23-án tem ették. Fel esége 
bénultan a kórházban van,temetésén nem tudott résztvenni. 

Nagy Károly ' m.klr csö.szky.-r61 csak egy fényképet. 
kaptunk súján táblíifelírattal: 19 ~ 6-1944 Zamárdi. 

Adjon a JOISTEN halttalnknak örök nyugodalmat. 
Felgyógyulás: 

Domokos Sándor Bajtársunk értesftése alapján Testületünk 
mindenkori jóakarója,(házassága előtt Zirczy Enik6) , betegség és 
baleset szenvedései után a javulás útján halad. 

Kerestetés: 
Frank Bencze,5384 Kismet Terrace,North Port A.34287-Sip6cz 
József cs6.alhdgy-t akit utojára 1956 Nov,15-én látott a budapesti 
Hársfa Utca védelmében. 

Felvétel a t. csen dóri á1lqba: 
A központi vezet6 az alábbi érdemes csend6rbarátot 

nevezte ki tiszteletbeli csendőrnek: 

Magyar6dy János,Nagy Kálmán,Szalay Gyula,Szilágyi 
Béla,Jekli István Juhász Imre és Erzsik~ . 

EJ&7.ámoJás: 
A B.L. alapra: (Nov 30-161-1996 Mar.15-ig )L.M.20.

,H.Gy,25.-B.V.20.-Á.S.15.-E.P.20.-dr.Z.N.30.-C.M.20.-V.G.20. 
H.E.20.-KJ.20.-Sz.I.20.-V.P.50.-MJ.20can.-E.H.20.-B.Á.30. 
M.B.30.-D.I.30dm.-SJ.30.-Sz.P.4Opd-N.P.10.-M.L.20.-A.F.20. 
PJné20.-B.K.165can.-vH.JnéSO.-J.L.40.-P.Oy.l0.-Cs.J.50carl. 
P.A.50can.-U.J.50can.-Sz.B.50.-Sz.B.135au.-

A "konferencia Fő és VOOnökei,Támogatói: ~ 
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FO)wfkw>t.o«7 !dno'''' 
merle an Hon ar,an Soe u-Iando Andre dr .l.u lo es felese 

8,110 dr ISlvin Borhv JWllh 
B.IOOh dr Elemir ts (ele5~Qe Buroos ·Szhl Marianne 
Bankulhy v Gtu ts (ele!tge IcsaSll6c l V Emil 

Ilno4laIOU 
Andre llSlló dr h feles-;;;
Apalhy láslló IIl.es f,l"to' 
Bodó Helen 
Oe -Kun Tam" 

Beoltl ... Kílm.n D. h.r Istvan Hars.nvl eaeskay etl, 
Cslllnuky Sáodor dr . h f,lue04 I>orrd..os ",S"'dor is (,Ineoa JvdlltlladMlvi 
Demeter V.I.r f.bó dr Imr, ts hineae Kemen.s Ernb és (ele5~0e 
Oomolor Tibor v.Rev,h f. lestOt f alk VIktor h r,leshe Koro"v v.lollj ronf.OlV 
fauk" ferenc: fhus von Ehub. th Kl"omptehel" I!lbene G.KM: 
f lnla dr.Imre Goroay Uln\Íln's f,lestat Mark6 fertnc 
Hamv3S ... .J6zsef ts felestOC! H"nooctV v Jwsnt Meoay lísllo-Clara 
Havdu Gytw'QY ts f.lestOt IHI..w'w3 .... lan flovelo (Slalav) PiSllor lislio 
Helll Tibor es fele,ege Irs. y dr , GYOJ'QY ts felestQe Pekary Islvanne 
Harviltl John es fel"e91 KololSvry Islvan PMQrill Edmond 
John SUMer Allnv ,h feles~Qe KOro"y vtlh lollán és felest e St.Slephen,Hamillon Onl 
Kar.liszlo or . ts f,/estoe Kult lIonll ST:L<fb'ddnök) 
Kiss G_bor es fel n eQe l . ss", GvorQV es felneoe V, loóelv Imre 
Kiss Gui. dr . tS f.lnf9i leOtuB.Thom., I F'tM: ) NOIlC1,{ (./oLul-. 
KOrmendl Ferenc ts fel.st9' lIpóc:y or ,Miklós tS fel.st9' N. V Kilmán és felu-'óe 
Kor055.,. v loU .... ts csal!ct a Orczv GvOr'Ov NyuoaU Politikai FOOlvok SzOY. 
Ku/(öldl tt.Q.,...- Cserke5l Szoy, <:rm.v Gabriella p .N .C BanUlulal6 
lenqyel dr.Alfonz ts feledqe ---W.n.ioU .... Rudolf ., cs.irdi. - iPaloUis P'I ts (elesiQe 
Maoy..- Amerlk.lak <:rsz.Sz:w.. Phztor 'William Papp G'bOf",Dr . ts feluiGl 
Magy .... U,.sas~,Dr .N6das p.ttanlyú, M.M Paulovils Imre dr. 
Magyaródv JAOO, és feleséQe Pekáry Is lvan Subaslcs Kkolv h feledQe 
"vlonf. lv.y v.Hoo6 és feles~ e Pelsoclll'szl6 dr .és felesege T.r S'ndor Hon .h felese • 
MCSCSK ,Cleveland Rev.Vince Mich.el Tokty lászl6 ts (elestoe 
MeI'9hy .., Gyul, h f,le'toe Schupplea von Erllr::: Unlled Huno.rt.n fund 
MHBK .8r.ziliat FoesOC) . 
r-t::.Cs6K Áusztr'li.1 cSOC) , 
MKCsBK Br.zlllal C50C). 

MKCs6K Kan.dal csop 
Molnir Istvan h felesege 

Sereny, vlstvín es felesege 
Sunsel Tarr.te Molel 
Szalay Gyul. ts (.Iestoe 

~ 
SZ I1i9.,.llhzló 
T elegdl Róth Dénes 

VlczlAn v.6ila 

.wm"T"'M Fr A". (Tom",') t 
KEllAfÖtá;K€{íli,".,I f) 

Ti) losv dr.M,klós. 7 
V.rgalml"etsfelestQe 
liszlós Zs6k. Gvorgv h felestQ' 

Az alábbi levélre nem kell megjegyzés 
csak VÜ!vázzba állás .-és tiszteb!és! ... 

• EP • 
.. PE: ... 

OTTO von HABSBURG 
MI/OI'ed des 

floll"CtP'.stl\en P""tru:n's 

Pöck1ng , 1996. márci us 4. 

Kedves Kiss Föhadn agy! 

Hálás köszönettel vettem február 14-én kelt kedves 

levelét. Nagyon meghatott gondolata , ame l y új r a Il u t a tj a 

Csendi:!rségUnk hUségét hazánk és hagyománya irán t . Eze n sze l 

lemben hálásan elfogadom a Csendör Emlék r e nd Ke r esztjé t, és 

kérem, tolmácsol ja köszönetemet bajtá r sa in ak ts. 

Habár még nagy ne hézség áll elöttU nk, hiszek 

abban, hogy hazánk jövöje szebb lesz mint az elmúlt években. 

Bhom a magyar nép erejében , és mivel most sokat járom az 

országot, tudom, hogy milyen természetes eri:!. milyen nagy. 

szerU hazafiasság él nemzetünkben. Azt lehe t mondani , hogy 

az e l múlt évek szenvedései mégsem voltak hiá bav a lók. mert 

eredményt hoztak. A magyar nép lett a gyöz t es e a h i deghábo. 

rünak, és habár még soká fog tartan; II telj e s felépítés, 
biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz. 

Köszönettel és 

""f~~ 
HABSBURG OTTO 

-f~-

Csendőr 'pror. 
A nagy tollfosztónak lyukas lehet keze,6gy szabd a hó,hogy nem ~ra a fele 
TISZtességes kutya dunnol a kuck6ban, mJt is keresne kinn hasigm hóban? 
Bfzik gazdájában.no meg a mondásban:-Kutyát se vernek ki ilyen hóf6vúban. 
Kuty~t se vernek ki,--h~t az ott mi lehet?---Emberfia volna vagy ta~n kqnelel? 
Nem lehet tünemény, jön egyre közelebb,nem is egy de kcttó.s így szól az öregebb 
-R~gen volt az igaz,m~g próba koromba,hagytam a töm urat jönni a nyomomba, -
Szuszogott az 6gy is,jártában eleget. elfogtam hát tőle az erős szeleket----
Szóbul ~rt a magyar,ugrik hát a próba. töm úr előtt jámi t~rdigm hóba. ----
Dc ahogy ugorna, gyökeret ver lába.Mutat egy irányba,s6Mlvánnyá ' válva: 
-odanhzen Tóm úr,azt a kutyafáját.lopja ott valaki gfÓf 6r hadbfáját---
Gyerünk egybül rája,tolvaj ebadtája, : a tetten~ek világos ~Idája. 
,El kell fogni Tórzs úri megindult az alak,nem vett észre bennünk,oly bizttosan halad. 
Vagy félórát mennek.mikor a távolba feltünik a falu brau feh" tornya.-
Pr6bacsendőr szeme ~g kiváncsi lázban: hol lakik a tettes,vajon melyik házban? -
Nem is kell várnia so~ig hiába. befordul a tolvaj egy ház bpujába.----
Hajtja az izgalom, gyorsan szedi ~bát,lálja már a házon fityegő ~gtáblát.-
agtáblán szelíden. mutatni is restel. áll a név:P411 Miklós Csizmadiamestq.-
Belépnek a kapunAt a kis udvaron,bekopognak halkan h6f6tta ablakon..-
Kitárul az ajtó. havas a csizmája. ott áll megkövülten a kis ház gazdája. 
Szóra nem IS nyílik dcnnedt ,lila mja,-ahogyan a járort beljebb invitál ja 
Most látni CAk. fjból faragva féllába.--miközben a járór beltp a szobába. 
Jöttükre a padfÓI felugrik Ittt gyerek,--egy meg a lályh4úl csak toribb pityereg ... 
Szemben az ajtóval.feh"vetettágyban.febzik ottaz asszonynehtz náthalázban.. 
Hallani a csendben valaki didereg,--nincs túz a lályhában,metszóbenn a hideg. 
V ~gre lasaan.csendben mepllal a gazda.mintha mtlyról jönne,oly súlyosa hangja: 
-Isten hozta nálunk---mzbe meg-meg akad,-Isten hozta nálunk a csendőr urakat 

. Hozzál fiam sztket,-üljenek le nálunk.-sok baj, gond jár felénk,ne vigy tk el álmunk. -
Nem mozdul a töm úr,nem nyílik m~g szája, barna meleg szeme a kis szobát j~rja: 
~g..v rokkant,egy beteg.három pöttöm gyerek. --félcipőt hordanak e piciny emberek. 
Köszörül a torkán,úgy k6szül a szóra,nhnek nja mmd mint (ltlethozóra: 
-Mi járatban vagyunk?--tppcn mondtam máma.nagy szüDtgünklenne egy csimadiára 
Ha hibás a csizma,rosszjárni a hóba,--itten van öt Pengő ,mindjárt --fogIa16ba. 
Legjobb ha azonnal.de felttden máma. bemegy acsízmáktrt azőn-Iaktanyába, 
Vigyen egy kis mnk6t,ltönnyebblcsz azt húzni,talábbal a hóban nem nehtz elcs6sznL -
Igy heml a törzs 6ds indulni knzül.visszafordul mtgis a küszöbi ráZrÓI: 
-lu van az asszonynak jófajta kis Icvesjót fog ntlti tenni,lár hogy kicsit kcvcs. -
És már indulnak is.köszöntlt nem várva,--ki a jeges, hideg .fagyos tjsza~ba. 
NA em hallják ,nem látják,benn a kis szobába görcsból olvad egy kh,& simul imára: 
- ld meg Uram lsten a jó cscndőrökct. szeresd őket nagyon,vigyázzad ltptüket, 
Tartsd őket erősnek, tlő mintaképnek, hagyd őket örökre szegény magyar népnek. -
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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 Csen46r Ba~KÖI~ 
Az MK§N a volt M38yaf ~ Cselrlirség 
törté~1mi szerepé~k és hivatásának ÖlÖm. 

Fe1crlata ~g6rizni és ~8Örökíteni a volt Thstl&t 
m:rres baByomány&t 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám11zött volt 
cselrliIÖk bajtársi közössége,xre~k tagjai ~~~k a 
volt Thsti&t cselrlirei (hivata1ból),~telctbeli cselrlirök 
(fe1kérésre) és cselrlirbarátok (önkéntes alapon}--ha a 
Közösség ce1jaival és Feladatával egyetérte~k. 

Az MKCsBK. m~ teriZtén áDamila,g 
e~lyezett -Nonprofit CorporatiJn- ,az U .SA.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

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

Reptltetése: l.) A közös sorsra rerelt bajtársak 
összefugásának és tájékoztatásának biztosítása. 

~ 2.} Rmoruk5 Bajtársaknak és csaRija-
iknak xre8Stgítése. 

3.)A volt Thsti&tn1l alkotott torz ~8-
itéEsek és ve'Errenyek ~gváltoztatása 

4.)E~k ,~pélyek(Cs6Nap) 
renEzésével a fenti céDk eJérése~ szükséges anyagi ala
pok ~gteremtése. 

--------
A BWrSi Levél azMl{CsBK.-nak mint viláprve

zeBk kömmti t(tékoztatója. 
Mmn cikkért szemje,JOcriá;áért a BL.km5ja re

JelSzerkeszt6 bizottság:StClair Norbert Könrerm Fere~ 
FeErís km) KES Gábor .központi vezet6. 
C~ Gábor.5324 fu~w Way Apopka.Fl-327m. 

w.,aVAa.1OJlÁ1.YI CSENOOR. BAJTWI KOZOssto 

BAJTÁRSI 
~ 

LEVEL 
Negyvennyolcadik évfolyam, Második szám. 1996 május 23, 

Kiadja: 
Az MKCsBK. központi· veze~sége Szerkesztőbizottsága nevében 
KissOáborJclc:16sszerkcszt6.A Szcrkcszt6bizottságtagjai:Körmendi 
Ferenc.Szentldáray Norbert és Kiss Gábor. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Kedves BajtársaklTiszteletbeli csendőrökl CsendőrbarátokI ! 

A február 14-ére ernlékeztet6 "Nemzetközi Rendvédelml 
Konferencia" sikere után nem volna ildomos más megsz6lítást 
használnunk, hisz ezen három csendőszfvvel dobogó erő erkölcsi és 
anyagi támogatása nélkül lehetetlen lett volna elérni kitűzött 
céljainkat--Hálás köszönetet mondunk hát a szervező bizottság 
minden tagjának,fővédnökeinknek.védnökeinknek.támogatóinknak. 
a magyarországi delegáció tagjainak, a ni v6s tanulmányo~ 
előadóinak.az értékes muzeumi anyag kiállftójának. a Iilúsorokon 
szerepl6knek.a házigazdánknak.az ételekkel és italokkal el1átóknak.s 
mindazoknak. akiket előző számunkban felsoroltunk nevükkel és 
hozzájárulásukkal. Ezek a Baj társak, Tiszteletbeli csendeirök és 
Csend6rbarátok állanak az együttmillcödés eredményessége mögött 
és nyujtanak reményt arra,hogy a csendőrségr61 megmaradó 
történelmi emlék torzításnélktili valósághtí lesz, 

Tárgyilagos megítélés és ajelenvoltak elismerő sorai jólesőek, 
de csak ujabb lehetőségek felhasználására köteleznek. 

