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MAGYAR KlRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

" BAJTARSI 
" LEVEL 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 

tq'fj. p. 

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



MftIYBl Királyi Csend6r Bajtárp Köz~: 
Az MKCsBK. a volt MCl8yar Királyi CserxHrség 
törtére1mi szerepének és hivatásának örököse. 

Felcrlita ~g6rizni és ~görökíteni a volt 1estü1et 
~mes ba8yományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1lzött volt 
cseIrl1rök bajtársi közössége .rrelyD!k tagjai ~~tnek a 
volt Thstü1et cserrl1rei (hivataIból).tmte1etbeli csend1rök 
(fe1kérésre) és cselrl5rbarátok (önkéntes aJap::m)---ha a 
Közösség céljaival és Feladatával egyetértenek 

Az MKCsBK. m~i teIiiEtén államilag 
engedélyezett ·Nonprofit CorporatrinH.az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám aJatt bejegyezve. 

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

Remeltetése: l.) A közös sorsra re~lt bajtársak 
összefugásának és tájékoztafác.ának biztosítása. 

2.) ~rUD Bajtársaknak és csaJájja
iknak rregsegítése. 

3.)A volt Thstü1etr6l alkotott torz m!g
ité1ések és vé~mények m!gváltoztatása. 

4.)E~k .~pe1yek(Cs6Nap) 
rendezésével a fenti cébk eJérése~ szükséges anyagi ala
pok ~8teremtése. 

----------------------
A Bajtársi Leve1 azMKCsBK.-nak.mint vi1ágszerve

zetnek központi tájelmtatója. 
Mmn cikkért szerz6je.kOOásáért a BL.kBDja fe

~l.Szerkeszt6 bizottság:St.Clair Norbert Kö~OOi Ferenc 
FeEHs kBiS KÉS Gábor .központi vezet6. 
C~ Gábor.5324 fu~w Way Apopka.FI.-32703. 

MAOYAa. IW.Á1.Yl CSfHOOa. aAITWllC.OZOSsbo 

BAJTÁRSI 
" LEVEL 

Negyvenkilencedik évfolyam Első szám, 1997 Február1--l 
. Kiadja: 

Az MKCsBK.. központi· veze~sége Szerkeszt6bizottsága nevében 
Kiss OáborJ el el6s surkcm6.A Szerkesztőbizottság tagj ai: Körmendi 
Ferenc,Szentkláray Norbert és Kiss Gábor. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Csend()rnap,1997, 

Szerte a világban. ahol csendórök élnek megállottak a 
Bajtársak s csendóröket tiszteló egyesilletek,hogy .tisztelegjenek egy 
országunk közbíztonságért 64 éven át eredményesen felelős 
Testületnek.---- Istenünk. különös kegyelméből ezévi csendómapok 
jelent6ségükben túltettek a · mult négy évtized kórlátozott és 
sZl1kreszabottságra itélt össz~jövetelpin s bár az egyéni csoportok 
értesítései még érthetőleg lúányozÍlak. a "második nemzetközöi 
rendvédelmi konferem;iáTólllaz USA-i Floridában máris módunkban 
vanjelenteni. 

A műsor csupán szemmel látható "kerete", ---a konferencia é.rdeml 
részének és a vezet6ségi tanács és a magyarországi delegáltak 
többnapos tárgyalásainak eredményének. A delegáci6 vezetője az 
otthoni csend6rtörténelem val6sághtí reprezentáci6jának 
kezdeményezője, Dr.Parádi József, a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvédelm -tudományos Társaság elnöke. ak.1i vitásában Hozzá 
hasonl6 feleségével,Katicával , Dr Mezei Bama, a budapesti Eötvös 
Lóránt Egyetem magyar jogi történelmének dékánja, Bécsből 
rendíthetetlen harcos1.mk, vitéz Serényi István,feleségével Zsóka 
nemzetes asszonnyal. és Szabó Balázs debreceni 
képviselő,( csendólfiú)részvétel ével. 

Az erkölcsi és anyagi eredményeken túl. a következő 
tevékenysé,gek kerültek megtárgyalásra és határozat hozatalra: 

-1-



1. )0pusztaszen állandó csendőr tört~nelmi kiállítás 
l étrehozatal a ésfel áll ftása. 

2. )Csendóltörténelmi áll andósított m unkacsoport fel áll ftása. 
3.)Az 1996-ban kiirt csendórszGlgálati vonatkozású 

pál ym úvekdi jj azása. 
4.)Az 1996 Ok.1.-Nov.-i Budapest.en megtartott Rendvédelmi 

Konferencia 22 csendórtémájú elóad6inak tiszteletbeli csend6noé 
felkérése és kinevezése. . 

5.) A II Híven BecstUettel. Vitézül "--cimmel felveti 
dOk.lllIl entáI1's csend6rm ozg6képi fel vétel di jjazása és jutalmazása. 

6.) Az 1998.-as pályázatok tárgykörének meghatározása és a 
ki i rás ok i d6pontj ának l erögzftése. 

7.) A budapesti 6szi rendvédelmi konferencia tém~iának 
m egtá.rgyal ása. 

ad ;1.) Nevelő és tradicionális hatásában talán legfontosabb 
. látható lépés az ópusztaszeri állandó csendőrkiállftás .A naponta 
odalátogatók száma 2-3 ezer között mozog. A bajtársaknak talán az 
utolsó lehetőség adódott történelmi hi vatásunk tervszerCí és 
tárgyi] ag os bem utatására. 

. Az ittrn ell ékelt kéthivatal os levél, valamint a központi vezet.6 
nek a magyarországi Bajtársakhoz és Dr.Parádi J6zsefnéhez írt 
felkér6 és meghatalrnaz6 levele világosan mutatha~ia a kivitelezés 
fontosságát. . 

CSOL'öGR..i.D iVlEGYEI MÚZEL';\IOK 
IGAZGATÓSÁGA 

6701 SZEGED 
TEl.O'ON: U-Ul. I:.'" POSTAFlOK: 47.& 

~~G I~ (~6. 
~ 

i y ("" . :I:J ~ O U t l ' l !; 

(:".1 \ ~. : 1: l ::,- /A -;;. / ,j C 

Nemzeti Történeti Emlékpark KHT~ 

Nagy Uszló 

ügyvezetó igazgató 
Ópusztaszer 6767 
Szoborkert 66 . 

Tisztelt Igazgató ' Úr, Kedves (acr! 

M~zeumunk kollegái régóta tervezték, hogy az Emlékpackban 

egy falusi csendór órszobát rendeznek be. Igy a mostani megke

resés, hogy egy csendór emlékszoba kialak ítás ával jelentkeztek 

a Magyar Királyi Csendór Bajtdrsi ' Közösség tagjai, találkozik a 

szakmai elképzeléssel. 

-~-

Javaslatunk szerint a Tömörkényi Községháza melléképületé

ben . az utolsó két szobában kellene ezt berendezni, mégpe~ig oly 

mó~on, hogy a most fotómúterem nek használt két helyiség egviké

ben lenne a kiállitott anyag tabl~kon és tdrlókban, a másik szo
bdt pedig egy "működó" ócszobaként kellene megfeleló b~torok és 

tdrgyak segitségével berendezni. Az egész ol~an lenne, mint a 

melléképület elején levó fodrdsz kidllitás, egyik helyiségben az 

eg ykori borbélyműhely a mdsikban a kidllitási tdrg vak. Meggon

dolandó még, hogya tervezett csendó! kidllitás két helyisége 

és a már emlitett fodrászkiál litás meglévó két szobdja között 

található ötödik kisméretú, középsó helyiség is csatolható le n 

ne a csendőr kiállitáshoz , mert ezt az eredeti épületben erede

tiIeg arra használták, hogy i~eiglenes jelleggel egy-két napra 

oda ' az elfogott gyanusitattakat bezártá~. Tehát egv alkalmi fa

lusi fogda is bemutatható lenne. 
Mindezek tovdbbi egyeztetést kivánna~ de az Emlékpark és a 

szakmai szempontból eg yaránt kívánatos lenne a jav2so1t ötlet 

megvalósitdsa . 

Szeged, 1996. december 6. 

~ 
~dv,özle ti'e l: 

\l.\~ '--- c..r 
"/ 0 r. Trogm-ayer Ó ttd/ 

meg ye i m~.Z9umigazg2td 

NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK 
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

Dr. Parádi Józsefné 
részére 

Budapest 
Haránt köz 19. 
1037 

Tisztelt Parádi J ózsefue ! 

.Óp~sztaszer, 1997. január 22. 

Örömmel közölhetem Önnel, hogy az általuk tett felajánlást, . csendór emJékszoba 
kialakitását az ópusztaszeri Nemzeti.· Történeti Emlékparkban . mind a · Csongrád Megye i 
Múzeumok Igazgatósága, mind az Emlékpark KHT vezetósége támogatja. 

Szeretnénk, ha az emJékszoba minél elóbb elkészülne, ezért kéIjük Önöket, hogy részletes 
kiállítási tervvel és költségvetéssel keressenek meg bennünket. 

>.:...:...... 

Mellékelten küldöm dr. Trogmayer Ottó igazgató úr nekünk irt véleményét is. 

Tisztelettel: 

-~-

~~~cJI . Dénes Jórpef 
csoportvezetó 

OpunCuurl ~em2etf 
Tart.éneU Emttkpark KHT. 

67670PUSZTASZER. 
Szoborlccn: 6~. 



~ed"es Bajtár.mk! 

, .u őszi rend védelmi konferencián időt szakítottam , elzarándokolni 
Qpusztaszerre, s sikerült olyan tárgyalásokat kezdeni Nagy László igazgató 
LrraLmelvnek eredménve a' mellékelt két levél. 

Saját szememmel" győződtem meg arróLhogy a látogatók (iskolák" 
megtöItik a parkoló helyeket s a Feszty Körkép a világ remekművei közé 
emeli a Nemzeti Történelmi Emlékparkot 

Ezen a helyen a "közigazgatás "-i részben megnyilt a lehetőség · 
számunkrajIOgy ,a Testület 64 éven át végzett eredményes munkásságát a 
történelmi VALOSAGNAK megfelelően bemutathassuk. 

Itt egy őrsirodáróI.egy dokumentációs ismertető szobáról, esetleg egy 
"községi" fogdáról van szó. . 

, Ezt a lehetőséget elhalasztani nem könnyelműség lenne,de egyenest a 
"HP/EN" jelszavunknak megszegése.--A csendőr Testület eltorzított hírneve 
itt kaphat elégtételt és méltó helyet a magyar rend védelem és közbiztonság 
történelmében. 

A feladatot CSAK TI. otthon élő Bajtársak láthatjátok el.Az MKCsBK 
ezennel elkötelezi magát minden anyagi és erkölcsi támogatásra. 

A Február 14-i floridai ~onferencia a kérdést aIayosan áttárgyaIta,s 
megbíztuk Dr.Parádi Józsefné Urhölgyet,hogy az összeköto szerepet Hozzátok 
és az Emlékparkhoz ellássa. 

Kérlek Benneteket,hogy a legközelebbi taláIkozótokon érdemben 
tárgyaIjátok meg hozzááUásotokats hozzatok döntést a megteendő lépéseket 
illetően és közvetve (Parádiné útján) vagy közvetlenül értesítse tek cÍmemen 
bennünket . 

A csendőr történelmi "Emlékszoba "felállítása a MI érdekünk,s nem 
kívánhatjuk,hogy az abban éit és szolgáIt Bajtársak közreműködése nélkül 
SZAKMABELI precizitássaI elkészillJiessen! 

Támogtásotokat,sőt segítségeteket kérve és várva, tisztelettel és szeretettel 
köszöntelek Benneteket: 

r?~~ 
Gábor 

Ha azt kérdik a Bajtársak,hogy a szobák eredeti felszerelése és 
berendezése milyen anyagi vagy szakmabeli fele16sséggel jár,-- csak 
arra gondoljonak.hogy az ezer és ezer iskolás ifju mit fog látni saiát 
szell~-ével és mit fO.íthallani a hangadó készülékeken. F.e'! vet6dött a 
lehet6sége anna}caZ elgondolásnak: is, hogy egy komoly összeget 
felajánló személy neve, (például) Dr.vitéz Balló István emlékszoba 
felírattallegyen megörökítve. 

-4-
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múködtetésének gondolata az őszi budapesti rendvedelmi 
konferencia alkalmával hangzott el Csóka Ferenc, a nemzetbiztonságj 
hivatal f61evéltámoka. alapos felkészültséget mutató el6adása során. 
Ennek lényege a f6iskolai hallgatóknak a k'Utató el6adókkal való 
összekötése külön erre az id6re és célra szánt állandó munkacsoport 
létesítésével. Egy ilyen szervezett és tanulmányi követelménynek 
min6sfthet6 témakör. kell 6 érdé!<l6dést ki váltva tananyaggá 
b6vülhet.A munkacsoport fel állítását a SzBMRTT. vállalta, s az 
l\1KCsBKis támogatja, .~. 

ad 3,) Az 1996 -ban kiírt csend6rszolgálati vonatkozású 
pályamüvek közül a birálóbizottság döntése alapján Csapó Csaba 
munkája érdemelte ki az MKC,sBK pá1ya~iát. A clij Kett6száz U.S, 
Dollárvolt 

ad 4,) Az 1996 Okt.-Nov.-i Budapesten megtart.ott 
Rendvédelmi Konferencia 22 csend6rtémájú el6adóinak tiszteletbeli 
csend6n'é felkérése megtörtént.Az elfogadás tényér6l az elfogadÓk 
neveivel az áprilisi számban számolunk be. . 

ad 5,) a "Híven,BecstUettel ,Vitézül" --címmel elkészített 
dokumentális csend6r-mozgókép a rend6rtiszti f6iskola dísztennében 
került bemutatásra,mint a 28. magyar filmszemle bemutatásra méltó 
történelmi értéktlnek min6sített filmje. A nyilvános bemutatóra a 
közönség részére a Mt1vész Mozi "Bódy" termében keIiilt. sor, 
február 9.-én,-- s az eseményr61 így ír PeIjési Görgy B~itárslmk: "A 
filmet a Mt1vész- mozi egyik termében vetítették le 50-100 néz6 
eI6tt,--többen nem férhettek be,mert csak 52 iU6helyes volt a terem. 
A tapsokkal kisért el6adás nagy sikert aratott s a végén felállva 
tapsoltak--Jól esett! Ez 'a dokumentumfilm az 'els6 ilyen meré'sz 
kisérlet 1945 óta. Megszületett!-- Most már lehet kritizálni! Csak mi 
ne tegyük ezt II KiUdött egy mozijegyetis és egy ujságcikket 

0200975 

f:lu D'{ G . 

TEltEM 

Fs z .J08 8 

.... Li4 
''''''-.} 

~~ Hiven, becsulettel, vi t ",z u l 

~J 
BUDAPEST FILM 

FILMCIM 

III1IlA I 'r~~T "II,M Ut. 
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Adó..'\7 .. im: 11I!)()lillU .. t~1 1 
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m: 12 ~? 07 572-2-4 .\ 

-5-



,. ~ 28. MA.C;YAR FILMSZEMLE " 

HlVEN,BECSULETTEL,VITEZUL! 
" " MEGHIVO 

t~ A MAGYAR~ KIRÁLYI CSENDŐRSÉG 
SZERVEZETE ÉS SZABÁLY~ATA 

1881 - 1945 

CÍMŰ DOKUMENTUMFILMJÉNEK VETÍTÉSÉRE 

2 x 70 perc 
1997. február 9. (vasárnap) 20 óra 10 perc 

MŰVÉSZ MOZI 
BÓDY TEREM 

Budapest VI., ' Teréz krt. 30. 

Rendező: Tölgyesi Ágnes 
Szakértő: Dr ~ Szakály Sándor 

A filmet Tölgyesi Agnes Urhölgy. fő -rendezte s 
tárgyilagossát,türelmét és hozzáértését. a központi vezető a jelenlevő 
vezewségi tanácstagok egyhangú javaslatára a csendőr Éfdemrend 
Keresztjével jutalmazza. SZakélt6 : A mi érdemkereszt.es Dr.Szakály 
Sándor Bajtárstmk. c,, 

' A film febr.IS.-én a floridai kongresszus alkalmából is 
bemutatásra keIi.ilt.s sikerét az bizonyítja.hogy eddig 21 kazettát. 
kell ett rendelj ünk. A film kétszer het.ven perces. színes és szám os régi 
csendőr emlékképpel teszi hatásossá és tanulságossá a "beszélgetók" 
mondókáját. A film megrendelhető vitéz Viczián Béla 
Bajtársunktól.telefonia 414-725-5710 címe: 457 East Pedcham 
str:NEENAH \Vi. 54956.A film ára H(lSZ U.S.Dollár. 

Itt jegyezzük meg,hogy a floridai Konferencia felvétele (teljes 
'ezdettől végig elhangzottakkal) szintén H(1SZ U.S.Dollárért 

megrendelhetó Szalay Róbertt61 .2530 Loma Linda St. --Sarasota.A. 
34239,Tel:941 -954-7129. (~ 

-j()-

J 
J 

~ 
,) 

A filmek történelmi jelentóségétnem szabad alábecsülnünk. A 
teljességhez persze az is hozzátartozna.ha cl feloszlatott csend6rség 
otthoni és emigrációs életét is kutatás tárgy ává tennénk s azt is 
könyv,vagy film f01m~iában megörökftenénk az utókor számára. 
Ebben a kérdésben kivánatos volna a Bajtársak javasiati' 
hozzászólása. meIt elképzelhetO.hogy kellő előkészülettel Dr. Szakály 
Sándor Baj~1.rslmk képes lenne egy II folytatás II megszervezésére. 

ad 6.) az 1998.-as pályázéltok témakörében a végleges döntés 
att61 függ,hogy tucllmk-e olyan' közös témát taláni ,melyet. A R6.Ti, 
Főiskola.a SzBMRIT és az MKCsBk együttesen tud 
szpozorálni,mertegyenkintSOO Dollár értéket. egyik csoportnak sem 
könny11 önáll óanj utal m azni. 

ad 7.) A buclapesti őszi nemzetközi Rendvédelmi konfererlCia 
az idén valószínűleg előbbre lesz hozva szeptember hónapra igy a 
részt.venni kivánók nem egy szeles és "h1ívös II fogadásban 
részesülnek majd. A téma el()reláthat61ag a nyomozások gazdaság 