Október 29,-e az új lehetőségek kezdete,mert ezen a napon 
kezdődik Budapesten a Rendőrtiszi főiskola helyiségeiben az az öt 
napos Rendvédelem Történeti Konferencia, amely folytatni kivánja az 
itt Floridában tartott gyillés irányát és II A Napoleoni Közbiztonsági 
Órtestület utja Pári stól AusztriáIl keresztül Budapestig". --címmel 
lehetőséget ad hogy a csendőrség szerepe, az 1881--1945-ig terjedő 
időszakr61 reális megvilágításbanlegyen ismertetve. 
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Késztvételi elhatározásról már Ausztráliából,Kanadából és az 
Egyesült Államokból kaptunk értesftést,de az MKCsBK képviseletét 
el6készfteIÚ és koordinálIÚ kell ,hogy jelenlétünk célunk elérését 
hatásos an szolgálhassa. 

Ezért -kéIÜnk minden bajtársat,hogy találjon módot 
tev61egesen résztvállahú ezekben az utolsó lehetőségeink egyikének 
felhasználásában. hisz a csendőrsors aligha fog adrú még sok 
alkalmat emigrációs feladatunk (becsületünk visszaállítása) 
el végzésére. - . 

'-o 

A SZBMRIT elhelyezést és ellátást kiván biztositani a 
Konfrencián résztvev6knek!ezért j6előre tudniuk kell a jelentkezők 
számát. (Egyedül vagy másodmagával.) 

Az l,1KCsBK kiUdöttséget tervez szervezni s el6ad6 vagy 
e16adók beszédeinek tárgyköre is elékésztUetet és programm ba 
i ktatásti gény el ,--igy kértinkmiel6bbi éltesítéseketa központi vezet6 
eimére elklUdeni,mert hatásosan csak komoly el6készlUettel lehet 
szerepelnünk. --

A "Csendőr Érdemkereszt" odaitélésének mikén t j e. 

Számos Bajtárs érdekl6dött az II Erdemkereszt" mikénti 
megszerzésér61. IÚ elsősorban az el6ző számban lefektetett 
flCsendőr-Rendfl alapszabályának második (már közölt) paragrafusát 
kell idézzük: ÉItelme és rendeltetése: 2.pont llLáthat6 jelvénnyel és 
Díszoklevéllel megörökíteni a jogfosztott M.Kir .Csend6rség 
emlékét, a.) els6sorban a magyarországi bátran kiáll6 és 
Testületünk elleni torzításokat val6sághű alapokra helyez6k 
elismerésére, b.) a Magyarországon kívül él6 emi gráci 6s tiszteletbeli 
csend6rök és csend6rbarátok hatásos támogatásának jutalmazására, 
c.) olyan hivatásos csend6rállományba tartozottak tevékenységének 
elismerésére,akik a IICsend6r RendI! éltelme és rendeltetése sikere 
érdekében kim agas16 ál dozatokat hoznak. 

A fentiekből nyil vánv8J.6. hogy az brdemkereszt alapvető 
rendeltetése Testületünk igazsága mellett kiálló és történelmi 
lútelességét bátran kim ondó otthoni magyarok kitüntetése. Ezek a 
kutatók. történészek, tanárok és tanulók a Csendőrség, mint 
Testület, és csend6rök, mint egyének ellen hozott rendeletek és 
itéletek elfogulatlan elemzői. Ók azok,akik a történelmijelent6ségű 
munkát végzik értünk és helyettünk. mert az emigrációs MKCsBK 
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az elszigeteltség, az otthoni Bajtársak pedig érthető ovatosság miatt 
kép tel enek az 50 év aljas rágalmai t egyedül hel yesbfteIÚ. 

. Ebb61 tennészetesen az is következik,hogy a csendőr 
becsület visszaszerzésénfáradozókt61 az Érdemkereszt odaítélés ekor 
anyagi ellens zol gál tatástkénú, vagy elf ogadrú tisztességtel enI enne. 

Miért lllon<tUk ezeket? Azért,hogy "tiSzta víz legyen a 
pohárban," ---- Az el6állított 100 Érdemkereszt ,szallag, dfszoklevél 
póstázás az MKCsBK anyagi .. felelőssége, igy ac.) pontban 
meghatározott Bajtársak részére ütvenöt U.S. Dollár. 

Az Emlékkereszt odaítélésére az MKCsBK központi vezetője 
illetékes,a Vezetőségi Tanács Tagjainak, a Bajtársi Közösség 
Csoportok és Sz6rványok vezetőinek javaslatai alapján.---A 
Vezetőségi Tanács Tagjai a Bajtársi Csoportok és Sz6rványok 
vezetői igénylésüket öln.naguk yégzik. 

Beszélve az II anva)1iakr61 II köszönetet kell mondanunk ti 

Rendvédelrni Konferericia kiaclásait F6védnökségekkel , 
V édnökségekkel és adományokkal nagyrészben fedező 
Bajtársaknak. és barátoknak. akik komoly lépéssel elősegítették 
sorsunk tárgyilagos megéltésének és jóvátételének menetét. 

Előző számnkban felsorolt 101 szervezet,társaság, közösség 
L '- ~ 

és személy megérdemli hálás köszönetünket,s csupán egy nyilvános 
nvuQtázás maradt ki a listáb61. a Souverain Szent Lászl6 Társaság 
és Rend Kanada Nyugat Törzsszék (Alexander de Zsitvay) védnöki: 
hozzájárulása. EzútonköszöI~ük! 

Fenti jóhfreket megron~a azonban a Március 15-e utáni 
Bajtársi Levélre beküldött hozzájárulások. A nem U.S. Dollárban 
fizetóket kérjük megértelú.hogy pL 100 Kanadai Dollár. 7068-al 
lesz átszámítva azaz 70.68 U.S. dollárt ér,amib61 még 5 Dollár 
kezelési "Fee"t is le-voilllak, s így 65.68 Dollár lesz a Bajtársi 
Közösség kontójára irva! !! 
Ugyanez vonatkozik a Német Márkára ,pl: A 30 DEM--átszámítva 
19.66 Dollár,amib61 még 5 Dollár kezelési költség levonása után 
csak 14.66 U.S.Dollár lesz a kont6nkon. Gondolkozzunk ezen egy 
kicsit csendőri ésszel , szívveL és kötelességtudással. 

Azt sem szabad véka alá rejtenünk,hogy mÍ11den jövőbeli 
funkciónk és részvételünk anyagi kötelezettsé..gekkel fog jámi. A 
Magyarok IV .-ik Budapesten és az Egyesült Allamokban tartandó 
Világtalálkozójárapéldáullehetőségünknyilottegy kiállítási anyaggal 
résztvenni . -Az elkészített 20X30 inches tabló Magyarországon 
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Budapesten kívül öt Il egyetemi városIl (Szeged, Szolnok,Pécs,Debr{} 
cen és Kecskemét) lakósságával fogja megismertetrú az emigrációs 
magyar szervezeteket.köztük a M.Kir. Csend6r Bajtársi Közösséget. 
1945 t61 napj ainkig. A tabló nemcsak a csend6rség voltfelügye16inek 
arcképeit mutatja,hanem 1947,-t61 a Bajtársi Közösség vezetőit és 
ügyviv6it. Az összeállítás Szelei József cal gary-i csoport vezet6 
érdeme.A tablón még az alábbi rövid ismertetés is olvasható 
f elnaiIvítottbetffidcel: ..., 

Az M . Kir . Csendőr Bajtársi Közösség 
Emigrációs Története: 

Magyarország szovjet megszállása a 
nemes Testület. azonnali feloszlatását 
eredményezte. Az Otthon maradottakat' · halál 
hadlfogság,lnternálás és gyGlölet várta. 

Az emigráeióba kényszerített esendő
röknek új nyelvekkel, új munkakörökkel és új 
nehézségekkel kellett megküzdeni,--de nem 
engedték el egymás kezét ---közösségbe tö
mörültek: megalakították az M.Kir. Csendőr 
Bajtársi Közösséget, az MKCsBK.-t. 
. A Közösség megszakítás nélkül, fél 

évszázadon át szolgálja a Bajtársak 
összet~rtását és végzi emigr~9iós, fel~patát: 
MEGVALTOZTATNI A CSENDORSEGROL50 
ÉVEN ÁT ELFERDíTETI ÉS KOHOLT MÓDON 
TERJESZTETT TORZ KÉPET. 

Pár éve megindult a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos 
Társaság közermúködésével a csendőrség 
valósághO szolgálatának Ismertetése, és az 
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Egyesült Allamok területén, valamint Magyal 
országon "Rendvédelmi és közbiztonsági' 
konferenciákon hatásosan kialakulóban val 
a "HIven, Becsülettel, Vitézül" szolgált M.Klr 
Csndőrség . méltó történelmi emléke. 
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A tabló jobb szegtlytn egy l'tgi kakastollas jár6r ktpe 
van.alatta az 1981 -ben Toron6ban megtartott jubileumi találkoz6 
csopOltképe,majd azalatt az 1996-ban Aoridában megtartott 
Rendészeti Konferenci a részvevóinek képe. 

J6 érzés végre érezni azt a véleményvá1tozási folyamatot. a
mely az emigráci6ba kényszerített. Testülettel szemben 
ki al alrult,mikol' is sorsunkkal törődni kezd az otthoni közvélemény. 

Itt kell visszatérnünk az l -s6 és 2-ik oldalon ismertetett őszi 
Rendv édeimi Konf erenciára,m elynekrészl eteir61 új abb éltesiil éseink 
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vannak. Tárgyilagosan megállapfthatjuk,hogy a Konferencia témája 
a csend6rség történetének és mtíködésének ismertetése. A már 
"Előzetesen bejelentett előadások II fenti megállapításunkat 
i gazolják,de 1 egmeggyőzóbb ha a ki adott listátI eközöljill.::: 

Előzetesen jelzett előadások 

Dr. Bacsa Gábor: A csendőrség részvétele Zala megye 
határőrizetében 11921-19411 
Csapó Csaba: A m. kir. csendőrség fegyYerhasználati 
jogáról 1 1881-19181 
Dr. Csobod Sándor: A m. kir. csendőrség búnfclderítő 
teyékcnysége 
Csóka Ferenc: Csendórség és hirszerzés 
Domokos Sándor: A Kanadai Királyi Lovas 
Csendórség 1 ROIP 1 
Dr. Ernyes Mihály: Pandúrság helyett csendórség 
Baranyában /1881-1884/ 
Forró János: A m. kir. csendórség szolgálati 
eredményességének " titkairól" 
Dr. Hegedús Róbert: A ID. kir. csendőrség 
állambiztonsági feladatai 
Kaiser Ferenc: A:I. örs mindennapi élete 
Dr. Keserú István: A csendórség részyétele a IL 
világháború hadmúyeleteiben 
Kiss Gábor: Csendőrók az emigrációban 
Kiss Istyán Géza: A m. kir. csendőrség hagyományai, 
muzeális emlékanyagainak őrzési helyei hazánkban és 
külföldön 
Dr. Lugosi József: A csendőrség kézifeg)":erei 
Dr. Mezey Barna: A csendőrség európai mintái 
Dr. ~folnár Judit: A magyarországi zsidóság 
deportálás ának cseodőrí vonatkozásai 
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Bajtársak! Itt az alkalom,hogy érdemben csatlakozZW1k az 
otthoni bátran igazságunk mellé állókhoz és vagy 
részvételünkkel ,vagy további felvilágosító, írásos adatszolgáltatással 
hozzájá1111junk az igazságht'í valóság megismeréséhez. Ez nekünk 
még életben maradottaknak hűségi és becsületbeli kötelezett
ségünkt 

Jelentketéseket és hozzászólásokat kéIjük egyenesen a 
I központi vezet6 eimére küldelú.hoRY az egyérú javaslatok és 
, igények összehangolhatók és _ elókészíthetók legyenek. Határidő 
'J J uni us 15.--
. /' Itt kell megemlíteni azt a lehetóséget,amely a Kongresszuson 

részvev6 Bajtársak rendelkezésére áll. Megkeresést kaptunk 
Dr.Szakály Sándor nagyrabecsült történész, tiszteletbeli csendőr 
Bajtársunk közvetítésével, egy csend6r-történelemmel már két éve 
fpglalkozóALM--T ÁRSASAG-tól, -- A társaság nevében Tölgyesi 
Agnes kíván l11tervíew-et kénú hivatásos csend6rállományban volt 
bajtársaktól,hogyaz év végére tervezett filmhez átélt, valósághű 
adatok birtokában tárgyilagos történelmi kép készülhessen. 

A levél megnevez több eseményt, melyben a tisztánlátáshoZ 
fel világosító tények még lúányoznak,s így a dokumentumfilm nem 
érhet fel a történelmi valóság magaslatára. KéIjük tehát a baj társakat 
hogy alkossanak véleményt ezzel a fennálló lehet6séggel 
kapcsolatban, hogy azoknak a bajtársaknak,akik ebben a 
felvilágositást célzó munkában részt kivánnak vemú, 

'-

megküldhessem a hozzám intézett levelet,amely a II csendórl ét 

Dr. Öry Károly: ~laréchaussétól a ~ndarmeríe 
Nationalig / A francia csendőrség tórténeti 
előzményei / 
Dr. Rnasz István: Az 1944-cs " csendőrpuccs ti 

{Lz. egr~ -ta,rtvCl.--
'n'lirc:í. kt'r(úv - ~ 
~tas '" (itó'rv jt- ,'] 
tefl-'tlc-ezést tal "I 
l'U:fet t a f<.o2forv-

mibenlétét II keresi. A levél említ több Odahazai tiszt baj társat, akik 
már közreműködnek a "Csend6rségr61, mint ill vatását teljesítő 
testületr61"-készül6 dokumentálásban, de még tiszthelyettesi és 
legénységi állománybeli nem adottinterview-et. 

Tábori lelkészi szolgálat: tórténete 
Dr. Szakály Sándor: A m. kir. csendórség története 
192(}"1945 
Dr. Parádi József: A m. kir. csendőrség megalakulása 
és múkódése 1881-1918 
Dr. Vargyal Gyula: ~Iatuska Szilycszter perének 
csen dó rí vonatkozásai 
Zeidler Sándor: A csendőrség szimbólumrendszere, 
ékitmén)'ei 

- G-
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G./t. 

Egy lelki vigaszt kereső Bajtárs fordult a közelmultban a 
központi vezet6höz. Sajnos,se megnyugvást, se olyan magyarázatot 
nem voltam képesítve adni,amely a válságot megszüntette volna. 
Szükségét éreztem egy leki-tanácsot adni tudó és segíteni kész lelki - \:..:. -
pásztornak, ---Felkértem F6tis ztel etű Királ y Zol tán ny. püspök Urat, a 
fent említett szükség ellátá,;ára. Eredményez a levél: 

"Kedves Gábor! Mikor mult vasárnap felkértél a lelki
pásztori szolgálatra, habozás nélkül vállaltam el ,hisz nem ismeretlen 
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emberek hanem ismert,hívő,csendőr Baj-társak lelki gondozásáról 
volt szó.Aki lelki vagy bánnilyen ,lútbeli problémával bizalommal 
hozzám fordul. -- mindenkor számíthat szíves szolgálatomra. 

Cúnem: Rev. Zoltán Király.--1703 Syl vester Rd. Lakeland, 
R. 33803. Tel:(941) 683-0655.-

Főtiszteletű Király püspök urat templomában hívei 
j el enl étében a vattuktiszteletbeli csendórnek, díszokl evéll el. 