ellen elkövetett bl1ncselekmények anyagával fog foglalkozni,-- de az 
áprilisi számunkban már részletesebb felvilágftáso~al , tudunk 
szolgálni ' , ' C '- 'd" ··'k II . . - , új MAGYAR?JR~zAG-·. 2/11/97 S~ll .or.0 , :" ,'. 

Uttam ~gy filmet ~sárnap este iz moziban: hazá~?ii'lisztesl!!gről, 
rendr61 ~ emberi tartásr61 sz6lt, ~z volt a elme: !ilVe!!, :~es~lettel, 
, vitézül! Tölgyesi Agnesfilmszemlés aIkot{ísa a magyqrldralY' ~" 
őrség történetéről szólt :-va~is hát ne nagyon tesst!' ke[i!SnI m~~ 
tanában a műsorfüzetekben; kilencvennyolc tavasza 19 aligha fOgjak 
vetfteni. " , , " ' " -.', ' . • " • 

, , Fogalmazhatnéka visszájár61 is: 'LIasámtl~esteolYt1n fil.met' faJ-
tam magyar mozib4n, amelyben nem zsar.u es gen$s,~ter.,l~tte egy
mást Harlem külvárosában, ,nem volt ,benne autos' JJldözes, nagy 
,kblú sz6ke hiilgy, ballonkabátos fe1ügydó,~r9stás, r4g6gumizó 
nepper, fdhQkareol6 és happy end. ,~ ;"",' , ' , 

Olyanftlmet. mutattak be , MJigyarországpn, ,amely-a. ~agy~r 
, történdem egy fél évszázadon át lefüggö~yözött ~rsza~ro~ szol. 

Idézek (egykori esendőr.J6hadnagy: m01Jd]a): ' ,~Mlnden torv:I1~~e
lenségének a végére jártunk,addi(kirÍfSt~k a 'tettest, add/~ ]ar
tunk a bún nyomábanr mig utol, nem ertuk. Száz ,esetbpl ktlenc
venszer nyakon csíptük a tettest". ;, TekintélY511.,tr,JPlt, ~eTTIhatal
munk - mondja egy másik. - Hatalmunk ma,~ ~~k azert se,:! !,e- , 
hetett, mert a csendőr minden egyesintézked~set~ontos~~ ~oru..l
határolta a szolgálati szabályzat, azt megs~gnl f6bel1]aro bu~ 
volt. Az eljár6 cSendőrnek tökéletesen ismernie kellett a vonatkozo 
jogot. Ha kikerülte, hatáskiirét túllépte, kel1Jény.püntet~s vá;t r~ ... 
Éppen a jogszerűség és a kötJetkezetességvolt .ai~ qml ,te}cl11telyt 
adott a esendőrnek" , " " ' " ., " ~ _.", 

Egyenes tar~ásÍí, osz haj~ egykori. ~end?r~i$zt;.k'n~;z.te~ le a vá
szonr6l, Olyan embere~, 'akiknek sza]ara fel ,evfj~4(m at lakatot 
rakott a szocialista nyilvánosság. J6 volt hallam őke!. • ' . 

Ma február tizennegyedikén ünnepelték a cSf!ndorseg nap]at, , , ' 7 Pilhál György, - -



Levelezések: 
Szekeres Pál Bajtársunknak köszönjük,hogy megszökott 

alaposságáXal és figyelmével értesít .. minden Angliában történ6 
csendőrvonaztkozású esemén\>Tól. ürömmel olvastuk Baracsi 
józsefrOl ésa 11Magyar Népi Tánccsoportról IIküldött beszámolóját 
és ezúton kivánjuk megköszörmi azokat az angol közbiztonsági 
szyrvekr61 út ismertető és értékes leirásokat,metyeket feldolgozásra 
már az adatbázisba helyeztünk. 

Vitéz Szakály' jános háromszoros kitüntetésére is büszkék 
vagyunk, hisz azok közvetve volt Testületünk elismerését is jelentik. 
1.1 A Politikai Bitéltek Közösségének liA Szabad Magyarországért 
Érdemkeresztje nemzeti · színű szallagQn.2.1Igazolt Szabadságharcos 
Világszövetség Csillagkeresztje,3.1 A Magyar Köztársaság Arany 
Erdemkeresztje,melyet érdemes és eredményes munkássága 
elismeréseként a Magyar Köztársaság Bnöke Adományozott. 

Kiss Károly, az ontariói és torontói csoportok vezetője 
beszámol a Csendómapi üllnepségekról, megemlítve, hogy 
Torontóban mind az öt magyar lelkipásztor ki -ki a maga egyházában 
meg~l.ékezett a nap jelent<5ségér61 és hősi halottainkról. .' 

. . Kálmán Vadon Sándor levelét és a küldött jól sikerült 
fényképet összehasonlftottuk egy sokkal régebben (próbacsendőr 
korában) felvett képpel, s rnegállapítottuk hogy csak egy cseppet 
változott! ! 

jános és KataUn Miklós küldött két szép csendőrképet 
valamint a sok értékes dokumentumot hálásan köszönjük. Mint 
láttuk. katonai testvérszervezetünk az· MHBK is esendómapi 
megemlékezésében lehozta az oda is bekiildött érdekes anyagot, 
amiért szeretó köszönetet mondunk Borbás Károly t.esó. 
Bajtársunknak.. ." 

Szádav Béla Bajtársunknak köszönjük a Febr. 16.-i 
ünnepségr61 küldött beszáÍnolóját ,S a ,Bajtáisi Levél költségeire 
mellékelt 120 U.S.Dollárt. Szintén köszönjük a Dr. Bánsági Béla 
Bajtársunk által elmondott ünnepi megemlékezés másolatát,melynek 
optimista hangját olvasva mi is reméljük.hogy sikerül II a második 
milléneum közelébe jutnunkll. 

HalotlaJnk: . 
ippi rés érkeserfu Dr.Fráter Gyula m.kir cs6 szds. mul.t év 

novemberében agyvérzés következtében elhllllYt. A JÓisten 
megkím~l~ hosszas szenvedé~0 · . 

~<? 
-g-=-

vI téz. nemes sárospataki Szepesi Szaniszló .az tvIKCsBK 
tagja,1996 November 30-án elhaJ~ozott. A torontó-i CSOpOlinak volt 
tagja,s a brarnptoru temet6ben helyezték örök nyugalomra . 

Migléc Bél~rn.kir. cső törm. B~itársunk . 86 éves korában 
Oshaván. 1997 Január 4.-én elhunyt. Temetése ugyanott Jan.7.volt 
Nagyszámú b~it~lsa. bará~ia és tisztelője vett részt temetésén. 

Körmendi János m.kir cs6.6nIl . Bajtársunk 92 éves korában 
Magyarországon eltávozott közülünk. --tüd6daganattal sok szenved6s 
után. 

Varga Zoltán Ill .kir .csÓ. hdgy., a Ludovikás Híradó 
értesítése szerint a mult év oktoherében elhalálozott. 

Lajtai József.lll .kir csó. thtts. nyomozó . életének 84.-ik 
évében Budapesten elhunyt. 

Betegejnk: 
',i;1'f-f 

v. Dr. Bal16 István Bajtárslmk rovábbra is gondoz60tthonban 
lábadozik,--így köszönjük szorgos látogatóinak, Falk Vi k,1.omak , és 
fel eségének val amint Bal ogh El em éréknek segftségét. . 

SzentkIárai Norbert. pénztárkeze16nk négyszeres szÍvéráttéttel 
szintén ~6gyulás felé halad, Demeter Béla t, csendőr ba.itáI~unk 
látogatás<fs0ka~segit, --köszönjük. . . 

Halottainknak adjon a Jóisten kiérdemelt o,rok 
nVliSwdalmat.beteQséQben. és öregkori fájdalmakkal sul;.'tott 
. '- . . . pedig~nyhü1ést. -
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A számos szomolÚ hír után jelentjük a Franciaország.-i 
csoportvezetó és két bajtársunk ottani ki tüntetés ét. Bár a kép nem a 
l~gi(lbb ! ill~gÜl vi1ligolHUll~that6 balról jobbra KOVRCS Jfulos,Máth€: 
JeI16 é~ ~fölnár Bánnt Bajtírsaink,amint büszkén viselik cl Csendőr 
Érdemrend Keresztjét . . 

A másik jó hír.hogy vitéz Szendi József Baitárstmk 
meghurcoltatása véget ért A '-debreceni városi biróság végső fokon 
felmentette a cs6.órmestert. a közösség elleni izgatás b(mtette alól. A 
lefoglalt 3242 könyvet,és kéziratokat stb. azonnali hatállyal feloldotta, 
s a 10.468 Forint bünügyi költséget a Magyar Állam terhére úta. 

Mindezek ,az elmult évben megtörtént változások 
komoly és biztató jelek,hogy a lassan átalakuló vélemények 
még további tisztánlátást fognak eredményeznJ. 

Ezekre a változásokra készen ,sőt felkészülve kell 
legyünk.Fontos azonban lehetőségeinknek . világos 
kiértékeJése,mert egyre apadó önerőnkre reálisan nem lehet 
szání tanunk. Nekünk OTTHONI utódokat kell találni, akik 
átveszik és átviszik a mi tradicióinkaL 
, Hogy ez gyakorlatban mit jelent, arra csak két példát 

kiván unk felhozni. Az egyik: anlikor felkértük az őszi 
budapesti . konferencián csendőrtémát tárgyilagosan sőt 
részünkre előnvösen beszélő otthoni 22 előadót. tiszteletbeli 
csendőrnek, f;'lkérésünkkel 22 csendőrbarátot szereztünk .. A 
másik, anúkor a Szemere Bertalan Magyar Ren dv. édelmi 
Tudományos Társaság négy vezetőségi tagját a Csendőr 
Erdemrend Keresztjével tüntettük ki, megpecsételtük az 
együttműködési szerződ~ együttdolgozásának szellemét. 

Kí váJlatos volna, hogy nún él több ·B~társunk tagja 
lenne a SzBl\tIRTT -nak. Az alapszabály a központi vezetőtőJ 
igényelhet« és egy egyszerű Belépési Nyilatkozat elegendő a 
tagság elnyel'éséhez,melyhez az alábbi adatok szükségesek:Név 
,szül. idő,szül. hely, anyja neve foglalkozása, lakásá me ,iskolai 
végzettsége, kutatási területe, Idegen nyelvismerete. 

Ezeket az adatokat a központi vezetőség útján és ~ímén . és 
lS U.S.Dollár évi tagdíj befizetésével lehet a Társasághoz elJuttauu. 

~10-

Ez volt 1997 F ebrluír 14-15-én, Venice,F [oridfwan, 
. . 

a Magyar Királyi Csendő~ég II ~-ik születésnapján 

Rllndvéáelmi KonjerencllJ. . 

A voU M.Ku-. CSIIMnig tagjai, tideUSb<lü tagjai is baráW 
e:.ivben is megLqrtiáJc hqgyonuinygs "Cse1llM1"]UJPi" ünnepsigüket 

.. E: pi.kiiió~ is· mLjpa:ois:.J.jgi !!ii.i(fCjj -liST. venctiiünk,s ii 
Konferencia lIelye ism!t g. ven'icd ljungarian Christian 
Slicid.y vendigs:.erUI1 M~ Otthonában /ui: 

FebM H-in.pinlWn.· 

LO:OO AM. --A megjrienlllk ildlIö%lise.(A SocieIy Yeutdsége) 
LO:10 AM. --Amaikai is Milgyar Hiszekegy. ' 
10:tS AM. -- Imtidság.(Király ZOUán lIib.l8lüsz püspök úr) 
10:10.W. --Elnöki 1Mg1IyiJó: Görgey K.á1mQn s:kv.MJ:ir.csl1.s:ds. 
10:30 AM. --Eseminyet és kiirtelelitek vilá Kiss Gábor. 
11:00 AM. --A Magyar Királyi CsenMrrégfelmJtJJköre.,survez.d1l is ' 

mflkiidis/l a: Illsd világháborúl nugel4t.6,-majd a kiJ 
viUigháború I:ö:ötti id4"CJlkban a határl1rt:.et.s::.olgáW 
el1álQsQJxm.Dr .ParádJ J óue!,alez. SZBMRTT elnöke. 

11:30 AM. --Hor:uúr.oUúok,vil.eminyek javasl4lok,viJa. 
12:30 ,ul--Ebidsziinel, kialliIáS megúkinlis,.s:endvics /Ibid SDoIL. 

1:00 PM. A mull tanulságai is ajövd ciwi. vilá Bánbay Git.a. 
1:20 PM •. --A "csenMrpuccs"fabul#ja: DrAndré László. 

1:30 PM. A CSlndórsig európai mW4i~ MIW, is 
alk4lma:.ása:Dr.Mezey Barna. 

2:00 PM. --Az "embenégu" cund4r: Slmon Ferenc. 
2:30 PM.---<:6Il7uM,. mult is Jövd: StJlbó Balázs . . 
RiMa smnlll,majd jallaSlaJolc,hoz:t;ászJilások, viJa.-HakÍroZlJlok. ~ 

Febru4r It=( SwmbaJ.· 

DiW4tt 10-Ml városnizis,kömyikbeü ltúványosságok megúkillŰsll. 
. Este 6 PM. Djmacsora. Mtrsor Tánc 

Mtrsor: CsenMrnapi megemlik.n.és:vitit. Kiss Gábor. 
EmlikeinJ: is teenMinJ::Tar SándtJr t. konz.ul. 
Édesapám öröksége: vitit. Serény; ImáJ/. 

;'-;.. ~ 

I ~ ~ p 

.... ,.HVtH/jt'S1fJ.,tTftL/~rrEZVt.~- i 

.. ...... 1i i - .. 



1997 Február ll. -ig beérkezett hozzájárulások: 

F~védnökök 

DienesKatharine. vitéz 
KörossyOara. vitéz 
Tar Sándor.Hortés félesé~e 
Bánk."Ut)' Géza vitéz és felésége 
Kara László és felesége 
Jéklilstván • 
Hung.-Am.Assoc.Sarasota 
Papp Gábor dr.és felesége 
Paulovits Imre 
Magyar6dy János és felesége 
Balló István Dr. 
S ubosi cs Kákoly és felesége 
Szekeres pál (Angliai csop) 
Be6thy~mán 
Balogh Eemér Dr.és felesége 
WilliamPermAssociation 
Gál Frank és ielesége 
Serényi István vitéz és felesége 
MiklósJánosésfelesé)le 
Dr. Wass Albert Alapítvány 
MAOSZ-MFHA 

Védnökök 

Dr Kiss Gyula és felesége 
Kuli Ilona 
Tamáska Endre . vitéz 
Dr.André László és felesége 
Andóczy Ferenc 
Simonjános és felesége 
Falk Viktor és felesége 
Szabó Gyula és felesége 
Szalay Gyula és felesége 
Stepán László és felesége 
Horváth Lajos és felesége 
Fazakas Ferenc 
Sfpos János és felesége 
Vági Mártonés felesége 
Horváth János és felesége 
F61dházi István 
Kovács László és felesége 
KeréczJózsef 
Madarasi Sándor 
Péteri Miklós 
Szeru:zy György 

Támogatók 

Pali agiDal ma-Victor 
Erdélyi Gábor és felesége 
Bánsági Béla Dr. 
Farkas József 
ungi Mári~ 
IsláJulianna 
Kondor András 
Kulifaiistván 
T.D. 
Székely Árpád és felesége 
Simon Imre 
Harsányi Bácskai Béla 
Polgáry László, vitéz 
Demeter Béla és felesége 
Stit6István 
Fekete pál és felesége 
SimonIstván, vitéz 
pápa Ferdinánd 
Szentes Jenő 

V édnökök V édnökök V édnökök 
Szentandrássy Eek,Dr. Tamás Gyula Dr. TassányiJózsef,vitéz 
Gergoe Béla és felesége To~y ~ó és felesége Schuppler Egon VOrt 
Jani István Dr, vnéz SzilágyiBéla Kovács János 
SiGa István és Felesége Fabó Imre Dr. Révf~y László . 
Telc:gdy István és felesége Lendw~y pál és ~elesége PanaJottRudolf, VItéz 
Viczián Béla vitéz MaharaJahKatalm F~gyas László, Dr. 
H~niv Éva • KolozsváriIstván . Pintér Aladár 

F b '11 tá l éd "k ~ k' , b ,UrbinJános e rt .e II n v no sege az apr. szam an. \ . . " . ,. . 
.. . . '. Molnár István a Clevelandi Csendőr Családi Közösség 

Elnöke, testvéri tájékoztat6t küldött a j6lsikerült Csendómapi 
üIll1epségról.Sürt1 hóesés ellenére másfélszázan jelentek meg,köztük 
Akronb6l Domokos Lászlóné . fiával,Istvánnal.AzüIll1epi beszédet 
Molnár Bajtársunk mondta kiemel ve "özvegyeit",Gaal 
Mihálynét.Domokos Lásil6nét. vitéz Megay Lászl6nét és Nagy 
Jánosné pénztárnokot.SzomOIú kegyelettel emlékezett ifj. Megay 
LászlóróLaki 65 éves korában 1996 Julius 16 elhunyt. Értesitett 
terveir61 vitéz Nagy Lajos Bajtársunk temetésével kapcsolatban is. 
Az elküldött 450 Dollárt a Bajtársi levél kiadásaira, továbbá a Megav 
család adományaként, ugysZintén 6nmaga és felesége vécfuolG 
hozzájárulásaként adta. Kószönjük! 

A csend6napon résztvevő csendőrök és csend6rbarátok 
további i6 munkára bátorit6 levelet lilldtek aláírásaikkal.s köztük 
örömmel olvastuk a volt csendőrök,Erdélyí Gábor,vitéz Kemes 
László,Kondor József,T6th István neveit, v:iJ.amint Falk Viktorné, 
Mészáros Iván, Szentpétery László cső.gyemlekek aláfrásait. Bajtársi 
és szerető üdvözleteÍnk a Csendőr Családi Közösség minden tagjának 
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üZENET HAM. 

O~nem u ouhonj henelmeJe: 
a ClillosoJe járÓIG tHilw~. 
E, ,örvényei IIGlIIWIk Q ,HleJ"Wlk. 
e,őnek. hÓIl4lc. /elleseknek 
él ninc. en ború, örökké1x&ló. 
A ,,~ uGÚld. cl Jeő morod. 
el k6 JJl4T04. 

O~~m cl JöldIwIM: C.M kremjen. 
ha JÓlkG rá,ja " le ca \/elá,. 
H Q tHJkond ""ja" G nö-.... , 
A "il4Í1l Jölö" órlcödik ca Rena 
• nem 1.Iéu mogjo G neme. Sahonáluúc. 
de híre .em ~ enlwr ca CHlcínnok; 
u idő le mar ja anomokol, 
A 1.1~ .~GÚId. cl kó marod. 
cl kó mGl'od. 

Ounem u erdőnek: ne /éljen. 
ha C,G4W' ..... ·klCÓlOJe hGCIG. . 
Mer' erő.ebb a boll4ÍlwÍl a Ja 
• a "énö CIOnJeból virradó lG"aura 
új erdö IGTjod nö~llJUJlen. ,ro~ 
S ~g mindi, lumek /áIC, mi'U',.· a " 
a ,yillcol 1.ICIJGI ré, /el/ollG ' már 
, el .úju) ká " uent jó1.Iálé,ellel 
,""wo. GAy""á 11CÍÜ cl Jökl alctz, •.. 
A 1.1~ UalGd, " Icö marod. 
.. Jcö marcwL 

O~en(m, a hQnak. mely Jöln~1.Ielt: 
IUJ egyenlö1.lé &elz;ik " el földdel. 
nenuecléW őr1.lál~ 
jö~k mojd újra boldog épÍlók 
é. Jeui .. áIc " JUlWÜunemumo, 
, u erkölc. ö.i. hóJehér kÖ1.léTe 
emelnek /alat! uro,. UJmplomot• 

Vaenem " ~ mely Jölne1.lelt: 
a Ju~m l.knlÓl lJGlÓ 
á l.ce~ lJGlÓ u aWG4. 
inely újr" építi a /GÜJJcGI. 