B~jtársi hí rek,levelezések érteS tések: 
Tárkányi László bajtársunk, a npax Hungari ca" 

Honfoglalási emlékbizottsága nevében kéri Közösségünk 
közreműködését az 1100 éves jubileumi ünnepségek méltó 
megünnepülésében. Az 1996 augusztus 20.-án tartandó 
"Örökbarátsági fogadalomtétel II és az azt megelőző rendezvényeken 
való részvételre kér legalább 10 csendórből áll6 delegáci6t. Az 
ivfKCsBK kivánatosnak tartja a képviseletet,de főleg azok részéről 
akik a szept.29.-i Rend védelmi kongresszuson terveznek résztvemú 
anyagi okokb61 aligha megoldhat6 a több mÍllt két hónapos ott 
tartóZkodás. ---Az ülmepí rendezvények ugyanis aug. 7-én, V ere ekén 
kezdődnek és Munkács, Ungvár,Sárospatak Nyíregyháza, Debrecen 
Eger, Feldebrő, Gödölló, hel yí ünnepi m úsorok után A ug. IS-én 
érkeznek Budapestre,allol három szúlhelyenlesz program.--

, 16-án , Szigetszentmikl6s, Ráckeve, Pákozd Székesfehérvár, Tisza-
alpár ,Kiskunfélegyháza,Ópusztaszer-en át érkeznek Szegedre/ahol 

. három napos ünnepségek lesznek. A közel 660 km.-es utra 
gépjánnCivek bérelhet6k. A fent említett okok miatt szerető 
tisztelettel kérem a Hazai kor és rangidős Bajtársainkat, hogy 
lépjenek érintkezésbe a II Pax Hungarica elnökével,ITarkányi Lászl6) 
hby a csendőrképviselet mikéntjét megbeszélhessékITel:36-1-117-
Ol l 1.)----Hasonl6képpen ha az emigráci6s Bajtársi Közösség tagjai 
részt ki váImak vemu az 11 OO-as jubileumiümlepségeken,lépjenek 
érintketésbe Tarkányi Bajtársunkkal. címe :H-I052 . Budapest. 
V árosház utca. 7. 

Ahonfoglalási ÜIlllepségekkel kapcsolatban köszönetünket 
fejezzük ki Radnóthy Károly Bajtárstmknak,aki nemcsak a 
Honfoglalás történelm ével jánut hozzá az 1100 év 
megemlékezésihez, de kitart6 harcosa a jelenlegi kormány 
ügyünkben semmittevő magatartásának. 

vitéz Nagy Lajos BaJtársunk kérésére az Ö és a TestiUet 
nevében köszöneteinket fejezzük ki Molnár István és Dr.Papp 
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Gábor t. csend6r Bajtársmnknak,hogy clfága idós Bajtársunkat 
évek óta féltó szeretettel gondozzák és látoga~iák. 

vitéz Nagy Bajtársunkat központi vezető az csendőr 
II Érdemkereszttel" tiintet.e ki., köszönetképpen ezt írj a: " Kedves 
yezetó Bajtársunk! Megkaptam a IfREMEKBEII mintázott 
Erdemkeresztet,s engedje meg,hogy mint legidósebb élő csendór és 
az enyészet felé tartó öreg bajtárs roskatag lábaival összekapja 
magát. és tisztel egj en. " 

Ungváry ~sztián magyarországi történész, a Budapest 
védelmében harcoló csendórökr61 irt történelmi adatok gyüjtóje és 
feldolgozójakéri,hogydoktori disszertációja megírásához segítsenek 
adatokkal olyanok,akik" személyes élményekkel rendelkeznek,
kitlönös tekintettel a csendórség, 'rendórség harcaira, a szovjetek 
emberijogsértéseire~Cfme: H-I026 Budapest, Nyúl utcaJ4.--Tel: 
36-1-135-77765. 

Szelei József, Cal gary-i bajtársi csoport vezetője szokott 
alaposságával beszámolt a 115.-ik csendőrnap ÜIlllepségeiről.melyek 
ök.'Ulllenikus istentisztelettel kezdődtek a Szent Erzsébet R.K. 
templomban. Utána a templom elótti Hósi emlékmű előtt 
emlékbeszédet mondott Szelei Bajtársunk a Ifszolgálat közben,a Il 
vilá~háborúban és az azt követő bosszú éveiben hősi halált halt 
csel~órök áldozatvállaIásáról". Ezt követ61eg diszebédre gyült össze 
egyszázhúsz csendőrbarát ,S csak az volt szomorú,hogy a jelenvolt 
csendórök száma négyre apadt. 

A központi vezető e·zt az alkalmat ki váI~a felhasználni ,hogy 
azért a hatalmas és dokumentálisan jelentós munkásságáért,amit a 
csendóráldozatok felkutatác;ában ,és feldolgozásában végzett, Szelei 
József Bajtársunknak a csendőr "Erdemkeresztll-et adományozza. 

Dr.Korompay Zoltán bajtársunk elnézését kérem és 
kértem. A közl em ény ,hogy a rendez6 bizottság a Venicei 
Nemzetközi (Csendőr) Konferenciára 1400 megrnvót k'Üldött szét 
(B.L.3.01d) helytelen sz6használat volt,s helyette azt kellett volna 
ínu,hogv 1400 szeméhnek k'Üldtünk felkérést a 
"f6védnÖkség",II védnökség" és az II adom áIlyozás II elvállalására. 
Tény az,hogy külön meghív6t csendőr nem kapott.s a Konferencia 
részletei.leirásaés masoramllLa B.L.-benjelent meg. Ilyen arányú 
rendezvényt az MKCsBK sponzorok nélkül nem kezdhet. --rnsz a 
kizár61agosan nyugdíjasokból áll6 Közösségnek még a B.L.fenntartá 
sa is megterhelés.és áldozatvállalás.----Egyben köszönjük Korompay 
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Bajtársunknak a magyarországi 2-es TV.csatomán liA Számazöttek 
magántörténelme" eimmel megtartott előadás ismertetését. "Kevesell 
tudják,hogy a vesztett háború után a hadsereg tagjai ellen 
Magyarországon alkalmazták a legnagyobb megtorlást" ...... . s az 
előadás keretében a "háború utáni meghurcoltatásról beszélnek a 
még életben maradottak " 

'- Bánfai József, Grácb61 fr a T61e megszokott humonal ,amely 
(lZ elmulásunk biztos tényével is mosolyogva néz szembe: "Az én 
öröklakásom szép napos hely .A közeli fákon nyáron a madarak 
énekeikkel sz6rakoztatják a temető lak6it. Én egy kicsit félek,mert 
sfrhelyem mindkét 01dalán,jobbr61 iS,balról is erős asszonyok 
fekszenek. Nekem, gyengelegénynek ilyen erős asszonyok között kell 
majd feküdnöm .Elszaladni már nem tudok,mert a kőfaragó már 
rávéste a nevemet a sfrkőre".--J6ska Bajtársunk Te még csak a 81.et. 
járod ,de kivánjuk,hogy még sokáig énekelhessed az erős 
asszonyoknak,hogy "várhatsz babám,elvárhatsz,migcsak bele nem 
fáradsz!" 

Kiss Károly, torontói csoportvezező Bajtársunk részletesen 
ismelteti a csoport tagjainak egyre romló egészségi 
állapotát,(Menyhárt Isván 1995-beni négyszeres operáci6ját,Törzsök 
!v1i hál Y tavalyi agyvérzését,és Kiss Károlyné egészségi 
állapotát, am el y állandó fel ügyel eteti gényel) Imáinkban gondoljunk a 
sokat szenvedő derék Bajtársainkra, és hozzátartozóikra! 

Zsolt Gyula, braziliai csoportvezetó Bajtárs értesft,hogy a 
hazafias szellem ébrentaltására kéthetenkint tartanak tllálkozót a r.k. 
egyházközség templomában. Csend6mapi megemlékezést Linka 
Sándor OSB.tartotta~megemlékezve a csend6nnult hagyom ány ai ra , a 
közelmultban elh1.111yt Kadocsa Gábor Bajtársra és a gyengélkedő 
V örös Károly Bajtársunlml. 

Szekeres Pál, angliai CsopOltvezető Bajtársunk örömét 
fejezte ki ,hogy a kapott hírek alapján kitünő eredménnyel lezajlott 
csendőrnapi Rendészeti Konferencia elősegftette a csend6rségr61 
alkotott torz vélemények megváltoztatását.--Egyben igen szomorú 
hin"61 számolt be: A floridai Konferencián résztvett Kiss 
András,szkv. cs6. fhdgy. hirtelen haláláról. A teli lelkesedéssel 
visszatért Kiss Bajtársunk épp a cs6.Bajtársak tájékoztatását 
készítette elő,mikor szi v -bénulás érte, s k6rházbavitele után pár órán 
beltti halott volt. A "HALOTTAINK" rovatlmkban rövid 
tájékoztatást adunk. 
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vitéz Serényi István Bajtársunkközli ,hogy értesült a fl Oli dai 
Konferencia sikeréről Dr.Szakály Sándort61 ,aki , mint jelenvolt 
hi vatalos vendégünk Bécsben beszámolt a csendőmapi gyülésr61. Az 
Ausztriában megtartandó 1100 jubileumi ünnepségek rendezésében 
ls vállalt szerepet Hazánkért mindig és mindenhol nemesen kiálló 
Bajtársunk. 

vitéz Szakély János és monsig.Tütt6 György pápai prelátus 
angol nyelven irt "Trianoni Emlékeztetőt" állítottak össze,s azt az 
angol parlament és kormány minden tagj ának, az ujságoknak és 
érdemes közéleti szem élyeknek, val amint angol tiszteletbeli 
vitézeknek ki.tidötték szét.Az angol miniszt.erelnök,John Major 
válaszában ezt irja:"The points you make,--will be carefully 
concidered."---A megállás nélkül lelkesen dolgozó Bajtársunk most 
cL:'11noki Veres Lajos vezérezredes felesége hamvainak hazavitelével 
is fogi alkozik~ --ki vántmk Neki er6t és egészséget. 

Tamási Jenő és Deli Benő özvegyei külön köszön6 
levélben nyugtázták a küldött gyorssegély t ,sajnos mindkett6jük 
egészségi állapota komoly aggocL:llomra ad okot,---igy mi el 6bbi 
j avul ást és fel gyógyul ást ki vám mk. 

Sóti Géza kérésére ismeltetjükaz alábbi kerestetést: 1994 
őszén orosz repill6k bombázták Szegedet. Magyarkanizsa 
határában (Bács Bodrog vm.) a gép lezuhant és pilótája élet;ét 
vesztette.---Holttestéta folyam6r alakulatok és a helyi csend6rség 
tem ett el katonai tisztelettel. Bárki ,aki tud err61 az eseményről üja le 
emlékezete szerint , küldje el az alábbi címre: SÓTI GÉZA. 35 
Pinecliff Close N.E.--Calgary, Al berta, TI Y 4N3,Canada,--vagy 
telefonáljon: (4<)3) 293 --7761) számra. 

Halottaink: Kiss András III.szkv.m.kir.cs6.fhdgy.ez év 
áprA.-én Angliában meghalt. Oda feleségének temetésére 
utazott. Szekeres Pál csoportvezet6 Bajtárs búcsúztatta. 

Dr. baranchl Tanláska Lőrinc,m.kir. gyógyszerész szds. 
BJldapesten 81 éves korában elhalálozott. 

..,/ hamvai Darvas Erzsébet, Marssó Barna Bajtársunk 
felesége 73 éves korában,Clevelandban,hosszú szenvedés után 
elhtmyt. 

Záró gondolatok: 
A februári és októberi Konferenciák lehet6ségei komoly 

reményekre adnak okot.Sok időnk nincsl Örökségünk átadása nem 
várhat. KéIjük minden B~társ bekapcso16dását büsze multunk 
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bizonyítására. A Rendórtiszti F6iskola Rendvédelmi DokL1IDentáci6s 
közpón~ia az a gyüjt6hely ahová a történészek mennek a bázis 
adataib61 dokL1IDentálhat6 történelmet írni. Eddig 28 tétel van 
felvéve az adatbázisba.Kérünk Benneteket. vegyétek elő,vagy fI:iátok 
le a csend6rvonatkozású tárgyi vagy elmei anyagotokat,--segítsetek!! 
Reméljük az alábbi anyag ösztönöző erővel fog hatni: 

A SzSMRlT. adau4n1hoz djuUaloU.a Magyar Kir 4IyiC~el1d~,.,t,'lolg'I.14 ru \,.,nalkoz6Duyagoklll1ulm4nyok.kimu 1a14,ok,.slb 

L.cltára 
---------------------------------------------------------------------------
Nvilv. 
.ilm 

nru n,y elm me,neved .. Drb 
.dm 

Szew.dom'nyozó 

--------------_._------_._------------_._-.. _---.... _------_ .. _~ ... _._-_._----_ .. _-_.-........ __ .. _. 

2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 

l~ 
16 

, 17 
18 
19 
20 
21 

I 22 
23 
24 
25. 
26. 
27. 
2&. 

A no gy bninoiClend6r mrny rel)'VertEnyei EdlklepUU.. I bnulndny Dr.v Jani btvh.Mkir cll'! nd. 
" bzelIa 

A MKir. üendóI1E,Il\r1Enete. 2 bletll Jegenyb ~Lm.kir.CIÓ 6rzn 
NEhtny ,ondollt I yoh Ütndór1<!,ró1 hanulm'ny Dr.Tlnda Gyula.m.kir CIÓ.nd. 
ÜfOSIOrlÚ,i Cxndór E. Rendórtisllck hadifogoly nEvjegydke Ilisll Kov'" Andor.KeeskcmEt 
AGlltntaiClendórzúl161ljfcgyve~nyei 1944-ben I tanulmtny Dr.Aadr~ Unl6 m.kir.lhd,y. 
A Gll4ntai m.kirCIÓ ll) I hidak ut jin I tanulm'ny Kunsai Gyull 

' E~y ~bori OSlta, mepemmÍ3ülEIC I tanulmtny Y.T ,nd'b Endrc.m.kir ... ó szd. 
Partiúnok. Murakiilben l bnulm4ny Farb.·Punlly Ödön ... ó lőrm. 
EtdElyiharcolBencdckAlhdgy. I tmulm4ny v.S.i V.B. 
A m.kir ClÓ.Te.tórmud,ön'II6sltou rm~nek Ulv'riAjl I tanulndny SUto btv'D.m.kir.CIÓ Ihdgy. 
ÜtndórTontkEpzts I tanulm'ny Len,yel UnIó m.kir.CII'!.ndl. 
Am.kiresendó!1Elnlílv'nIaJtoUventesExci I kimulatt. Slelel Józaef,m.kir.CIÓ törm. 
üó.Tintck E.TII1.TlSZlck hlWozúi Idatai 194Q.\ó\ I kimutaW l'1:~m györlY m.kirCIÓ IhdlY 
üendórokts Partiúnok hare .. Kirpitokbaa l tanulminy Könneadi Ferenc m.kir es6 onn 
S'nkaVE,lIIpjli I taaulm'ny NIJY!nayi Ödöo.m.kir.CII'! ml. 
1935clóUbuznilalbanlcvo)'rörtúka I darab BaJcsi Kholy les6 
Aci,'lnyok.(lkllzbiztond~nerv~kellenUkrolytatouharea I polld'ay Fmta Imre m.k!r.CII'!.ndl. 

rn
korl6 uzbl t .. blJOÖIO kUbeJC I tanuLndny Fmla Imre m.kir.es5.ndl. 

3 cke. nyolllOzú.lrbz.A Arkadi ,yilkood,· I poll~ay Fiata Imre m.kir.es5.Ilda. 
3 ek .. nyomozú Ilráz A dobozi mndEkos emberölb I polldby . Finlllmre m.kir .es6 nda. 
3 cl<ca DJomozú.mráz.A n'dudnri tyilkoadl I polld'ny Finlllmrc m.kir cll'! ndl. 
KoldUl ts Kitily <lnElenjt. , " I polld'ny FIDIa Imre m.kir cll'! ndl. 
EakUnl)mllolY halcnek;(ntEzKisa UnlÓEleUör1~nctcl l poll~ny Ptllilvi N'ndor 
GondolatokIXXl-ikrúudrendvEdelmErc.kiilbizlond,ira. I polld'ny KiII a.bor. 
A "Coendór ~·Ie,end'j .. u nemtan6 m':1,il"osl~b.n I ptl~ny KiII a.bor 
A. utola6 MohiUn ,angy ll, 'Utola6 Ütndor' (lanulmtny) 'I ptldiny ~ a.bor 
EgyctcmÍ3"kuostromuGr1ibea.(Egyctemiüó.zlj.kilörEIC) I ptld'ny W ... ~nCl(m:mtanu: Noel Pl 
EmIEkcnUnk.A MKir.üó.·.E, hősi h.loltai.kivE,zu.i 1884-1974.i. I ptld'ny Slclei Józaer m.kir.eic1 tÖrm. 

i )VÜLÉSI LEHETÖSÉG .l/AGlilRORSZ.,iGON!!! 