A 1.Iiz; .zolGd. de a 'kó maT04. 
a kö mar~ 

E. ü~enem a volt bGl'ál4Ímll4k. 
kiJe mestusodjGk mo a Re11emet: 
Iw. Jordul ene' újra a lcerék. 
én ""kor" a bATáljok leuek 
é, nem leu bo,,;cú. núlölet. hGl'elS. 
K~ct nyújtunk csymÓlnGlc él mesyünk 
é, le.~ünk En Cél él Egy Akarat: 
" 1.IÚ ,zolGd. de a kö marad, 
a ~ maTod. 

~. ~enem mind.nlcinek, 
tes,1Jérnek. rokonnak. ide,ennek. 
1l0flOU,",Je. jóll4k. híúé,esnek alQ""lonak 
annak. ""it a /ájlÚ '" él GI&nCIk. 
Jeinek Jcez;éhez; tJérClep~k lGpadn4k: 
"igyWG4oJe é. imádlcoJSHtok I 

Val4hol .Jönt a moso. ég ol"tt 
mowulll4k már la.s'GA a csillagok ' 
1/ a vú ualad és clak a kö marad. ; 
a kö marad. ., 

MGI'adll4k az i'fUGk él a jók. 
A t"z;tGk él a bé1reuégesek • . 
Erdök. hegyek. taflOk é, emberek. 
Jól gondolja rru:g. ki mit c,eleks~ik! 

Liluwz;4k már oz; égben Jön' o ro.'CÍl 
• o c.iUasok ten,elyét olajouák 
az.orgolmCII angyalok. 
É. léuen c,illagJordulÓl megint 
é, mikén' hirdeti a -Biblia: 
megméretiJe az emberneJe fia 
, ki mint veteu. uonképpen arat. 
Mert eljut a 1.IÚ és c.aJea kö marad. 
eU a kö marod. 

-foltf~ 
r 
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MQIlW Királyi Csend6r Bajtársi Köz&M: 
Az MKCsBK. a volt Magyar Királyi Cse~rség 
törtérrlmi szerepérek és hivatásának örököse. 

Fehrllta ~g6rizni és ~görökíteni a volt 1estü1et 
a:mes hagyományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1lzött volt 
csend6rök bajtársi közössége.rrelyrrk tagjai ~retnek a 
volt Thstület cseIrl1rei (hivatalból).tiszte1etbeli cserrl1rök 
(felkérésre ) és cseOO6rbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség céljai val és Feladatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. mt1kíXEsi te~tén államilag 
engedélyezett -Nonprofit Corporation n .az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

------------------
MKCsBK Bajtáni Levél: 

Rendeltetése: l.) A közös sorsra re~lt bajtársak 
összefogásának és tájélmztatásának biztosítása. 

2.) ~nID Bajtársaknak és csaJájja
iknak rregsegítése. 

3.)A volt Test~tr6l alkotott torz rreg
itéJések és vélemények m2gváltoztatása. 

4.)Ek1OOások .~pélyek(Cs6Nap) 
rendezésével a fenti célok e1érés~ szükséges anyagi ala
pok m2gteremtése. 

----------------------
A Bajtársi Levél azMKCsBK.-nak.mint vi1ágszerve

zetnek közWnti ~koztatója. 
Mmn cikkért szerz6je.kiaiásáért a BL.kBiója fe-

1el.Szerkeszt6 bizottság:St.Clair Norbert Könrendi Ferenc 
Fe1e~ kicd) Kiss Gábor .központi vezet6. 
CimKiss Gábor.5324 Pineview Way Apopka.FL-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
,'. . ~ . 
NegyvenkiJencedik evfoJyam J\.·tásodik szlÍm,1997 MáJm IL 

Kiadja: 
Az MKCsBK központi vezetősége Szerkesztóbizottsága. 
Körmendi Ferenc. Szentklárai Norbert. és vité-z Kiss Gábor. 
fele.JŐs szerkesztő. . , . 
+- I I I I J If"" I I • + l I I I l I I ~ I I I I I I 111 I +-+ I I I 1 I 1 I I I I I +++ 

Anyák Napja! 

i\!linden népnek és nemzetnek van ál(!ott ANYJi\, 
l'sak nekünk magyaroknak van áldott EDESANYANK! 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I • fo fo .. + I I I I I l 

A központj Vezetö fontos baitársi kéJ'ése: 
Magyarországon mtgktzdett tevékenységeink vitathatatlanul 

úi és a Testület felmentéséhez vivó utakra vittek Számos olvan .' . 
esemény van készülőben, amely a magyar közbiztonság hiteles és 
clok.l.unentált töl1énelmében megadja a Csendórségnek a megsiolgált 
és megérdemelt helyet.-- Eztk ct törekvések éber és felelóségteljes 
együttműködést igényelnek és a Bajtársak hitét bizalmát és akaratát 
ké1ik Azidó rövid, s nem szabad szemünk elóI elveszíteni , hogya 
Testület érdemi jóvátétel ét csak Otthon lehet elérni és elnyerni!!! 

A külföl(~'e kénysZtliilt B aj társ akat ezúton kérem . hogy 
segítsenek lv1indegyik.iinknek van Magyarországon rokona. barátja. 
ismerőse, aki ről tll(~ia,hogy élvezné a "Híven, Becslilettel. Vitézül" 
doklun entációs csendőr film et. J\:finél több otthoni ill agyar 1 át j a ezt CI 

. két részben elkészített kazettát.mmál többen fogják méltánvolni a 
cstndőrök valódi emberi és szolgálati éltékét.--Kérek tehát minden 
Bajtársi Levelet olvasót, hogy aclják meg minél több Otthoni 
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szeretteIk nevét és cfmét~ hogy a budapesti eloszt.ónk lltján TIZ 
U.S. Dollárért elklildhesslik Nekik a filmet. A címet. és a pénzt vitéz 
VicziánBéla Bajtársunk címére kéIjük klildeni.(457 East Ped~ham 
Street.,NEENAH, Wisc.54956.) 

A Vezet6ségi Tanács tagjait pedig arra kérem ~hogy acUák 
meg telefonszámukat,vagy ha lehet a FAX számot,amelyen 
elérhet6k~ meIt a közeljövőben olyan fontos kérdéseket kell 
megolclanunk,amely nem várhat. egy hónapos levélváltásra. 

Itt tartom szükségesnek~hogy nyilvános és elismerő hálát 
mondjak a Szemere Bertalan Magyar Renvédelem-1.ölténeti 
Tudományos Társaság Vezetőségenek, a . Rendvédelmi 
Konferenciákon Testületünkkel szakszerű tárgyilagossággal 
foclalkoz6 minden történésznek és előadónak~ és nem 
utolsósorban a Csel1dőrfilmet Ill~alkotóknak. . 

Ezeket a bátor magyar Urakat és Úrhölgyeket 
megbecslilésünk és tiszteletünk érdemesíti, hogy tiszteletbeli 
csc:ndörökté. ügytink hittérft6jvé n6ttc::k. 

Tudomá~otokra . adolll,hogy a mult Bajtársi Levélben 
lllegellllftett magyarországi történészek és szakkutatók "tesei.-ké 
való felkérése . és m eghi vása fi eg történt. A. huszonkét III eghí vott 
közül csak eoy UtartózkodásU történt, többek kitüntetésnek vették b. . . . . 

tel kérésünket. - . Itt van Nekik írt meghívó levél: 
Drága BAlÁtaim, Testvér el ml . '-

Nehéz őszintébb megslólítást találnom,-Igy ezt használom, s tüstént hangsúlyolOm, hogy 
csak mllga(tU'a nézve érzem kötelezőnek, 

A Szemere Bertalan Mapar RendvédelmI Tudományos Társaság múltbanyúló 
értékkutlltása lehetővé tette, hogy ertelmiségl kutatók okot keressenek és találJanak magyar 
ér dekeket semmIbevevő közelmultunk megvlzsgálására. 

A vizsgálatban -'-meggyőződésem szerlnt,- csak azok vettek és vesznek részt,aklk hls7Jk, 
hogy II mult valós~hű feltárásában rejlik a jövő lehetőségeinek kihll'iznáJása., 

Budapesten Október 29-tól November 1.-lg hUl>"2onkét csendőtárgyú előaw hangzott el. A 
rorrásadatok fefhasználása és a szigorú tárg)'llagosság nemessége arra az elhatározásra 
ké!.'Ztetett,ho~' a Február 14.-1 , emigrádóban megtartott Csnedőrnapon, --melyen, Ismét Otthoni 
delegáció ls résztvett, -elismerő megbecsülésünk jeiét adjuk azoknak a magyal történészeknek, 
Ilklk eddig beblzon)ítottan a volt M.Kir .Csendőrség történelnú szerepével foglakoztak. 

A volt M.Klr Csendőség BlIJ tár si Közössége nevében t1!izteigek a multunkkaJ és 
érdemeinkkel elfogultság nélkül foglalkozó Urak előtt, akik önkéntes ehatároZÁs alapján keresik II 

torzmentes igazs~ot. 
Testvéri (lásd fenn) érzéseim és vezetőségi tanács~m meghatalmazása a1apján,ezennel 

rclkéTiek,hogy a Részedre odaJtélt TISZELETBELI <.~ENDOR ámet és tagságot fogadd el,. 