('tJillés az Ólmzában! Meleg.. baráti kllrUll1lérwck között. családias környezeIben 
lludal'éslen. azon belul Óbudán. Amit klnálwlk: . 
- a rcpUlölérról a snillásra személygépkocsi\'111 \'1116 szállitást; 
- igény szerint r~g.gclit; 
- kívánság szerint kulönféle progmmok megszerYezését. 
- Budapeslen é5 kömyékén lévő lát"ányosságok megtekinlésének megs7.erYezé-
sét. illet\'C bármilyen progl'6m megszervezéséll\lagyaror5zág egész terUlelén .. 

Szállásdíj: 30 S/rö/nap. 
Szállásdlj reggelÍ\'CI: 3-' 'S/fö/nap 
S7.állítás a repUlótérról a szálli\sni és vissza: 20 S 
A külön ré le Ilrogramok szernzésének lIija a ki\'ánságoktól függ6cn alakul 

Test"érl szcreteuel \'árja az Önök jelentkezését az ü~lntéz6: 

Vr. Parádi JozseJ'né. ~Ilca. 1037 Budapest, 
Har.intköz 19. 
Tel:250:6199 

-I:;" -

Csendőr 'pror. 
A nagy tollfosztónak lvukas lehet kcze,úgy szabd a bó,hogy nem ~fa a fele 
TISZtességes kutya dumol a kuckóban, mit is keresne kinn hasig~ hóban? 
Bfzik gazdájában.no meg a mondásban:-Kutyát sc vernek ki ilyen hófóvásban. 
Kuty~t se vernek ki.--h~t az ott mi lehet?---Emberfia volna vagy ta~n kqnelet? 
Nem lehet tünemény, jön egyre közclebb,nem is egy de ketro.s fgy szól az öregebb 
-R~gen volt az igaz,m~g próba koromba.hagytam a töm urat jönni a nyomomba, -
Szuszogott az úgy is,jártában eleget. elfogtam hát tőle az eros szeleket ----
SIÓbul &t a magyar.ugrik hjt a próba. töm úr előtt jámi ~rdig~ro hóba. ----
Dc ahogy ugorna. gyökeret ver lába.Mutat egy inlnyba.s6bálvánnyá válva: 
llQianhzen Töm úr.azt a kutyafiiját.lopja ott valaki gróf úr hadbfiiját ---
Gyerünk egybül nlja,tolvaj ebadtija.: a tettentRsnek világos ptldája. 
,EI kell fogni Töm úrI megindult az alak,nem vett ~re bennünk,oly bizttosan halad. 
Vagy ftlónlt mennek.mikor a tivolba feltünik a falu karmi feh~ tornya.-
Pr6bacsendőr szeme ~g kiváncsi lázban: hol lakik a tettes,vajon melyik házban? -
Nem is,kell várnia sokáig hiába. befordul a tolvaj egy ház kapujába.----
Hajtja az izgalom, gyorsan szedi ~bát, látja már a házon fityegő ctgtibiát. -
Ctgtiblán szelíden. mutatni is restel. áll a ntv:PáIl Miklós Csizmadiamestcr. -
Bel~nek a kapunAt a kis udvaron.bekopognak halkan bófútta ablakon .. -
Kitirul az ajtó. havas a csizmája. ott áll megkövülten a kis ház gazdája. 
Szóra nem IS nyilikdcnnedt ,lila mja,-ahogyan a járort beljebb invitilja 
Most látni csak. fából faragva ftllába.--miközben a járór beltp a szobába. 
Jöttükre apadlÓl felugrik ~t gycrek,--egy meg a kályhjdl csak toribb pityereg ... ' 
Szemben az ajtóval.fehtr vetett ágyban.fekszik ottaz asszonynehtz náthalázban.. 
Hallani a csendben valaki didcreg,--nincs túz a kályhában,melszÓbenn a hideg. 
V~gre lassan.csendben megsz611al a gazda.mintha mtlyról jönne.oly súlyosa hangja: 
-Isten hozta nálunk---közbe meg-meg akad,-Isten hozta nálunk a csendőr urakat 
Homil fiam sz6kel-üljenek le nálunk.-sok baj, gond jár feltnk,ne vigy tk el álmunk.
Nem mozdul a töm úr,nem nyflik mtg szája, barna meleg szeme a kis szobát járja: 
Egy rokkant,egy beteg.három pöttöm gyerek. --ftlcipót hordanak e piciny emberek. 
Köszörül a torkán,úgy k&zül a IZÓra,nhnek nlja mIRd mint {~lethozóra: 
-Mi járatban vagyunk?--tppen mondtam málna.nagy szükXgünk lenne egy csimadiára 
Ha hibá a csizma ,rossz jámi a hóba,--itten van öt Pengő ,mindjárt --foglalóba. 
Legjobb ha azonna1.defeltttlen máma. bemegy a csizmák"' az őn-Iaktanyába, 
Vigyen egy kis mnkót,könnyebblesz azt húzni,faljbbal a hóban nem nehh elcsúszni.
Igy bcsz61 a törr.s úr.~ indulni k6szül.visszafordul mtgis a küszöbi Imról: 
-lu van az asszonynak jófajta kis levesjót fog ntki tenni ,kár hogy kicsit keves. -
És már indulnak is.köszöntsl nem várva,--ki a jegCI. hideg .fagyO! tjszakába. 
Nem hallják ,nem ljtják,benn a kis szobába görcsból olvad egy kh,~ simul imára: 
-Aid meg Uram lsten a jó csendőröket. szeresd őket nagyon,vigyázzad l~tüket, 
Tartsd őket erősnek, tlő mintaktpnek, hagyd őket örökre szegény magyar nqmek. -
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Mmw Királyi CseDd6r hjtársi KÖZ. 

MAQYA5l KlMLYI CSEHOOl BAlTWI KOZ4ssto 

BAJTÁRSI 
LEVÉL 

-

Negyvennyolcadik évfolyam, Hannadik szám. 1996 Augusztus 20. 
. Kiadja: 

Az lvfKCsBK. központi· ve~~sége Szerkesztőbizottsága 'nevében 
KissOábor.fclt16ssu~.A Szcrkcszt6bizottságtagjai:Körmcndi 
Ferenc,Szentldáray Norbert és Kiss Gábor . 

. ' 
',. ~ .. , 
~ 7. ... : 

J~ \': , -'! _-
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Hol "agy ish'án Kiral)', i caged mag)'ar kh'án! 

?vla . .Árpád Vérörökségének hiába keresői , zokogva tesszük 
fel a kérdést: Hol vagy apostoli szent Királyunk, amikor néppé fajult 
nemzeted keres'! Hol vagy áldott Országalapítón.k. :--Jagy
~laQvarorszá2 első királva.aki "Ha lsten velünk ki dlenünk"-kel 
küldted csatákba honvéd6 seregeinket? 

Az első oldali kép a '-~v1a.gyar Kir-ál~i Szent lst\'án 3 .-ik 
honvéd I2valol2ezred lliÍnden történelmi magyar harcost véd6 Szent 

'_. '- t..: .. 

lst\'án kir-áh' vezéri emlékét ábrázolja. és a szoborba vésett szavak a 
bítbefogódzó magyar katonák esküsza\'aÍ: l'S~nt Istvánnal álljuk 
mind g a "ártát ll 

.--

A valósüg manapság egy köclbefolytott kép: .Áll-e cl mai 
magyar nép még mindíg vártát.élnek-e azok a katonai-csend6ri 
erények, amelyek a szentistváni magyar erődöket ellátta elszánt és 
elkötekezett harcosokkal? --A választ a megmaradt csendőr szivek 
csak imcíjkba foglahatják: "Áldd meg Ister~' a magyéu·t.kit vészek 
hányának.s nyuj ts feléjük védő krni tengerén kínjának! II 

-c-_+..l..+++++..i.++++ 
Az Otthoni Augusztus huszaclikai ünnepségek és főleg a 

qszág alapftásának 1100 éves jubileuma. számos 
csendórvonatkozású eseménvnek is kSl tanubizoIlVsá2:éL 

Időrendben 8Z első az \·1KCsBK 'nagy-tablójának 
tiemutatása az Ország legfontosabb ünnepségeinek kiállításaiban.A 
~vfagyarok Világszövetstge rendezésébtn ez d tabló az emigrációs 
csendőr sors történetét ismerteti. A mult számunkban me}!jelent 
TABLÓ leirása és ismejtetése szol gá} jon tájékoztatóul {~l'ól a 
folvamatr61.amit ma Ma~arOrSZ3Q~n' látmtk és olvasnak a 
kiáÍlftásokon résztvev6k.E&Íig--- Papp Lászlótól (az U.S.Országos 
Tanácsának Elnöke) kapott értesülés alapj án---m ár 
Pozsonyban.Budapesten (a Világszövetség Naggyülésén, ) Erdélyben 
és ok.1óberben l~jb6l Budapesten szervezett kiálJításokon keliil 
bemutatásra az emigráció csnd6rsfgéntk tört~nett . 

A budapesti őszi magyal' Rend\'édelmi Konferencia: 

Örömmel jelentiük.hol2\' az \1KCsBK me2becsülésének 
bizonyítékát látjuk a ter\!ezett i)fogrambeli lllódosftásokban. melyek 
szerint a SZB~vIRTT. szen'ező bizottsá!2a a Konferenciát a \tKir. 
Csendőrség megszervczó:;ének,Tötök Ferenc cz. táborszernagy 
emlékének iiján.lotti1. 

-:l-

... 

A program csend6n'ollatkozású möclosÍtás{u'ól jel en tb t t,i ük, 
hogy il konfel'lmoiQ megnyitt1Qru~ ,runely Okt.20-6n .k"dd",n o órnkor 

lesz, Dl'.Tlll'ÓS András 1'.vezú6magyot és Kiss Gábor volt magyrn' 
királyi csend6rüsztetkértékfel. 

A konferencia előachisai között az MKCsBK részéról az 
al ábbi baj társak szerepelnek: 

&zelev J6zsef:Katonából csend6r.-csendórből iárórvezetó. . . 
Dr. vjtéz Kovács Jen6: Hactifogságom é\'eir6! . 

\'itéz Domokos Sándor: A Kanadai Lovas Csendőrsé2 . 
KiS5 G4bor: Cseildórökazemígrációban.?v1KCsBK. '
Könnendi Ferenc: Zárószó: Köszönet és elismerés. 

A központi Vezető eZllton is kivánja köszönet ét kifejezni a 
konfertncia fontosságát méltányoló fenü B'Ütársak.nak. hasonlóképp 
a házigazda szerepét betöltő Rendórtiszti Főiskola 
parencsnokságának, és a rendezést ellátó Szemere Bertalan Magym 
Renvédel em -tölténeü Tudom ányos Társaság vezetőinek. 

A konferencia csencl6r del egáci óját Dr.vitéz Jani István 
Bajtársunk vezeti. s eddig 11 Bajtárs jelentette részvételét.köztük 
ifj. vi téz Kőrőssy Zoltánt,aki hatalmas áldozat árán nagymennyisé~J 
csendor-ki fJlftási ,muzemni anyagát\'iszi Haza. 

In küldjük hát az utolsó felszólítástkérést: Aki 
mef!tehcti.trósftse a dele2:ációt. lássák OttllOn.hogv ha öregek is 
vag)ilmk, -- még tudlmk H:AZAPORTY ÁZNI!"" '-

Az idő rövidsége miatt most már csak telefon vaQV fax utján 
Jelentkezzünk. (40'7)193-.030 3. fax: (40'7) 293-1441. '- o • 

Az l'vIKCsBK résZ\'étele az 1100 jubileumi ünnepségen. 

Az otthoni iubileumi emlékbizottság és a IJPa.\ Hlmgat;CaJl 

. '- '-

moz~almak rendezői vezetősé2:e .. --élén Tárkám'i László 
Bajt1'Slllikkal.-- sür}!et6 felkérésére '-meghatalmaznü,- 'a ielenleg 
\1ágyarországon trn16zkodó vitéz Domokos Sándor Bajdrsunkal. 
hogy Közljsségünket a f6váro~ban rendelen(l(~ ünnepségeken 
képvisel,ie .Atutaltu.nk31.000 FOlintot (200 FS.Dollárt'l és a Pa.'\ 
Hung,JJic8 védnöksé~ét felvállaltuk..A ~OO Dollár él ~ 'lagylJ' 
b .. 'Yt7.tetó TtstüleU\1ETJ 2clomán\'a volT. .... ... . .. . ... 
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A~IKCsBK részvétele az Okt.23.-1 Hősök Terén 
tartandó koszorúzáson: 

A Magyar Szabadságharcos Szóvetség U. S. Fócsoportj a 
rendezésében Okt.23.-án a Hősök terén emlékezési ünnepség lesz az 
1956.- Ok.1.6ber 23.-i mártirjaira és a Magyar töliénelem minden 
Hősére. Az Ismeretlen Kat.ona Sirjának koszorúzására Közösségünk 
hivatalos meghívót kapott,igy alkalom kinálkozik koszorút helyezni 
a H6s6k.--köztük héroszi csendórvéltanuink,-- emlékére. , 

A Központi Vezezt6 személyesen fogja képviselni Bajt{u'si 
.Közöségünket. • 

Fentem' tett események gyakorlati köetkezményei: 
Lelkiismeretes és gondolkozó Bajtársak előtt aligha lehet 

kérdéses vagy kétséges. hogy emigl'áci6s céljainkat eléini célzó 
igyekezetünk --melyekhez nagy lépésekkel közelebb jutothmk,-
nemcsak megsokszorosított többletmunkát ele lényegesen növekvő 
kiadásokat is jelent.-- A "tabló" e16állitása.vagy egy TestiUetünket 
méltóképpen képviselő h6si Emlékkoszorú olyan színvonalasságot 
ig,ényel, amely érdemes:méltányos és illó büszkemultunkhoz. 

Ebból a célból, s, hogy a B.L. költségeit és kiadásait ne 
veszélyeztessÜkfelk~r~~ és_f~lszólitok mhlden _ BaJ!4rsa!,h Qgy az 
évente küldendő hozzájárulás haladéktalan beküJdése mellett 
az, általam most fel ál Utott külön alapra minimum TIZ U.s. 
Dollárt küldjön. A külön alap "Hőseink" megjelöléssel külön 
lesz kezeive és az adományozó n~vével lesz nyugtázva a 
B.L.ben. 

HalottainK: 

Szabó László m;kir csó. Szabó GYl_lia floridai bajt.3.rsunk 
testvére, aki a miskolci csó,gyalogtanosztálynál végzett és 1938-ban 
lépett a Testületünkbe,--82 éves korában Magyarországon elhunyt. 

vitéz Rácz István,m.kir csó órm. rák. betegsé~.b~n 
háromszori operáció és ,hosszas szenvedés után ez év julius -l-éIl 81 
éves korában,visszaadta lelkét Tennt6jének.Temetésén a MKCsBT 
Szeley J6zsef képviselte.s a koporsót a bak.1.al6iánthází cSő,őrs 
zászl6jaborftotta. 