A tagság sem er kölc~! sem anyagi kötelszet!;séggei nem jár ,s csupán egy szimbóllkus emléke 

IllllTad ~' HIVEN, BECSULETTEL és VITEZUL szolgált Testületnek, melynek TE érdemeit 
kutattad, s anúkor még kevesen merték ,Te bátran megmondtad! Az MKCsBK nevében. 

. . . ' . ,QI'II,' ~ ~:!J.rJI 

Apopka,1997 Február 14, iCsendőrnllp) . vitéz Kiss Gábor 
. ~ ~ _ Az MKCsBK központi vezetője. 

~' 

. Csak egy pár le\'élleközlésére \'~ihely : ---az egyik: 

vitéz Kiss Gábor úrnak 

a MKCsBK kOzponti vezetőjének 

Tisztelt Kiss Gábor ÚrI 
Kedves Bajtársam! 

Elsőként is engedd meg, hogy - a legnagyobb tisztelettel és meghatottsággal . használjam a Bajtársam 
mcgsz611tást. A Te szívbe markol6 leveled után, amelyben felkértél, hogya tiszteletbeli cselldör cimet és tagságot 
elfogadjam, vettem a bátorságot, hogy használjam. Bevallom, igen nagy meglepetés ért, mikor az egyik 
legm.1gyarubb IUlp (március idusa) után egy héttel kézhez vettetIl a kartonhengert, abban a kinevezö Ok/el'elet, a Te 
leveledet, a MKCsBKjelvényét, illetve a zöld fedelú fllzetel. A cimet és a tagságo! boldogan és boszkén fogadom cl, 
mint az egyik legnagyobb megtiszteltetést RHdi létem folyamán. 

Most úgy diktálná az illendőség, hogy kOszOnő levelet foga1mazzak. A magyar ember azonban nem bóbeszédű . 

Ezért úgy gondolom, kOszOnö levél gyanánt mellékelten elk-üldOm egy beszédem m,ísolatát. Ezt a besz~det 1996. 

augusztus 20-án, Szent István király napján, a Millecentenárium alkalmából tartott IUlgygyűlésen mondtam el, 
Siófok-Balatonszabadi városban. Tegyétek el, vagy használjátok fel egészében vagy részeiben, úgy, ahogyan azt 
jónak láyátok. 

Kelt Budapesten, az 1997. esztendő március havának 27. napján. 

Tisztelt Ur~ml ----J másik: 
Öszinte meghatottsággal vettem tudomásul a Magyar Királyi 

CsendörBajtársi Közösség által részemre felajánlott nagy 

megtiszteltetést A tiszteletbeli csendörcimet és az MKCsBK tagságát 

örömmel elfogadom, egyúttal igérem, hogy eljövendö munkáim során is 

igyekszem elfogulatlan az igazságnak megfelelö képet festeni a testCiletröL 

Noha tudományos pályámnak még csak az elején járok, már több 

mint öt éve foglalkozom a Magyar királyi Csendörséggel Boldogult anyai 

nagyapám közel húsz évvel ezelötti visszaemlékezései vol ta k azok 

amelyek még gyermekként a testület felé forditották a figyelmemet Eddig 

már négy munkát publikáltam a csendörségrQj , és jelenleg is dolgozom 

egyen: amely a fegyverhasználattal foglalkozik . 

Mivel jelenleg. PhD ösztöndijasként, módomban ali oktatomunkát 

végezni a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen . ott is 

igyekszem az órák anyagába beépiteni a Magyar királyi Csendörség 

megismerését, mivel azt vallom, hogy egy történész csak akkor kap atfogo 

képet a közelmúlt történeiméröl , ha annak minden lényeges elemével 

tisztában van . Hiszem, hogy hamarosan . eljön az-az idö amikor a 

történelem mentes lesz mindenféle sárdobálástól és mocskolódástol, 

amikor a csendör név elveszíti azt a negatív kicsengését amivel a 

kommLlni~ta ideológia szennyezte be.~.3-
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!'vlost pedig tél~iünk rá az előttünk álló és megoldásra vagy 
befejezésre "áró feladatainkra: 

. ~ztaszer; A z alábbi akhoz nem kell magyarázat I 
AZ ÓPUSZfASZERI NEMZrn EMLÉKPARK 

SKANZEN FALU JÁNAK 

KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGÉBEN 

FELAu.trÁSRA KERÜLÖ 

CSENDÖRTÖR'itNETI ~LLlTÁS 

TERVE 
PREAMBULUM 

Az· 6PUaZIaaZert NemZetJ EmI6ICPetk tObbek kOZ.OIt wra I. lOr8kaZik, hogy a 
századfon:tuló idOazakáNk magyar fal4" bImJIa .... azt ".thűen rel<on.tru.6lja. a 
I4togat6kOz0<llég lZátMra "ember1<Ozallégbe" hozza. 

Ebbe a torekvéat>e illik bele az. hogy • magyar vid6k kocabeli .rendfenntartó 
Wlt'ilzetl I Magyar Kit,1yi CaendOrMg I. ki'"I"al tMllz juthalIon. Az 18810ben 
létrehozott magyar caendOrlég a kocabell vid6ki élet nélkülOzhetatlen Il<Im'vé vAlt. 
MúkOdése tMemtettl meg a falvakban a kOzbiztonaAgot. hozta létre a polg"i 
fejlOdéIhez nélkülOzhetaUen uemély- é. vagyonbiztonlAgol. E rendvédelml te.IUlet 
pártaUan. szigorú jogaz.abélyokon nyugv6 tevékenysége kiváltotta a jogkOvet6 
életviteit folytat6 polg6rck megbocaülélét. a jogaz.abélyok allen vétOk ellenuenvét. 
Igy vagy úgy. valamilyen formában • vidék I'kolléga uinta kivétel nélkül 
kapcsolatba Kerun e u8l\'azettel. 

A Magyar Kitélyi CaendOrMg u8l\'azeténok alapja az ora volL Rendfenntart6 
uolgala"t a falvakba talepltett Oroai útján valólltotta meg. Indokon tahát. hogy a 
kozigazgal4li egység ne nélküiOZZe • CaendOr Orsot bemutat6 ki''''I4.l 

A KtÁLLlTÁS KONKRÉT TERVE 

Az elgondolá. ~ ledn wra 1CnkedtürV<, hogy a Magyar KirAlyl 
Csondötaég élet6bOl a jellemzOI é. • magyar faluval legkOzvetlenebbúl 
kapcsolatban áll6 részek bemutal4lét 18I\'azzük. 

A t8l\'ozbnek hatart aZabOtI a :.ndolkaz .. ,. 6I1ó kiAlIIl4li tér. (A helylégek 
méretei~ • fanelúlllek negvs'g" ugyan nem kapluk meg. omIékezotbOl azonban • 
"negyságrendekkel" tiut.\ban vagyunk. EbbOl ad6d6an tervezotúnl< a méreteket 
iIIelOen rninóenképpen pontoll~1I1 azorul.) 

A leNazé. aonin nem reocIelkezlúnk információval arrl vonatkozóan. hogy a 
uegedi Móra Ferenc; Múzeum I térnlkOrben milyen tárgyak ~ van. Ezért 
tehát abból indultunk ki. hogy mil volna c:éluetü kiAllltani é. nem abból, hogy mi áll 
• rendelkazéaűnkre. A lervel IZért minden bizonnyal konigálnl azúkMge. majd a 
IeheIOIégek lüggvllny~ 

Az indltvllnyOZOll lloaztAsnak megfelelOen az egyik aZOWban • aúzadforduló 
idOlZIIkáIX>I származ6 CMndOr ora Oraltodájál lervlZlUk berendezni. A mélik -
hasonló ménotú aZOWban - • Magyar Kitélyi Csondötaég mOkOdés6nek 10006netét 
(1881-1945) kivárjuk bemutatni. A koz.Iégl fogda kialakll4aához nem kIvIlnunk 
minden "on regaszkodni. A CMIldOrség mOkOdésllnek a fogdAval kOzO. 
bemutatása ugyani. olyan léves képz8tel kelthel. mintha e relldvédelmi lestület 
életében • fogda komoly azor"""t kapott volna. A val6. tOr16nelmi helyzet ennek 
épp az ellenkazOje. V6gú1 il azorban, ha a kérdése. halység fogda gyanllnt 
haunollthat6 a legjobban. nem zárk6zunk ol annak kialakltáallohetOségétOl. JalOtni 
kellene azonban, hogy itt kOzaégi fogdAr61 van w. hiuen a CHOd6rségnek az 
anogottak:"t rOVid idOn belül (~8 Ora) ál kellen adni az illetékOI hatOságoknak. 

A CSENDŐRSÉG TÖRTÉNETÉNEK BEMUTATÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ HELYSÉG KIÁLLlTÁSI ANYAGAI 

1. FaJ/tabló 
A \Or16ne1ml Magyar0raz.6g twl.tél 'ldzol6 t""ép. amelyen a csendOrségi 
dia.zJokációt kil lámpék jelzik. A tabl6 aljlln elhelyezett nyorn6gombok segitségévol 
kiviléglthatók az egye. kerülolek. perancanoksági szintei<, illelve az OnOk. 
méret: hou.ve~sen 2x2 m 
2. FIli tabló 
Ugyanannak a betnutatálár. hivatott. mini az egye. uámú tabl6. de a trianoni. 
illetve villzacsatonleruletek hat"ai kOzOtI. 
m6ret: houávet6legosen 2x2 m 
3. F.UtAbIó 