Keresztes János,m.kir.cső. íotönl1.az ausztráliai baitársi 
csoport legidősebb tagja, 92 éves korában a mult év nov.29-én 
elhalálozott. Temetés6n a Bajtársi Közösség kiUclöttsége búcsuztatta. 
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kísbru:oní Dr.Benedek EmU lll. kir. cső. szds. 84 éves 
korában., ez év április havában, Melboumban, (VictOlia,Austrcllia'i 
eltávozott közülünk. 

nemes palocsai Paiocsai István m.kir.cső. flldgy. 
Sátoraljaújhelyen,ez év április 30-{m 77 éves korában meghalt vitéz 
Komporday Pál m.kir. csó.fhdgy. búcsúztatta. 

Dr.Gadányi Elemér 1m.kir. cső. tbdgy.Zalaszentl6rincen ez 
év jmlltlS hónapban elhalálozott. Temetésére később kenU sor és a 
!'·Jagykanizsiai temetőben lesz örök nyugv6helye. 

Szigethy Istvánné (l'vlária) Szigethy Istvánm.kir. csó. ÓI111 , 

hfiséges felesége 1995 November havában hosszas betegesked2s 
után Sydney.-ben elh1..myt. 

vitéz Nagy LaJos,m.kir.cső .főtőrm. a legidősebb esC 
R·'I·t~'lm11nt. - ' 7 ~\" j'11m'11";: ';Q t.n A l"'on ('4 q-'" e"res 1. ""\l';;h ,") l-"'H . ill;j\..l..lli t;:~ t;;/ tH. _~_, :6r .•. • -\:O' _ .!"'itu," , -_)ll. : --.-J . ,}". Kl! 0.\. ,(.1.\ 

kiejtette kezeiből az 'frótolJm,amit Isten adta tehetségével haszn~ilT 
nemes ésf el világosító szolgálatra. 

A szerkeszt6ségnek általános nelete,hogy egyt~ !l 
mélffitásokba és megemlékezésekbe nem bocsátozik, mert minden 
Bajtárs "halála egyfol1na pótolhatatlan veszteség, Nagy Bajtársunk 
kötetekre való irói tennékenysége mégis megengedi,hogy utolsó 
l~velét:idézzük,melyet Dr. Ki ss Gyula Központi Vezetőnközirt: 
"Kt3d\,'es száz~dos Uram! ---- Kissé furcsa megsz6lítás ·- 
ISTENEM/nem a fl Laktanvában" de az flErnim'ációban ll élünk. 

p " \..~ 

j-.Jagyoll kérem nt' haragu~ion,hogy hogy levelemmel zavill'om .ck: 
miet6ttfellépek a "Hadak Utjára" kötelességemnek tartom HEL 6s 
IIMEGKÖSZÖNNl fI SZáz.:lclos Uram hosszú éveken át tmtó igi.17j 
Bajtirsi BarátsáQát.--Áldja is me~ érte cl mindenrnaQ,yarok ÖR()J( 
ISTENE,akit 6selnk HA DliRNAK tiszteltek, ~ 

Érzem és biztosra veszem az EL:v"1lrLAS közelségét .0;tm 
kapok levegőt,hiába az oxigén-belélegzés, FULLADOK.Általános 
leve11ség és nemtörődömség . Megkénem a N"LPüspök Urat,hogy cl 

Calgary-béY1 kiadott utolsó B.L,-et tegyék a sírba mellém.Ez l~tt ct; 
én BIBLIAM.----Imádságos lélekkel kérem a MINpENHATO .ro 
ISTENT,hogy adjon erőt és kitmiást KISS GABOR vezető 
bajtársunknak további munkájához. 

. Régi tisztelgéssel bricsuzok Százados lhtól, --Isten fJ dja! 
Kedves fELESÉdE;NEMZEfES ASSZONYNAK kézcsókomat 
kiUdöm. 

jUI1ÍUS 15. LAJOS. 
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MEGEMLÉKEZÉS: 

Itt van a helye egy post mortem megemlékezésnek,amellyel 
köszöjük és egyben nyugtázzuk a néhai Szalontai S.~ndor 
m.kir.g.szds. Ur végrendeletileg Közösségünk.'e hagyott Otszáz 
Kanadai DolIárt;-melyet Solymos JózsefutjánhivatalbóljuttatoU el 
bankszárnlánkra.A torontói csoport nemes csendórvezetője még 
halálában is az élő csendőr eszmét szolgálja! 

ElIsme.rések,köszönetek: 

Köszönetünket fejezzük ki Radnóthv Károlv .. .. 
bajtárstmknak,aki nemcsak bátor szavakkal,ele megfontolt és 
megindokolt irásaival Jettekben is harcol a nemes magyar faj 
tötténe1mi rendeltetésének elismeréséért. Közöljük,hogy nemcsak 
négy fontos helyi ujságnak (SzindikálO,hanem a három florickti 
egyetemnek is megklUdtük az anyagot. .., 

vitéz Szakály János TRIANONI FUZETET és a vele 
szerkesztett angol dok"l.lIilentumot a központi vezető amerikai 
felesége személyesen adta át a két floridai szenátomak és öt U.S. 
0TszággyúJési képvis~k6nek. Az egyjk képviselő csak annyit tudott 
\ iagyarországról,hogy vaJószímí a NA TO-ba való felvétele. 

Ha már Sz.akálynál tartl.mk,köszönjük Szakály Sándor dr, 
~ cső. Bajtársunk közbenjárását és segítségét a cső. 
ERDE~1KERESZT ·· szallag.iainak gondos megrendelését. és 
elküldését. 
/. Köszönjük Perjésy György hatalmas munkáját a csó. tiszti 

elhalálozottak kimutatására. Több pélányban másolatot 
készítettünk,s igénylés esetén öt U.S. Dollárért plusz szállitási 
költség, megrendelhet6 a B.L. szerkeszt6ségénél . 

Nagy érdeklődéssel és megilletődéssel olvastuk a LEVELEK 
JUDITNAK' Cimú és a FÓKUSZ-ban megjelent cikket Dr vitéz 
Kovács Jenő és felesége,Judit nemzetes asszony megpróbáltatásáról. 
A Pénelopé hasonlat egy büszke , htJséges, egri-nevet érdemlő 
feleséget emleget, s a Testület hálásan köszönti ezt az Istentől 
megáldott ritka Emberpárt. 

A központi vezetőség örömét fejezi ki az újdon 
h frhull ám nak ,köszöni Dr.André Lászl ócs6. szds. B ajtársunknak ,hogy 
figyelmeztetett előző B.L.-ben megielent téveclésünkre,s méginkább 
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köszöni azokat a hihetetlen fontos dokumentumokat,melyeket az 
őszi Konferencia vital ehetőség ei keretében lehet majelfelhasználni . 

Előze) (kett.es számú) B.L.-ben lehoztuk a Konferencia 
előadói tárgysorozatát.Fontos,hogy ha bármilyen dokumentum van 
birtoklmkban, amely a megnevezett előadások témájával 
kapcsolatos, azt mielőbb másolatban megkiildjük a közponü 
vezet65é~ dm ére; mert aligha lesz valaha is jobb alkalollunint az 

. idei btldipJ:~.ti ~onferencia áz esetlegesféleéltések tisztázására. 

A Magyar Királyi Csendőr Érdemrend adományozása: 

A Vezetőségi T::mács, a Bajtársi Közösség Csoport, vagy 
Szórványvezetóje javaslatára a Központi Vezető az alábbi 
f?ajtársaknak itélte oda és adományozta a volt m.kir Csendőrség 
Erdem rendj ét: 
vitéz Polgllii László ' 
vit.éz Nagy Lajos 
vitéz Jar~rrstván dr. 
Horváth Lajos 
!vfáthé Jenő 
MolnárBálint 
Kovács János 
vi téz Körössy Zoltán 
Sydney MKCsBK csop. 
hd' Lás'zI' l agyas .. ö 
vitéz Géczy Mihály 
Ft.Kmpa Sándor 
Szekeres pál 
vitéz Szakály János 
Sörényi István 
V attay B elia, (Vattay 
Ferenc emiékére) 
vitéz SlOmbathy Lajos 

A kitüntetetteknek köszönJük áldásos önzetlen munkássá~ukat 
s csupán Főtisztelendő ](Tupa Sándor szavait idézzüktlismerésképp: 
II Kedves Kiss Ur! A nagyon szép csendőr medc'il~ 
megkaptam.Nagyon szépen köszönöm.Életem első nagyrabecsül ~ 
kitüntetése azért a kevésért. amit a csendőrbecsület érdkében tettem 
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Ue amit tettelll és még temú fogok,szívb61 tettem , ugyaru s most arról 
lehet szó,hogy Magyarországon is kiadják könyveimet,arnelyekben a 
csendórökról nem is e~vszer írtam ,S e~vike volt azon akadálvokn2J~, 
ami miatt otthon nem'~iámogatták köilYveimet.--GécZ)'llekisjelezni 
fogom,hogy megkaptam a kereszt medált,amely kivitelezésében is 
ragyogóan szép. Szolg~atát köszönö~ mint i smeií;t1ent is 
köszöntöm magyar testvén szeretettel: --------P.Krupa. II 

Alábbi képünk néhai vitéz Vattay Ferenc ny.csó.ezds,Ur 
lányát. Bertát és féIjét.nemes Bihar Andrást ábrázQljEL Berta 
Nemzetes asszony édesapja emlékére kapta az Emlékkeresztet. 

Ü nnep8égek,rendezvények; blljtirsi talÁlkozók: 

A ~v1agyar Királyi Csendőrség megalapításának és 
tönrénybeiktatásának 115 éves évfordulóját a SydneyEi Bajtársi 
csoport vitfz Tassányi József csoportvezGtón:k rendezésében 
díszebéd keretében Május 19-én ünnepelte meg. A díszebédet 
megelőzően templomi emlékmise volt a hősi halottill;:ért,mártírokért 
és az elhunyt csenőr Bajtársakért. 

Hősók ürmepélye Grácban junius 2-án lett megrendezve 
nagyszámú résztvevő jelenlétében.-- vitéz Lengyel Béla altbk. sijánál 
MeyeT Rudolf köszöntötte a megjelenteket,majd az Osztrák 
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Szövetségi Hadsereg két maga'iFállgú tagja és Tóth István 
alez"katonai attasé jelenlétében Marton Dezső szkv.fhdgy.tartott 
lelkesen megtapsolt ümlepi beszédet Az emlékünnepen 
[,Aagyaror-szágr6l hru-om képviselő és cl Történelmi Igazságtételi 
Bitottságnak is számos tagja vett részt.Az l\1KCsBK-t Bánfai 
JózsefBajtársunkkép\riselte~-

Kerestetés; 
Fa7.akas Ferenc BajtflfSunk felkérésére keressük Charles 

Nagy 52 éves, AOlidábarl. Tam pá ban 1 O é~ óta é16 bajtársunkat. 
T;:Y.-,,, . ..,r; l .-•. ~~".'" K'" t H' Ik (''''' T 'T 1'('018' 54-' ~ ~"''7~ 1'>-1;11;ö1 lvCUl)cl, a ona aJna a, ";). eleS} e,.o ) •. ;)-;) ... i ;) , 

Cime: 510 North Jackson St, NO.IOI. Olandale,Ca, 91206, 

Csendőr liT Shirt,póló ing,trikó,etc. 

Élelmes és Testületi r-agaszkodását mindíg bizonyító 
Bajtársllnk megtervezett és kivitelezett egy nyári II al só inget trikótIl 
kakastollas csendőr nagyszaJÚen sikerült cu'cképével és "l\;lagyar 
Királyi Csendől'ség,1881-194S.-H' ven Becsülettel Vitézül ," 
fell'ássaL Megrendelhető közvetlenül ~ vitéz Kórössy Zoltán 
TBajtársunkt61 TIZENKÉT V.s. DOLLARÉRT,amely összegben 
a szálli~isi költség is benn foglaltatik eim: 11227 Woodson 
A ve.KENSINGTONM.D,20895, TeL (30 1 )946-2414, 
li ) ~." :ua 

i.J 
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Büszke örömJí rünk: 
Szathmáry Emőke a ~lanitoba Ei}'etem uj 

elnökaSszonya!--- vitéz Domokos Sándor értesítése alapján részesei 
lehetünk annak a kitüntető magyar és csendőr eseménynek amely ez 
év július 2. -án történt.: vitéz Szathmáry Károly m . kir. csó szd~ . lányát 
elnökké avatta Manitoba Egyeteme. 

Az Elnök -asszony biológiai antropológus,s 10 évet töltött a 
kanadai sark-körön túl a Dogbrib bennszülöttek között. Kutatásai ban 
kerest.e annak a szint.e járványszerl1 méreteket öltő cukor-bajnak 
okait,melyek a törzset vaksággal,végtagok elvesztésével és idóelőtti 
halállal sujtja.---Beiktatási beszédében a Manit6ba Egyetemet 
megalapító Oblátus Rend érdemeit emelte ki, s a kutatásai közben 
észlelt egyházi vonatkozású papi áldozatos mlmkákodásokat,ami 
lényegesen eltér a mostani egyetemi és liberális felfogástól. 
Köszönjük Domokos Bajtársunknak a esendőség képviseletében tett 
megjelenését,v.Szathmáry Bajtársunk halála alkalmából iti nemes 
költernénvének átadását és fenti él1esftés mediildését. 

• y ~ 

Mrs.George ReiIJy, szül.Szathmáry Emőke,ELNÖKj\:Ö. 

-ro-

A # • b Z Ofo,7Judapesti Konferencia YJabb hírej: 

Az Okt.29.-NoY,2.-ig tartó YU!.Rendvéddem-történeti 
Tudományos KonfeJ'encia .... MEGHIVOJA hivatalos áme:"A 
napóieoni Közbiztonsági Ortestület útja Párizstól-Itálián és 
Ausztrián keresztül Budapestig. 

A Konferenciat a 1\t1.Kir Csendőrség 
megszervezőjének., T örök Ferenc altábornagy ,cz.táborszernagy 
emlékének ~ánljuk! 

Relldezo1i:Országos Rendőrfó'kapitányság, a Szemere 
Bertalan RendvédeJem-történeti Tudományos Társaság és a 
Rendőrtiszti Főiskola Magyar Rendvédelem-történeti 
Dokumentációs Központ. N " 

A Konferencia Helye:RENDORTISZTI FOISKOLA. 
H,-1121 Budapest, XII t FarkasvőIgyi út 12.--Főépület "A" 
terem. 

Amint a prograrntervezet jelzi , Dr.Farkas Attila 
r.dandártábomok! a B-endvédelmi főiskola főigazgatója köszöntóje 
után Dr. Túrós András r. vezérőmagy, Közbiztonsági fóigazgató és 
Kiss Gábor.voltm,kir.esendórtiszt nyitják meg aKonferenciát 

Kiss Gábqr) felelőssége és az adott páratlan lehetőségek 
isme:retében elkészítette megnyitó szavait,s itlközreadjuk két okból: 
Elsősorban kéri a Bajtársak építőleges hozzászólását,másodsorban 
legyen a beszéd dokmnentá1va az }'·1KCsBK. Bajtársi Levelében a 
jövö nemzedékek örökségeként: 

Kedves Baj társak,Barátok! 

Megszólitásommal s1Í vközelségemet kivánom kifejezni 
Hozzátok, a magyar nemzet és magyar nép közbiztonságának 
és közl'endjéllek mai szolgálóihoz. 

A "magyal' Hiszekegy" Imájának egy .. soXát 
"álasztottam bC\'ezetőmnek; HISZEK EGY ISTENI OROK 
IGAZSÁGBAN ".-- Nemcsak hiszem,de vallom is,hogy az 
ÖRÖK IGAZSÁG --égi,\'agy történelm..i,--megérettnek ítélte az 
időt; amikor OrsZágunk közbiztonságát 64 éven át húségesen 
és vitathatatlan eredményesség~el szolgáló volt Magyar Királyi 
Csendőrség Jogosan kérheti meJtó helyét a hazai rend\'édelem 
történelmében. 
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lVlagaulInal hoztaJn a volt lVIagyar Királyi Csendőr 
Bíijtársi Közösségének ' testvéri kézszolÍ tását és tisztelgését 
azok előtt,akik ezt VIII.-ik Rendvédelem-történeti 
Tudományos Konferenciát a csendőrség megszervezőjének 
Jlle.Jl1es Török Fernc,altábornagy,cz. táborszernagy emlékének 
dedikálták. 

Legyen ez az elfogulatlan tárgyilagosságra elkötelezett 
Konferencia ERKÖLCSI ELÉGTETELE a volt nemes 
T estületllek,amely Hazáját és Népét " Hiven Becsülettel ~ 
Vit' "I J 'It _ ,ezu sz.o ga a. 

A Kiászmenet megindult az utolsó csendőrökkel a 
nyitott történelmi s r fe,lé feltartóztathatlanul . Itt az 
idejethogy átadjuk örökségünket a mai és a jövő rendvédelem 
szolgáJóinak. 

Legyen fa. a Konferencia testanlentumunk tanuja és 
vérehl\Jtója: Hüségünk ---amig élünk,---Hazánké és Népünké, 
BecsüJetünk,--legyen szolgálatunkban utódjainké és követőké, 
vitézségünk pedJg az örök magyar harcosoké!!! 

A ~lagyar Királyi Csendőr Bajtási Közösség nevében 
tisztelgek a magyar Rendőrség ,al előadók és a megjelentek 
előtt. 

Kiss Gábor 
volt m.kir. cső. 111dgy. 

az l'vIKCsBK központi vezetője. 

l'D()LÉSI LEIlETÖSÉG .IÚGJilRORSZAGo,v III 

(' dOlb az Óhazéban! Meleg. baráti kör1llménvek kOzotl. családias kOm\-ezetbcn 
Budalléuen. lzon bel ul Óbudln, Amil klnAIUÓk: 
- a repOl6térr61 a sZllllAsl1Il2.eIMlygq,koc:sh'll való sá\llt"l~ 
- igény szerint rqaclil; , 
- kl"ins6g smint kolonl!le programok megsmn"CZiWt, 
- BudalIesten é~ kllmyikfn lévő IAt\'inYOIJégok megtckintéKnek megsm,,~zi. 
s.!t. iIIel\'e t-4rrnilyen program ~ Mal) .. rondc eg~z tcrtlle~n , 

SmllAsdlj: 30 S/llIluap. 
SmUisdlj reggeli\'el: 3~ 'SlIlIInlp 
S7lI1IIt6s I repnl6ltrr61 a smlllhri ~ "issm: 20 S 
A kOIGnffle prog ... mok ~en'ezfsfnek IHJa aldvánsligokl61 rnggGtn alakuL 

Teln'h1.urelellel dr)1 II Oollk jelealkeúsilll a~InIá6. 

Dr. PIBdl Jouefllt, ~IICL 1037 Budapest. 
Har.mtköz 19. 
Tcl:2S0;6199 

-1:1. -

Csendőr ~ror. 
A nagy tollfosztónak lyukas lehet keze.úgy szakad a hó,hogy nem tRfa a fele 
T JSZtcsségcs kutya durmol a kuck6ban, mit is keresne kinn hasigm h6ban? 
Bízik gazdájában.no meg a mondásban:-Kutyát sc vernek ki ilyen h6fdvúban. 
Kuty~t se vernek ki,--ldt az ott mi lehet?--Ember6a volna vagy ta~n kipulet? 
Nem lehet tünemény, jön egyre közelebb,nem is egy de kettő .. így sz61 az öregebb 
·R~gen voll az igaz,m~g próba koromba.hagytam a töm ural jönni a nyomomba. -
Szuszogott az úgy isjátUban eleget. elfogtam hál tőle az erős szeleket ----
Szóbul ~ a magyar.ugrik hjl a próba.töm úr előtt jámi tmiigm h6ba. ----
OC ahogy ugorna, gyökeret ver lába.Mutat egy imnyba.só~lvánnyá válva: 
lIQdanhzen Tóm úr ,azt a kutyafiiját,lopja ott valaki gmf úr hasábfiiját .--
Gyerünk egybül mja.tolvaj ebadtája. : a tettenémnekvilágos ~Idája. 
.EI kell fogni Tóm úri megindult az alak.nem vett észre bennünk.oly bizttosan halad. 
Vagy ilómt mennek.mikor a távolba feltünik a falu karcsu feh~ tomya.-
Probacsendőr szeme ~g kiváncsi lázban: hol lakik a tettes.vajon melyik házban? -
Nem is kell várnia sokáig hiába. befordul a tolvaj egy ház kap!Íába.----
Haj~a az izgalom. gyorsan szedi ~b4t.látja mr a házon fityego ~gtáblát.-
agtáblán szelfden. mutatni is restel. áll a ntv:P411 Miklós Csizmadiamcstcr. -
Belqmek a kapunAt a kis udvaron.bekopognak halkan hófútta ablakon..-
Kitárul az ajtó. havas a csizmája. ott áll megkövülten a kis ház gazdája. 
Szóra nem 11 nyilikdermedt .lila szája.-ahogyanajárort beljebb invitálja 
Most látni csak. f4b61 faragva illába.--miközbcn a járór bel~p a szo~ba. . 
Jöttükre apadmi felugrik k6t gyerek.--egy meg a lálylddl csak tovább pityereg ... 
Szemben azajtóval,feh~vetcttágyban.febzikottaz asszonyneh~z náthalázban.. 
Hallani a csendben valaki didcrcg.--nincs túz a Ulyhában.melszÓbenn a hideg. 
Végre lassan.csendben megsz6llal a gazda.mintha m~1yróI jönne,oly s6lyosa hangja: 
-Isten hozta nálunk---közbe meg-meg akad. -Isten hozta nálunk a csendőr urakat 
Hozzál fiam sz~ket,-üljenek le nálunk.-sok baj. gond jár felénk,ne vigy~k cl álmunk. -
Nem mozdul a töm úr.nem nyflik m~g szája. bama meleg szeme a kis szob4t járja: 
~ rokkant,egy betcg,három pöttöm gycrck.--ilcipót hordanak e piciny emberek. 
KOszörül a torlán.úgy k6szül a sz6ra.n&nek rája mind mint f~lethozóra: 
-Mi járatban vagyunk?--q,pcn mondtam mma.nagy szükségünk lenne egy csimadiára 
Ha hibá a csizma.rossz jámi a h6ba.--ittcn van öt Pengő ,mindjárt --fogIa16ba. 
Legjobb ha azonnal.de felt~t1en máma. bemegy acsiZJná~az órs-Iaktanyába. 
Vigyen egy kis szánk6t.könnyebblcsz azt húzni.6al4bbal a h6ban nem neh& elcsúszni -
Igy beszél a törzs úr.és indulni készül,visszafordul mép a küszöbi rtSZrÓI: 
~ltt van az asszonynak jófdjta kis lcvesjót fog n~ki tenni,lár hogy kicsit kcvcs. -
CI már indulnak is.köszönést nem várva,--ki a jeges, hideg .fagyos 6jszakába. 
NAem hallják .nem Jjtják.bcnn a kis szob4ba görcsból olvad egy k&.és simul imra: 
- ld meg Uram Isten a jó cscndórökct. szeresd őket nagyon,vigyázzad léptüket. 
Tartsd öket cr6snek, 6lő mintak6pnek, hagyd őket örökre szegény magyar nqmek.-
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 

I 'f <f (; /.vl'v' 

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



M Királyi CSllld6r Ba~Körz_ 
Az MK~ a voh Magy&' ~ CsetxHrség 
törtéD!lmi szerepéD!k és ~ örököse. 

Fe1cdata m:gd'rizni és m:görökíteni a wh 'ltstt&t 
m:mes ha8yományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1fzött volt 
cserrl1rök bajtársi közössége.rrelyD!k tagjai ~~~k a 
voh Thst.\&t cserd1rei (hivatalbóU.mzteEtbeli cserd1rök 
(fe1kérésre) és cserd1rbarátok (önkéntes alapon)--ha a 
Közösség ce'ljaival és Fe1a:Jatával egyetérteD!k 

Az MKCsBK. m~ teli&tén áJ1ami1ag 
e~1yezett INonprofit Corporamnl.az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt beje8jeZVe. 

MKCsBK JkUtánt Levél: 
Re'ltltetése: l.) A közös sorsra reDEh bajtársak 

összefu~ és tájékoztatásának biztosítása. 
2.) RámmJk) Bajtársaknak és csaRija

iknak rregsegítése. 
3.)A wh ThstüEtrdl alkotott ton meg

ite"'Esek és ve"'Emények Ine8változtatása. 
4.)Ek1adások .~pe1yek(Cs6.Nap) 

reDEzésével a fenti cébk e~résém szükséges anyagi ala
pok me8teremtése. 

--------------_._--
A J3jtársi Levél azM1{CsBI{.-nak.mint viJáprve

zeBk központi titékoztatOja. 
Mmn cikkért szerz6"je.kia1ásáért a BL.kicd)ja fe-

1elSzerkesztt1 bizottsá8:St.C1air Norbert Kö~mi Fere~ 
F~ kid) }{Es Gábor .központi vezeta1. 
C~ Gábor .5324 fu~w Way ApopkaFl.-327m. 

MAOVÁR IUAÁl.Yl C$EHDOR IIA1TWI KOZOSS6Q 

BAJTÁRSI 
~ 

LEVEL 
Negyvennyolcadik évfolyam, Negyedik szám. 1996.Karácsony. 

Kiadja: 
Az MKCsBK. központi. veze~sége Szerkeszt6bizottsága nevében 
KissGáborJclcl6sszcrkcszt6.ASzcrkeszt6bizottságtagjai:Körmcndi 
Ferenc,Szentkláray Norbert és Kiss Gábor. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

H , , , 

DICSOS~!3Mt1NNYBJ:NAZIST&NNEK,--BEKESSEG 
FOLDON A JO AKAR AT U E~tBERNEK! 

JÓAKARAT, ez az idei karácsonyi égi és fóldi csodálatos 
meglepetés. Régen várt 2\Jándék. A dicsőséges Isten adománya 
a megbékélést kereső, békességért esedező fóldi embereknek. 

Nem véletlen,hogy az utolsó hónapok eseményei a 
JÓAKARAT Jegyében folytak Ie,- sorsunkat irán)itó Égi Er~ 
akarata szednt. 

Kezdjük hát az "események" felsorolását. A 
középpontban a budapesti Rendőrtiszti főiskolán megtartott 
négy napos rendvédelmi "konferencia" áll. Előkési tése a 
Szemere Bertalan Magyar RendédeJem-történetl Tudományos 
Társaság és az MKCsBK. közös munkaija volt, az érd~m 
azonban a SZBRTT -t illeti, (Dr.ParádJ József és felesége,Dr.Ori 
Károly, Csapó Csaba és Pogány Krisztina, titkárnő 
személyében. ) 

A tömör öS~'ZefoglaJást ez a s2\JtóJelentés ismerteti: 
,uORl,VIllY vaJÓÚf? 

, N ~elll I.~n~ertelll c~ndőrt, a~ár az 1945 dőttl swlgálatból, akár a külyllágba 
szamuzo((ek kozul, akire azt mondanarn, hog,\' "álmodozó" yoU. 

, ,Miér!. ,kérd~m ,hát most, hogy álmodunk, vagy yalanú neheun érthető 
yaJosagszeruscg, Wan eppen IIlÓá& történik a volt Magyar KIrályi Csendó.v.. 
sorstörténetében? .~ .... 

A fddetYALÓSÁG, amelyet aulább (ro~k hlte\csHc:nek: 
~uda~te~ ez ~ Október 29-31.~ Rc:ndvéddem-történeU' Tl,ldományos Konferencia 

volt, Gona Árpád EI~ók Úr rovédnöksiJe és Kuncze Gábor Úr, a Magyar Köztársaság 
belUgynún~ere v~~oksége alatt; A rendezók a Konferencl,t a M.Klr Csendőrség 
megszervezcíJenek, To.rok .. Ferene altábomagy,ez.tábo~ emlékének ajánlották. . 

- ·1-



A konrerenclát Dr. Fazekas AttUa,r.dandártábomok, a Rendvédelml Fólskola 
rólgazgatója, Keru Lís:dó r. ezrtdes,omágos rendőr fókapltányáa közl.bbt. osztályának 
vezetője 61 vl& KISS Gibor,volt Mqyar Királyt csendőrtiszt nyItottik mea. 

Három n&pon át. egymást követték J ~lSYooa\ú, törtéodmt hitelességű realltissal 
elmondott előadások klzárólqosan CSEN~MÁVAL FOGLALKOZVA. 

Sorra ksriiltdt tudományos meatÁrJYaIásban A franda csendőrség törtEnd1 
előzményd,(Dr.Ory Kiroly), A francia csendőrsq tqnap és ma (Jean Claude MarIon francia 
tábornok, francia nyelven), A francla csendőrség mOCIaUlZáláSÚIa aktuális kérdései, (Buzás 
Pál), FeJeutek az osztrák csendőrség történetébo~ (Dr. Zachar Józser), A Wemdl fegyverek, 
(Ph.d. Lugosi József), A m.klr. csendőrség meaalakulása Es múködése,(ph.d.Paridl Jómf), A 
csendórsé& europal mlntil,(Ph.d.Mezey Barna), Pand6rsig helyett csendőrség 
Baranyában, 1881-8S4.IDr Emyes Mihály), A magyar klrilyl csendőrség fegyverhasmálaU Joga 
1881-1914, (Csapó Csaba), A csendőrség lafJalnak oktatisa Es képzése a XIXsLvégm Es a xx. 
sz. elején,(Dr.Szabó Gyula).A m.klr.csendorség története 1920-1945.(ph.d.SzakBy Sándor),A 
magyar királyi csendőrség tevékenysége az &zakl demarkráclcSs vonalon,lnl-1941.(Suba 
Sándor.),A csendő~ részvétele zala megye határórizetében 19Z1-1941,<Ph.d.Bacsa 
Gábor),Csendőrség Es tírszerús,(Csóka Ferenc), A m.klr csendőrség szerepe a kit vllighiború 
közötu Magyar Királyi biztonsági koncepc~ban.(ph.d. Hqedús Róbert), Török Ferenc a 
csendőr Testület mqszervez6Je,(Dr.Lengyel ó szk.cs6 szds.),A csendórkerOlet rendv~mI 
tevékenységének értékelése,(ForTÓ Jmos),A m.kIr. csendőrség hagyományal,muuálls 
emlékanyagainak őn.ésl helyei hazánkban Es kOlföldön.(Klss István Géza).A m.klr csendőrség 
egyenruházatal881-1945.(Ph.d.SágváriGyörv) csendőrség szlmbóllumrendmre, ék ftménye 
(Zeldler Sándor),Az őrs mindennapi Bete,(Kalser Ferenc),A csendőrség Es a törtmelml 
egyházak kapcsolatat a Horthy korszakban az el nem Ismert relekezddt tiikl"8xn,IDr Fudtas 
Csaba),A csendőrség részvétde a II. vllighiború hadmtIveletdben,(ph.d. KcsertI 
Isztván),Csnedórpuces vagy úszIÓSUJltelés,(ph.d.RaVIS'Z István.),Katonából csendőr, 
csend6rMl járorvezető,(SzeleI JÓ1'5ef,szkv.m.klr csó. órm.),Hadlfogáaom ~elr6I,(Dr.Kodcs 
Jeno, szkv. m.klr.csó.szds.)A Kan&dal Királyi Lovas Csendőrség,(vltéz Domokos 
Sándor,szkv.m.klr. csó.rbdp'.) Csendőro'K az emi3lid6ban,(vltéz KISS Gábor,akv.m.klr. csó. 
Ibdgy).,Köszönet Es ellsmms.(Körmendl Ferene,szkv.m.klr.csó,őrm.)--dőadisal. 

f Ha ez a bekezdés nem pózl meg a kételkedóket a megtörtátt csodár6~ akkor még 
beszélnünk kell a cfs:zkanlró~ melyet a Magyar K1ráIyI Csendőr BaJtirsI Közösség 
adományozott a Rendőrtlsztképzó Fólskolának, hogy azzal minden ~ben az Molyam-elsó a 
volt Magyar Királyi Csendőrség 64 éves "hüségcs, becsületes Es vitéz" szolgálatára emlBtezve 
kltüntethetO legyen. 