A Magyar Kit6IYi CaendOrMg uwvazatJ fllépltélél 'ldzolja a századfonlulón 6s a 
hamlir-.cas 6vekben. A u8l\'uetl felépit6sekel bemutat6 81vi vázlatokban kéIÜl 
jelOléare - I lZeIVezeti tegOltságnak megfelelOen - a lét.zám, illelve mellottük az egy 
fOnyi caandOrr. julÓ lako.1Ag és négyzetkilométer. 
m6ret hou;vet6legesen: 2x2 m _ 4-

4. FaJ/tAbló 

A caendOrség Iev6kenyaégének ltatiaztikai adata it mutaija be grafikus loonajában • 
századfordul66. a hamlincal évek egy kiregadott évéro vOlilvo. Ugyanez on 
idöWikra vonatkoztatva a uemélyi '"omllny iskolai végzouséQe éa sz"maz.b" a 
tiszti 61 az a ltiaztl4egénységl '"omény lekintetében. 
m6ret: houJvetólegesen 2x2 m 
5. Feb{j /Arló 
A COenCIOrMg réu.ére rendazar .. ltan k.wabéIyck. 
mIret: houAvetólegesen 1,5 m K 1 m 
•• Feb{j Url/) 

A COenCIOrMg r6u.ére renc1azari.'1eIt hidegfegyvarelt 
mIret: houável6legesen 1,5 m K 1 m 
7. Feb{j /Arló 
A ~ éllel haaznilt marokfegyvwek 
mIret: houJvel6legeMlil 1,5 m K 1 m 
• • Feb{j Url/) 

A CI«ldOtjaCOr falszara" ... 
mire/: houJve~n 1,5 m K 1 m 
l . Komplett Olrllzll 
Oualiztooa kori CaendOr Ma 'babán". 
m6ret: ndnnál ItiáItltAsi "Nba" Dlaszöi<henoerbe helvezve 

10. Komplatt O/tOnr 
Dualizmus kori lovas caandOr ruha "babán". 
m6ret: normál/OálllMsi "bsbs" p/ssztikhenQerl>e helyezve 
11. Komp/ett tJlrtJzat 
Két világhábonJ kOzOtti gyalogcaandOr ruha 'babán". 
m6ret: normál /cWlltilsi "bsb,," p/ssztikheng&rbe helyezve 

12. Komplett OIrOZlt 
Két világháború kOzOtti lovascsendOr ruha 'babán". 
méret: normAI kitlllltAsi "babs" p/ssztikMnQerbe holyezve 
13. Fekv/J t.r/ó 
CsendOrlégi iratminták és a mükOdésüket meghal"ozO lontosabb okmányok. 
mére/: houAvet6legesen 1 mK 2 m 
14. Inll- .. UpmA.otltok 
A caandOrség élelét meghat6rozO kulcsfonlo •• ágú rende lkezések. pid.: 
legyvertlasználat, továbbá a caandOljárOr mükOdé.él ábrázolO képek a lennmaradO 
lalfollllel mérolétOI függOen. 
mére/: /cOrO/ményel<t6l fOflpOen 

Elgoodolásunk szerinI abejárali ajlOIOI jobbra és balra osO la la kon volna 
célszerü e lhelyezni az 1., 2. , 3., 4. falilablOkal, alaIluk az 5 .. 6 .• 7 .. 8 lekvö tá rlókal . 
a holység kOzopén pedig sorba - úgy, hogy kort>ojámalOa~ legyonek · a 9 .. 10 .. l l .. 
12. egyenruhákat. A bejárattal .. omben az ablak a lat! kapna he lyeI a 13. " lekvő 
t"IO. Az iral- és képmásolalok (14.) az ajtO é. az ablak kél oldalán he lyezhelOk o\. 

II. 
CSENDŐRSÉGI ŐRSIRODA BERENDEZÉSE 

A nOtlen CMIldOr OravazetOket általában szintén az Or.irOdában holyozték ol , ezért a 
berendezé. a kOvetkezO tárgykb61 állt: 

1. V .... gy 
m6ret: 190 cm K 84 cm 
2. SZl/maz ... k 
m6re/: IPS cm x 86 cm 
3."'ma 
m6re/: 84 cm K 58 cm 
4.Leped6 
m6ret: 230 cm. 152 cm 
6. r.karó 
m6ret: 210 cm K 122 cm 
e: ZArhIIÓ.1róauta/.z /ra/ok "rol ••• ra egy AI/vAn nyal 
7. Kett/Js zArra/ell.tott flÓkos /rólSZ/lt, az /JrspénztAr részér. 
B. 2 azék 
,. P.dNbó/ 
10. "POlcUd." , 
11. t:.gyvol' .. kOponytogl' (/ •• d I mellék/etor) 
12. K.n~rpotc 
13. SAfI1lriz gyerty. tartó koppontóvll 
14. Mo.dótAI badogból, viz .. korsó és pohAr 
15. /ró-" ruhaszekriny (IAsd. melléklet.r) 
14. Ny/rt •• tJprtJ 
17. F.II Óra 

1'. Umpo 
11. Az /Jrs/roda beJAratl fO/é I ktJv.tkoz/J 20 J( 10 CrrHS, azéIein 1/2 cm-.' zOld 
szegéllyel.IIAtott, Uvegezort kartonp.plrt kell.rr elhelyezni: 
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M. kir ................... SL cstnd6rktrÜltti parlnC5noks', 
.ik súrny sWasz 

Örs-iroda 

No Or.irodában a kOvetl<ezO l<imutatásokal és táblázalokat kellett felakasztani: 

20. s.adv'nylloJ.trom 
21. Ótj'raU />eOSZtJ. 
22. Kimutat;s II 6,.,nelr a Ilomszildo. 6,.,hOz. Ilalruzhoz ol. sz'rnyhoz való 

t'vo/s4g.ról 
23. Az ld6 <Is hely m-We/OIU.,. Ir/mu~t'. az 6,., <Is • szomszildo. 6,..OIr 
rerU/erén tartandó o",z'gos v's'rolrról 
24. A nap és hely m-we/lJ/ésével egy Ir/mutat'S IZ 6,.. te,Uletén tartandó 

búcsúkról 

Tiszttit Dé·ots Úr I 

Kérésének megfelel6en meUékehen küldom I Nemzeti TOrleneti Emlekpark 
ska.ru.cnralujinak kozigugllislonéneti épOlcleggy\.iuesében relillítand6 csendörtOrténeti Idilli
lasra VOnAlkoz.6 tervez.etOnket. 

A ,,,,,,eze, ke, okból nem tlrlatmu kohségve,est . Egyrészt tijekolltlanok vag)'\Jnk u 
árakat illetöcn. Ma.srészt nem ismerjük, hogy milyen anyagok ill nak I sz.e~edi M6ra Ferenc 
Muz.eum rendelkeusére Csupan haJlomUbóI tudunk arról, hogy a múzeum nemré~ már telt 
lepeKkel I szükséges l iiJlitu; tirgyak ellcészitésére illetve besz.crzésérc. 

A Iciillittsl illetően I mi clkepuléseink lényege az.. hogy. Ntmzcti Emlékpark KIIT. 

batosítja : 
• • fogad6kesz helységeket. 
• • ,lrt6kat. 

A M6ra Ferenc MUz(UDl nDddkanrr: bonjjtj.: 
• • birlokiban lev6 tárgyakat es 
_ bizto~,jl • kiiltitís uakszenj kivitelezéset. 

Riuilokrol p<di&: 
_ • hilnyW tárgyakat szerezMnk be es 
· megel!Yezés sunn,i erlékha,irig I költségek'" fedeznenk . 

Tudni szeretnénk, hogy akiállitás létrehoulsának kiadásaiból hány % és 
milyen osszegben háruina a MKCSBK-re. 

Segítséget tudwtk nyújtani továbbá a tervezetben jelzett tablók anyagainak 
Osszeállitásában. illetve a lönéneti hilelesseg bizlosltásában a témakon müvelö 
Illd6s kollektiva a Szemere Benalan Magyar Rendvédelemtönéneli Tudományos 
Társaság beyonásaval. 

Kérek min.dm.Bajtársat. hogy alapos tanulmányozást. atgon
dolást és kutatást ,'éQezzen. Szak.rnabelihűség és hozzáértés kell 
,:Juwz. hogy a mult ICsend6rlaktanyát" ö~ökségünk gyanánt 
.. 'itmenthessük az utókor számára. Azt mond3Iú sem kell ,hogv ebben '-o 

il \·állalkoz8.sban elsösorban az otthOlÚ Bajtársak együttműködése 
slüksé~e:;. ezért személvesen felkériük LeIU2vel László szds. Urat 
hogy ·· dl :vlKCsBK kélwiseletébel11llúköd6 Dr. Parádi házaspár 
bel,'onJs:}V<.1.l1,'é'zesse az otthoni ak i Qvekezetét. 

ltt ki vánjuk megjegyeznÚlogy a szegedi Móra FereIK 
rdúzeUIll . az előreláthatÓ3Il hatalmas kiadások részbelú fedezésére 
jóváhagyta csendörhozzátartozók által adolIlánvozható bronz emlék· 
plakettokatPlIT'óth Pál ózdi cső.őrm.,hű szolgálatának emlékére. 

(Családj a, felesége, fia.lánya, unokái , ti s zteIe>i ,szülófalujastb.stb, i 

.-- G--

I: 
I 

A X.-Ik Rendvédelerntörténett Konferencia Budapestt'u: 

Rendkívül kivánatos volna,hogv az "emigrá<..1óból ll minél 
többen szeptember végére terveznék ö~tthcnú látogatásukat.nem is 
beszél ve a hazai Bajtársakr61,akik nem csak fizikai részvétellel ,de 
e.l6ad6i hozzájárulással is bizonyíthatnák a csend6ri szakértelmet. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvé<jelem
történeti Tudományos Társaság és a 
Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti KUlatóintézet 
Magyar Rendvédelem-történeti Dokumentációs 
Központja az illetékes szervekkel 
cgyiittmúködve 

1997. szeptember 22-től 26-ig tartja · 
Budapesten II X Rt!lId"édclem-torténeti 

tudomúnyos konferenciát 
"Gazdasági rendvédelmünk Q XIX-XX 

századbtll/" címmel 

A konferencia témá ja: A Kárpát-medence és 
környezele gazdaságvédelem-történeti kérdései a 