Álom,v~ valóság? 
. . Fenti eloadások elhangzottak. Az AusztráIlábó~Egyesült Államokból.,Kanadából 
résztvevő csendőr"delegácló" a RmdőrUszt1 Főiskola vendégevolt. EZEK YALÓSÁGOKII 

A csendőr-álmok boldol ébred&e, az aitölcsl"rehabllltádó" megkezdődött. 

A közleményhez csak annyit kivánunk hozzátenni,hogy a 
Nvita" során magasszinttl hozzász6lások hangzottak el melyekben a 
csendőrök is résztvettek,Köztük vitéz Komporday Pál,vitéz Szendi 
JÓzsef.vitéz Kiss Gábor. Lám Béla. vitéz Domokos Sándor.Simon 
Ferenc és vitéz Szakály János. A Zár6szavakat vitéz Serényi István 
t cső.mondta szokotthatásosságával. 

Szóljunk valamit a csend6r DfSZKARDRóL: 
A KARD LEÍRÁSA ÉS TÖRTÉNETE 

A kard spanyol gyártmány, a XVIII. és XIX. század fordulóján készült. A 
francia csendörség testöralakulatának parancsnoka számára rendszeresitették 
dJszelgési feladatok ellátására. 

Hossza: 90 cm, szélessége: 14 cm (markolatnál). 
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A markolat két kisebb és egy nagyobb rubinnal illetve smaragddal díszített. 
Az egész nyél aranyozott, egyfejú sast ábrázol, melynek melIén a magyar 
csendőr éremkereszt fekszik. 

A penge két élű, spanyol motivumokkal díszített. Az egyik oldalon 20 cm-re 
a markolattól, három tornyú bástya látható aranyozott, piros pajzs háttérrel. A 
penge túloldalán a pajzs alatt ROBERT és MADE IN SP AIN felirat látható. 

A hüvely bőr, arany ötvözeru lánccal. 

A kard a bajorországi illetőségű Schaffer család birtokában volt. Feltehetően 
az első tulajdonosa Schaffer William, aki a csendőrségnél parancsőrtiszti 
beosztásban teljesített szolgálatot. 

A kard a családban apáról fiúra szállt. A XIX. században hagyaték 
fonnájában került a bajorországi Schafferéktől az USA-beli Schalferekhez. A 
Schaffer család ezen ága a xvm. század végén vándorolt ki az Újvilágba. 

A Schaffer név az angol nyelvi környezetben Shaver-ré alakult. 

Ruth M. Shaver 1953-ban ment feleségül Kiss Gábor volt magyar királyi 
csendőrtiszthez az USÁ-ban. Közös elhatározással adományozták a kardot 1995. 
áprilisában a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek. 

A Magyar Királyi Csendőrség Bajtársi Közösség nevében v. Kiss Gábor 
központi vezető a kardot 1996. október 28-án "A napóleoni közbiztonsági 
őrtestület úlja Párizstól - Itálián és Ausztrián keresztül - Budapestig" cÍIDú vm. 
Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Konferencia során átadta a 
Rendőrtiszti Főiskola föigazgatójának, dr. Fazekas Attila r. dandártábornoknak 
azzal a céllal, hogy annak szimbolikus birtokába jusson minden évben a 
tanintézet legkiválóbb hallgatója, felelevenítve ezáltal a magyar rendvédelmi 
tisztképzés nemes hagyományait. 

Díszkanl. 

A francia csendórségnek (gendannerle) a XIX. sz.ú,ad elején 
rendszereS lett á szkardJa, melyet a Magyar KIrályi Csendőr Bajtársi Közössé; 
a budapesti Rendőrtlszll Főiskolának adományozott, '!2 úfolyamels§ hallgato 
kltü'ltet~ével a volt Magyar Királyi Ccndórség "HIVEN, BECSULETTEL, 
VITEZUL"végzett szolgálatának lesL évenkintI nyilvános történelmi 
emlékezletóje. 
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MEG AL LAl'OOÁS 
mely létrejött egyrészről, az adományozó Magyar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség (5324 Pineview-Way Apopkn Florida 32 703) - továbbiakban 
MKCSBK - másrészről az adományozott Rendőrtiszti Főiskola ( 1121 Budapest 
XI!., Farkasvölgyi út 12.) - továbbiakban RTF - között díszkard adományozása 
táff,'yában az alábbiak szerint: 

1. Az MKCSBK térltésmentesen az RTF-nek adományozza a tulajdonát képező 
és jelen megállapodás l. sz. mellékletében részletesen leirt díszkardot azzal, hogy 
az adományozott főiskola évente - első ízben 1997 -ben - azt a 2. sz. mellékletben 
foglalt tanulmányi, illetve szellellúségi elvárásoknak leginkább megfelelő kiváló 
hallgatójának szimbolikus birtokába adja azt. 

2. A dfszkard az RTF tulajdonába marad az esetben is, ha a főiskola jeleluegi 
elnevezése megváltozna, de azonos vagy hasonló célkitíízéssel tovább működik, 
vagyis mindaddig amíg a magyar állam rend védelmi testületeinek tisztképzését 
végzi és biztosítja arra érdemes hallgatójának a díszkard évenkénti megtisztelő 
szimbolikus birtoklását. 

3. A 2. pontban foglalt feltételek hiányában az RTF vagy rumak jogutódja, illetve 
azt jogutód nélkül megszüntető jogi személy köteles az MKCSBK részére a 
díszkardot költség és térítésmentesen haladéktalanul visszaszolgáltatni. 

4. A díszkard állruldó megtekinthetőségéről, valrunint méltó és biztonságos 
körülmények között történő őrzéséről az RTF köteles gondoskodni. Esetleges 
megsellmlisülés, sérülés, illetéktelen személy általi eltulajdOlútás megelőzése 
érdekében az RTF köteles duplikátumot készíteni, illetve javítási, karbrultartási 
munkákat saját költségén elvégeztetni. 

5. A dfszkardnak az RTF legkiválóbb hallgatója részére történő évenkénti 
.. szimbolikus birtokba adásának joga a főiskola mindenkori vezetőjét illeti meg, 

aki e jogával - belső intézkedésben szabályozottak szerint - Ülmepélyes keretek 
között köteles élni. . 

6. Az MKCSBK jogosult arra, hogy az évente megismétlődő szimbolikus 
díszkard átadási ürlllepségen képviselője utján részt vegyen, illetve azon szerepet 
vállaljon. Az RTF kellő időben értesíteni tartozik az MKCSBK-t az évenkénti 
Ülmepség pontos idejéről és helyéről. 

7. Az RTF köteles gondoskodni arról, hogy jelen megállapodásban foglaltak 
Illaradéklal:1Il végn:haJt<lsa a nllndcllkori hal<llyos kObö és bclső jogi nOrJlH\k 
szerint törtenjen. 

8. Úgy az adományozó MKCSBK, mint az adományozott RTF vezetői a jelen 
megállapodásba foglaltakat, mind akaratukkal mindenben egyezőt jóváha!,'yólag 
írják alá. 
Budapest, 1996. szeptember 25. 

, /"~/"" 
.... ... . ~~ ... .... ......... (Q4.~ 

v. KISS GÁBOR 
MKCSBK 

központi vezető 
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V'EDNöK1 NYIl.ATKOZAT 
ÁlJ..AMALAPiTÓ KIRÁn'uNK ÓTA JELEN "A>.~ A MAGYAR 

KÖZÉLETBEN AZ ERDEM NYll.vÁlios ElJSMEREst:. SZÜK.Sf:GESNEK Es 
HELYEsNEK TARTOM, HOGY A FEGYVEREs SZOLGA LAT SAJÁTOS 
YlsZONYAIT TÜKRÖZÖ EUSMEREsI FORMÁVAL GAZDAGODJEK 
REND'IÉDELMI TlSZTKEPzEsÜNK. 

A LEGKJ'IÁLÓBB TAliULMA.NY1 EREDMÉNYEKET ELERO 
HALLGATÓ TELJESInIÉNYENEK DisZKARDDAL TÖRTENÖ SZlMBOU' 
KUS ElJsMEREsE REND'/ÉDELMl TlSZTKEpZEsŰNK NEMES HAGYO
MÁNYAIT ElE'IENtn fEL. A MAGYAR KIRÁLYI CSENOOR BAJTÁRSI 
KÖZösst6 HA6YOMÁNY-ÚJJÁÉl.ESZTö KE.ZDEMÉNYEZEst:. AMELY 
MÉLTÓ PARTNERRE TALÁLT A RENOÖRTISZTI fÖISKoLABAli. EGYBEN 
JELKf:P lS. JELKEPE AliNAK. HOGY /It CML TÁRSAOALOM EUSMERl 
Es TÁMOOATJA It KÖZREND FENNTARTÁSÁRA HIVATOTT ÁlJ.AMJ 
SZERVEZETEKET. TOVÁBBÁ JELKEPE It HIYATÁSSZERETETNEK IS. 
MERT It XIX-XX. SZÁZAD TóRruEUU PERIÓDUSItJNAK 
TAPASZTALATAIT MEGTESTESITö EGYESÜLET· A FÖlSKoLAVAL 
KARÖLn'E - A MAGYAR RENDVtDELMl TRAOicIÓKNAK IS EMLÉKET 

ÁLLiT, lLLE1VE UTAT NYIT A DIsZKARD-AOOMANYOZÁSI EUSMEREs 

ÚJJAtu:szTf:sE'/EL. 
ME66YÖZÖDEsE.'l. HOOY A fE.LELE'lENiTETT EUSMEREsI 

FORKIt. HOZZÁJÁRUL A TANIJUIÁIM V'ER.SE.NYSZELLEM ERÖ5Ö
OESEHEZ. EZÁLTAL PEDI6 A KŐZBIZTONSÁG LEENOO SZAKEMBEREI 
TUDÁSÁliAK 6y'ARltPOOÁSÁHOZ. A KÖZRENOV't.oE1.EM 
FE.JLöDEstHEZ. 

A RENOY'tDE1.MI TISZTKÉ.PZÉSBEN A T AliuLMAR'II EREDMENYEK 
DisZKItRDDAL TŐRTENÖ SZlMBOUKUS ELlSMEREsI FOlUIÁJÁliAK 

'ltDNÖKI TISZTtT VÁLLALOM. 

BUDAPEST,1996.0KTÓBER /.~,~' ·(lt!. \ ,/' Ete'/' ~~~ ~i 

KUNCZE 6~~~ I ...,Ji 
BELÜGYluN~ 

OKLEVéL 

A RendOrtlsztJ FOlskola legkiválóbb tanulmányi eredményt elért 

. ..................................................................... . 
fOlskolal hallgató részér. 

az 199 - 199 tanévben diszkardot adományozok. 
Adlszkard lanlntézetOnk eUsmerésének Jelképe, mely a Magyar Királyi 

CsendOr Bajtársi KOzOsség adománya. A diszkarddal kllOntetettet hivatása 
teljesltése folyamán a volt Magyar K1rAlyl CsendOrség jelszava "HIven, 

WJ.lJIl~ BecsOlettei, VitézOl" vezérelje. 

~
~CSi)LET7"~{ ~), 

<t ~, 
~ r" 

~l. ' 

a RendOrtlsztl FOlakola 
fOlgazgatója 
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Fenti két kép Dr. Fazekas Ferenc rendőr daIidártábomokot.a 
Rendórtiszti főiskola parancsnokát és az htIKCsBK központi 
vez~tőjét ábrázolja ,a baloldali a bemutatkozáskor, a jobboldali a 
D1szkard ümlepélyes átvételekor.Ugyanekkor kapta a központi 
,,:ezető az emlékplakettot.-- a következő felirással: "vitéz Kiss Gábor 
Ur cl Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség központi vezet6je!A 
Rendőrtiszti Főiskola köszöneteét fejezi ki,hogy a díszkard 
adolllányozásával e16segítette a magyar rend védelmi tisztképzésben 
az érdenl és kiválóság nyilvános elismerése, hagyományos 
fOTIllájánakfelelevenítését 

Budapest, 1996 október 29. 
Dr.Fazekas Ferenc, r. dandártábomok, 

főiskolaparancsnok " 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , '. , , , , , , , , , , I I I , I 

. -
Fontós része volt és a konferencia sikerét el6segítette az a 

nagy goddal és fáradsággal átvitt kiállítási anyag, amelyet vitéz 
K6rössy Zoltán az U.S-ból önköltségeu--ffiutal-ött-be:-

Itt kell megemlítenünk, hogy az OtthOIÚakkal felvett régi és 
talán mégfontosabb új kapcsolatok arra engednek következtetni, 
hogy ritkuló sorainba fiatalok,(fiuk és unokák) lépnek be 
helyettesftésünkre. Vitéz Körössy Zoltánok és if j. Perj ési Györgyek a 
csendó1lIlult tradíciójának örökösei, szüleik méltó utódjai! 

-0-

Alábbi kép egy ebédszünetben készült,s az e16adásokon 
résztvetteknek közel a felét mutatja. A jobb szélen vitéz Körössv 
Zoltán,mellette Dr.óry Károly, <5mellette: Général Jean-Claude 
MARION ,Chef du service historique de la gendarmerie 
nationale,Cfrancia csend6rtábomok),aki éppen Dr.Képíró Sándor 
bajtársunkkalbes zél get. 

Marion tábomok úr az MKCsBK központi vezetőjét. a 
J francia csendőrség eml ékplakettj ével tűntette ki . s viszonzásul 

elfogadta a MKCsBK jelvényét. és tiszt.eletbeli magyar csendőn'é 
nyilváníté I oklevelét.. \ 

\ 
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A VIILMagyar Rendvédelmi konferencia mögöttünk van. A 
jelenlevők a helyszínen, szóban a legnagyobb meglepetésnek adtak 
hangot a kapott. udvariasság és tisztelet. élvezetéért. A csend6r 
de1egáltak száma egy napon se volt kevesebb 21-nél.s a zárónapon a 
cső. barátok és t.csend6rök együttese 39 f6t tett ki .-

A rendvédelem elméleti és gyakorlati képviselői , vidéki és 
f6városi rend6rtiszt.ek,-klltat6 történészek,egyet.emi tanárok és 
főiskolai oktat6k oly magas nív6ra emelték a konferenciát.hogy 
hatásossága nemcsak szakmai,de megitélést form ál 6 tekintetben is 
komoly sikernek mondható.Több előadó tett összehasonlítást a 
csendőrség szervezetéről és mtlködésének hatásosságár61 amikor a 
.i el en vi eléki szol gá! ati rendszerrel szem beállítva mondott bírál atot. 

A Konferencia,- szakmai és általános j6vátételünkkezde~~tt. 
Kedves ~mléKeink II Usend3r KOAterenelár61: 

E~l~kezpte8,felemeló üanepaigeknek voltUAk tanul 61 r'l~tveyől a'YIII. 
" "nrlvndelmi-'l'Qrtól1etl Tudc.mÁn,yol Kon'tere .. 14nllk. 
il 3~,,,were &rtalan f{C'ndvlld"llli T6.r8Ils',:; .,6dnöka6r;e alatt , Budapcst-l 
n~Ddé6~etl F01skúla r~nde~'I'bftn 6, ter .. 1ben,Ne. ol.,altaa meg de 100 nál 

tobbeú voltunk. 
H~ld6 köc~öu~t P.s minden elismer'l u s·er.,e.5knek,&kik _~t II báromnllnoa 
";or.fereuciát rés"iinkre ol,y len,yüp;ö./Sv6 tett6k.A. t'eln6lalÓk,llkiK olyan 
tJ·1: .et~s thllulm"-r.yo",í,sröl tettek tanuságot .ui 11.1 &.II.1a, teljes ismcretét 
ti.:kr :i."tl' YiGs",a. 
r.allottwlk ott 6 mult 6"á"adok rendéo~et6röl a k6t .,il6.~háboru alatti ás 
kj1:ötti bünüldölésról,érintve a j.lcnle~1 .Ill.etet. 
Fif,Jclv~ a i{vnfucneiÍl.n rI!B~tY"ov5Icot ,senkit ; lIel1 l6.ttunlc un,tk.nni ,mert u 
~lmóodottak ~rdp.kf~B",ltóek volT.aK,tö~\ eletben rée.ünkre teljesen 
ismeretlen!>k. 
Kül~njs n~l~val tartozunk a Hendórtio7.ti FöisKola ve.etö.'~ének a",ért a 
fiP'...Ielmeoaép;6rt amiért be=ünkot Illindennel elláttak.A. elhelye'lés ;ink és 
élelme zésünk elsőrendü volt. 
A~t az el ő 7.éknD1sécet .. it a kb 800 fónyi F/SilKolai hallgatótól kaptunk 
elfe ledni soha nem lehet.Kös.önjülcl II ~k .tr megvannaK nevp.lve. 
V~~ül,találkozni 50 egynéhÁny 6.,e nftllllátott iem~retlen 6s ismerö~ Kedves 
vult e LilJÍ<.róinkal, bajtársakkal lIe(~hlit6 6rdl, amiért kLilc.n ls hála a 
l'ercmtönknek ,DOC;'), ezt me,:enr,edt:e érni.Bi"llI v1snuU6lcenl li r-Í<t,i idő)!: 

<léhe!!: coer.döJ'eire as idó valfoga eléggé aee;téohott bennür..kPt.Saj nos az 
ioa.ink oc !';rQ f.:, .·3 'ul t ak ,hangj !aink halkabbak .id/SnK lej ár óban van . 
.• indent ~d37cGp.zve Kellemeb,s~ép emlékekkel tértünk .,i817.a otthonainkba. 

Daytona Rcach 

--At--~4'~ 
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A koruerencia egyik résztvev6 csoportja: Balról vitéz Jani 
IstváIl. Lám Béla,Petjési György. S zel ei József. vitéz Domokos . 
Sándor, Lengyel László, Dr.Képíró Sándor , vitéz Dr.Kovács Jen6, 
Körmendi Ferenc, Simon Ferenc, vitéz_Szakály János. 

A VIII.tvlagyar Rendvédelmi konferencia mögöttünk van. A 
jelenlevők a helyszínen, szóban a legnagyobb meglepetésnek adtak 
hangot a kapott udvariasság és tisztelet élvezetéért, A esend6r 
delegáltak száma egy napon se volt kevesebb 21-néLs a zár6napon a 
es6.barátok és t.esend6rök együttese 39 f6t tett ki .-

A rendvédelem elméleti és gyakorlati képviselői, vidéki és 
f6városi rend6rtiszt.ek,-kutató történészek, egyetemi tanárok és ' 
f6iskolai oktatók oly magas nívóra emelték a konferenci át. hogy 
hatásossága nemcsak szakmai,de megítélést formáló tekintetben is 
komoly sikernek mondható.Több előadó tett összehasonlítást a 
csendőrség szervezetér61 és maködésének ~tásosságár61 amikor a 
jelen vidéki szolgálati rendszerrel szembeállftva mondott bírálatot. 

A Konferencia,- szakmai és általános jóvátételünk kezdet lett. 
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Mégegy fenkölt eseményről kell beszámoljunk: A November 
23,-i koszoruzásokról az 56-os csend6r H6sökre emlékezve, A 
legnagyobb számú megemlékezés a "Széna téri" "kópjafák" 
ünnepségén volt. ahol Szabó János cs6,tönn,-re emlékezve a 
Szabadságharcos Szövetséggel közösen rendezte az MKCsBK. a 
megemlékezést. A központi vezet6 "a meghatottságtól érintett 
ülmepl6k el6tt koszorút helyezett a HOS CSEND6R emlékére és 
átadta a CSENDÓR--ÉRDEMREND keresztjét Letényi Józsefnének 
Szabó János cső . tönn . unokájának "post mortem" kitüntetésként. 

A koszoruzás után a házhoz zarándokolt a csoport,ahol h68 
bajtársunk élt,s rövid ima után az MKCsBK babérkoszoruját 
helyeztük a ház márványemléktáblájára, 

, ÖSszegezés: 

Lehetetlen a B.Lkorlátozott oldalszámába az összes 
benyomásokat és elhangzott előadásokat besúrítelú.-- A Rend6tíszti 
f6iskola megért6 el6zékenysége nemcsak hangszallagra, de videóra 
is fel vett minden előadást.--A hangsza1lag és a videó igényelhető. A 
szallag árát 15 U.S. Dollárban, a videót 50 U.S.Dollárban 
állapítottuk meg,mivel az európai PAL rendszert a nyugaton 
használt NTSC rendszerre kellett átálIítaIÚ. A megnevezett árakban 
a portó költség is beIlIle van. KéIjük azokat a bajtársakat,akik a 
konferencián résztvett csendőr baj társaktól közvetlenül, vagy a 
küldendő infonnációs adatok birtokában véleményt vagy tanácsot 
tudnak adIú, keressék fel soraikkal a központi vezetőt, hogy Ó a 
közössé g ál tal hel yesnek tartott álláspontot képviselhesse. 
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Szerkesztői köszönet: 
Szelel józsef bajtársunknak gondos és fontos jelentései élt. a 

II csend6veszteségek" összeállításáért, valamint a Csend6r Segélyal ap 
gondos kezeléséért.amit ezévben is foganatosítunk. 

vitéz Naphegyi Imréné (Ilike) hatalmas és nagyfontosságú 
munkásságáért a Icsend6rveszteségek" gondos átgépelésével. 

Seregélyes Márton bajtársunknak beszámolójáért Kerekes 
Albert.Oál Ferenc és Várkonyi Ferenc bajtársak hogylétéről. 

Máthé Jenóbajtársnak fényképes beszámol ój áért. Fényképet 
a jövő számban hozzuk. 

. Kassai József bajtársnak Aug.15-i és Nov.7.-i level eiért, 
melyekqenkéthalálesetetjelent A részletes tájékoztatótköszönjüld 

Angyán Béla bajtársunknak beszám ol 6j át az ünnepségekr6l 
vitéz Dienes Gyula bajtárslmknak leveléért és fényképes 

javaslatáért. A virágcsokor 7 bajtársj el enI é!ében 1 ett. lehelyezve. 
HALALOZASOK: 

Dorogi jános cső. barátunk aug.23-án 80 éves korában 
elhunytKopors6ját csendőrzászl6 kisérte utols6 ú~jára. 

Dr.Dekleva Dénes,m.kis csŐ szds.a pécsi nyom. al oszt pk.-a 
m~ius 25-én Mercedes városban (Argentina)gyomorrákban meghalt. . 

Botond László,m.kir cs6.fhdgy.a Közp.nyom.pság.törzs 
al oszt. utols6 pk.-a 78 éves korában,ez év Nov.4.-én Buenos 
Airesben (Argentina) elhal aál ozott.. 

L~tal józsef, m. kir.cső. thtts.a ballavásári 6rs utols6 pk.-a. 
a budai harcok után hat és fél évig orosz hadifogoly,ez év Augusztus 
28. -án --84 éves forában Budapesten elhunyt 

Sándor Aron,m.kir csö.Farcádközségben (románul Forteni) 
ez év aug.26.-án --79 éves korában visszaadta lelkét Teremt6jének. 

Huszár Ferenc cs6 barát ez év julius 20.-án --84éves 
korában Ausztráliában elhunyt. 

vitéz Ferenc Henrik, cs6.barát ez év julius 31-én --85 éves 
korában Ausztráliában meghalt Huszár és Ferenc cső. barátokat az . 
ausztráliai bajtársakkisértékutols6utjaikra.(Dr.Tamás GY .közlése) 

. Betegségek: 
Szelltklárai Norbertsúlyossziv-mt1tétenesettát,-gy6gyul6. 
Dr.BaJló István 92,ik szilletése napját "senior otthonban" 

ünDepeltemeg,htíségesgondoz6jával,--Balogh(Marss6)Ágnessel. 
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Helyzetünk kiél,tékelése; 
Az előző ismertető adatok és történések komoly 

helyzetmegítélést igényelnek.--Az aligha vitatható. hogy az el6z6 
évek ovat.os el6készü1etei oly mértélctí eredmények megvalósulását 
tették l ehet6vé , amelyek 2-3 évvel ezel6tt elképzelhetetlenek lettek 
volna. 

V alósághtí ténym egállapításhoz sorolj uk fel az eredm ényeket 
L) A csend6rdfszkard rendeltetése: liA volt Magyar Királyi 

Csend6rség II HI VEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜLUvég-
zett szolgálatának évenkinti nyilvános történelmi emlékeztet6je." 
(lásd 3.-ik oldali Díszkard alatti irást.valamint a bal fels6 sarokban 
felnagyított képen a markolaton levő kakstollas érdemkeresztet.) 

2.) A 4.-ik oldalon a"Megállapodás" 6.-ik pontja 
képvi sel etünkf olytatólagosságát biztosítja utódj aink utján I S! 

3) A belügyminiszter "Védnöki nyilatkozata"ezt úja:"A 
Magyar Királyi Csend6r Bajtársi Közösség hagyomány-ujjáéleszt6 
kezdeményezése .. II Továbbá jelképe a hi vatásszere-
tetnek is, mert. a XIX-XX. század periódusainak tapasztalatait 
megtestesft6 Egyesület--"(1ásd5. -ik ol dal ) 

4.) Maga az "OKLEVÉL" és a szövegezése.(L.5.-ik old) 
. Ezek az eredmények,melyekre büszkék lehetünk.Az érem 
másik oldalát nézve hal adtunk-e az 1991-es igazságügyi 
minisztériumimegállapításügyében: "AZ ERKÖLCSI JÓ VÁ TErEL 
--TUL A JOG LEHETÓSÉGEIN--A NEMZETI 
KÖZEMLÉKEZET ADÓSSÁ GA "- Az ott jelenvolt csend6rök, 
történészek, el6adók és hall gatók szerint, I GE~! 

Mi hát a következő lépés? UtJük-e a vasat mig 
meleg,vagy közönybe hagyjuk húlnl céUalnhoz közeledő 
terveinket? 

A döntést,ill et61 eg a további l épéseket az 1997 Február 14-
IS-én tartandó "Csend6rnapi II konferencia fogja megtárgyalni, igy 
kéIiink, hivunk és VÁRUNK minden Bajtársat a floridai Venicei
magyar Kultúr központba. Ha volná,aki nem képes ott 
megjelenni.érezze kötelességének hogy érdemben, ,frásbanjavaslatol 
tegyen a követend6 irány gyakorlati el 6bbrej uttatására. A 
csend6napon hozott döntések az él6 csend6rök utolsó akaratát kell 
ki vitelezzék,igy az II örökségi " elhatározások végrendeletünket kell 
jelentsék. 

A karácsonyi és újévi ünnepekre a sze~~eszt6bizottság 
szeret6jókívánságaittolmácsoljuk. Dicsőség ISTENUNKNEK! 

-1:1. -

Csendőr pror. 
A nagv tolllOsztónak Ivukas lehet kcze,úgy szakad a hó,hogy nem tréfa a fele 
TISZteSséges kutya dumol a kuckóban, mit is keresne kinn hasigm hóban? 
Bízik gazdájában,no meg a mondásban:·Kutyát sc vernek ki ilyen hófövásban. 
Kutyit se vernek ki.--Mt az ott mi lehet?---Emberfia volna vagy talin kqnelet? 
Nem lehet tünemtny, jön egyre közelebb.nem is egy de keltÓ.s így szól az öregebb 
·R~gen volt az igaz,m~g próba koromba,hagytam a töm urat jönni a nyomomba,·
Szuszogott az úgy is, jártában eleget. elfogtam hát tőle az erős szeleket·---
Szóbul ~ a magyar, ugrik hát a próba.töm úr előtt j~rni ~rdigm hóba. ----
Dc ahogy ugorna, gyökeret ver lába.Mutat egy irányba,sóbálvánnyá válva: 
"QIan~zzen Tóm úr,azt a kutya6iját,lopja ott valaki gróf úr hasáb6ijátN-
Gyerünk egybül rája ,tolvaj ebadtája, : a tettenéJimek világos példája. 
,El kell fogni Tóm úri megindult az alak.nem vett észre bennünk,oly bizttosan halad. 
Vagy ftlórát mennek.mikor a távolba feltünik a falu karc:su fehér tornya.-
Próbacscndőr szeme ~g kiváncsi lázban: hol lakik a tettes,vajon melyik házban? -
Nem is kell várnia sokáig hiába. befordul a tolvaj egy ház kap~ába.----
Hajtja az izgalom, gyorsan szedi lf~t, látja m~r a házon fityego cégtáblál.-
Cégtáblfn szelíden. mutatni is restel. áll a név:PáIl Miklós Csizmadiamester.--
BeMpnek a kapun,át a kis udvaron.bekopognak halkan hófötta ablakon .. - • 
Kitárul az ajtó. havas a csizmája. ott áll megkövülten a kis ház gazdája. 
Szóra nem IS nyilik dennedt ,lila szája, -ahogyan a járőrt beljebb invitálja. 
Most lftni CAk. 6iból faragva ffllába.--miközben a járór belép a szobába. 
Jöttükre apadról felugrik k6t gyerek,--egy meg a kályhánál csak tovább pityereg ... 
Szemben azajtóval.fehérvetettágyban,fekszik ottaz asszony nehéz náthalázban.. 
Hallani a csendben valaki didereg,--nincs túz a kályh~ban,metszőbcnn a hideg. 
Végre lassan.csendben megszóllal a gazda.mintha mélyről jönne.oly súlyos a hangja: 
NIsten hozta nálunk·--közbe meg-meg akad.-Isten hozta n~lunk a csendőr urakat 
Hozzál fiam széket.-üljenek le nálunk.-sok baj, gond jár feltnk,ne vigyék el álmunk. N 
Nem mozdul a töm úr,nem nyflik m~g szája, barna meleg szeme a kis szo~t járja: 
Egy rokkant,egy beteg.ltárom pöttöm gyerek. --félcipőt hordanak e piciny emberek. 
Köszörül a torkán,úgy készül a szóra.néznek rája mmd mint {~lethozóra: 
NMi járatban vagyunk?--~n mondtam máma.najy szükKgünk lenne egy csimadiára 
Ha hi~s a csizma,rossz jámi a hóba,--itten van öt Pengő ,mindj~rt --foglalóba. 
Legjobb ha azonnal.de feltétlen máma. bemegy acsizmáktTt az őrs-laktanyába, 
Vigyen egy kis szántót,könnyebblesz azt húzni,falfbbal a hóban nem nehéz elcsúszni. N 
Igy beszél a töm úr.és indulni készül,visszafordul mégis a küszőbi részről: 'tt van az asszonynak jófajta kis levesjót fog néki tenni,kár hogy kicsit keves. N 
CI már indulnak is.könön~ nem várva.--ki a jeges. hideg .fagyO! éjszakába. 
NA em hallják ,nem lftj~k,benn a kis szo~ba görcsból olvad egy kéz,és simul imára: 
• ld meg Uram Isten a jó cscndőröket. szeresd őket nagyon,vigyázzad léptüket. 
Tartsd őket erősnek, élő mintaképnek, hagyd őket örökre szegtny magyar n~pnek. -