XIX. századtól napjainkig. azonban távolabbi 
régiók előadóit is szívesen látjuk. 
A konferenciára a rendvédelmi testületeknek a 
gazdaság védelme érdekében megvalósított 
~ bemutató előadásokat fogad a 
Szervező Bizottság .. 

A konferencia tervezett szekciói: rendőrségi
csendőrségi. határőrizeti. valamint vám- és 
pénzügyőrségi . 

A konferencia tervezett munkanyelvei: 
magyar és angol. E nyelvekről és nyelvekre 
történik a fordítás . Előzetes egyeztetés nyomán 
más nyelvek forditása is elképzelhető. 

Jelentkezési határidök: 
Elöadásclmeke/ május végéig még elfogadunk. 
(Az előadÓkat a Szervezó Bizottság írásban 
értesiti a téma elfogadásáról.) Az elfogadott 
témák előadásszövegét szeptember l-ig kell a 
Szervező Bizottságnak elküldeni. 
RésrvéleIre /6rténö jelel7lkezéseket kérjük 
lehetőleg ugyancsak május végéig címünkre 
eljuttatni. azonban szeptember l-ig még 
elfogadjuk azokat. 
A befizetésekkel párosuló jelentkezéseke/ a 
Szervező Bizottság visszaigazolja a végleges 
előadój listáról készült meghívóval. 
A betizctéseket kérjük a jelenlkezésekkel 
egyidőben posuízni vagy átutaltatni . Cimünk: 
Szemere BertaInn Magyar Rendvédelem
történeti TudomárlYos Társaság, H-1121 
Budapest, Farkasvölgyi · út 12., v. 1525 
Dudapest, Pf.: 27. Tel/fax: (36-1)175-8509 v. 
212-4555/ 380 mellék.. (Ezeken a sulmokon 
bővebb infornláció kérhető munkanapokon 900_ 

I 400_ig) 

A konferencia programja : 
09.22. hétfó: érkezés. sulllásfoglalás 
09.23. kedd: regisztráció. megnyitó és plenáris 
ülés 900-tól 
09.24. szerda: szekcióülések 930_tól 
09.25. csütörtök: plenáris ülés 1000-tól 
09.26. péntek: fakultatív program 900-tól 
09.27. szombat: szabad program 
09.28. vasárnap: hazautazás 

A konferencin részvételi díja . amely a szállás 
és étkezési költségeket. továbbá a fakultatív 
program kiadása it. illetve a határidőre 

beérkezett előadások másolatait (a leadási 
nyelven), valamint jegyzetelő készletet. stb. 
tartalmaz: ............ .Ifö/nap (komplett ellátás) 
Elhelyezés a Rendőrtiszti Főiskola 

kollégiumában (H~1121 Budapest. Farkasvölgyi 
út 12.) egy ros szobákban (házaspároknak két 
ágyas szoba). Szobánként hideg-meleg vizes 
zuhanyozó és WC. Szállodai elhelyezési igény 
esetén kérésre segitséget nyújtunk a 
szállodafoglalásban. ebben az esetben a 
részvételi díj: ........ /fö/nap. amely a szállodaí 
költségeket (továbbá a reggelit és vacsorát) nem 
tartalmazza. (szállás nélküli ellátás) 
Kísérő személyek számára - akik a konferencián 
nem kívánnak részt venni - a részvételi 
díj: ..... .Jfö 
A fakultatív programra külön is be lehet tizetni. 
illetve a részvételi dijból elhagyható. A program 
részvételi díja: ...... _.Ifö. amely magában 
foglalja az utazás. az étkezés és abelépőjegyek 
árát. 

A konferencián részvételi díjat nem kell fizetnie 
annak, aki semmilyen szolgáltatást nem vesz 
igénybe. Ebben az esetben a jelenlkezö számára 
a Szervezö Bizottság csupán ülőhelyet biztositi 

Jelenlkezö neve: 

Kiértesitési eim: 

Telefonszám: 

Amennyiben elő kiván adni. az előadás címe: 
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J~GyCTTMiJKÖDÉSl TERVEK AZ 1997 ÉVRE. 

"Cum historia pro securi(alt!/ 1/ 

SZEMERE BERTALAN 
MAGY AR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
Székhely: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12. 
ti : (36-1) 212-4555/221 v. 380 menék 

EMLÉKEZTETŐ 
a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCSBK) és a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
(SZBMRTT) 

1997. évi egyiittmílködési teendőillek megbeszéléséről 

A megbeszélés során vitéz Kiss Gábor az MKCSBK központi vezetője és Dr. Parádi 
József a SZBMRTT elnöke megállapodtak abban, hogy - a két társaság között 
érvényben lévő együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően - 1997-ben 
a két egyesület az alábbi konkrét együttműködési teendőket valósítja meg: 

1. Az MKCSBK támogatásával a SZBMRTT által meghirdetett csendőrségi 

témájú rendvédelem-történeti pályázat első helyezett jét az MKCSBK 200 USA $-al 
honorálja. A pályaművet a SZBMRTT elküldi az MKCSBK számára. 

2. A SZBMRTT az 1997. őszén megrendezésre kerülő, a térség XIX. és XX. 
századi gazdasági rend védelmével foglalkozó X. Rendvédelem-történeti konferencián 
önálló szekció lehetőségét biztosítja a magyarországi csendőrség ezirányú 
tevékenységének feltárására és bemutatására. KeJlő számú előadó hiányában a 
csendőrségi szekció más - ugyancsak mérsékelt előadói létszámmal rendelkező -
szekcióval közösen kerül megtartásra. 

3. A SZBMRTT - a magyar felsőoktatásban oktató tagjam keresztül -
figye lemmel kíséri az érintett tanintézetek hallgatóinak tudományos diákköri, illetve 
szakdolgozat készítési igényeit. A magyarországi csendőrség témakörével foglalkozni 
kivánó hallgatókat összeköttetésbe hozza a volt Magyar Királyi Csendőrség azon 
tagjaival , akik a dolgozatok elkészítéséhez segítséget kívánnak nyújtani . 

4. Az MKCSBK a Bajtársi Levél számait a kezdetektől - teljes sorozat 
formáj ában - elküldi a SZBMRTT dokumentumtára számára. A leendő új számokat 
pedig folyamatosan fogja biztosítani a dokwnentumtár részére két példányban. 

S. Az ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark századforduló s skanzen faluj a 
közigazgatás i egységében feláJlításra kerülő csendőr kíállítás létrehozásához az 

MKCSBK erkölcsi és anyagi támogatást nyújt, a SZBMRTT pedig a szervezési 
teendőket látja el. Ennek érdekében: 
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_ a SZBMRTT és az MKCSBK közösen felkér egy főt, aki a jelentkező teendőket 

összefogja és irányítja, 
_ a SZ8MRTT elnöksége kezdeményezi az egyesületen belüli önáJló csendőrségi 

szakosztály létrehozását, általában a csendőrség története feltárásának és 
bemutatásának szervezési központja és tudományos alkotóműhelye tartalommal, első 
konkrét feladatként pedig az ópusztaszeri csendőrkiállítás létrehozásában történő 
közreműködés igényével, 

_ az MKCSBK gyűjtést indít a kiállítás pénzügyi finanszirozása és a kiállítási 

tárgyak beszerzése céljából, 
_ az MKCSBK és a SZBMRTT a kiállítás ügyének előmozdítására felkért tagjain 

keresztül kölcsönösen és rendszeresen tájékoztatja egymást, a szükséges teendőket 
összehangolja és egyezteti . 

6. Az MKCSBK és a SZ8MRTT pályázatot tesz közzé az egyetemes 
rendvédelmi modeJlek feltárása céljából. Ennek keretében az MKCSBK tagságán 
keresztül biztosítja a vonatkozó szakirodalom elérhetőségét Argentina, Ausztria, Új
Zéland, Kanada, Ausztrália, USA, Brazília és Svájc tekintetében, továbbá a pályadíj 
mintegy 80 o/o-át. A SZBMRTT elkészíti - az MKCSBK-val egyetértésben - a pályázati 
kiírást, azt eljuttat ja a megfelelő szakorgánumokhoz, kutatóintézetekhez, stb., továbbá 
elvégzi a beérkezett pályamunkák regisztrálását, értékelését, megszervezi a díjátadást, 

infonnációs ügyeletet biztosít. 

7. A SZ8MRTT megkísérli pályázati úton megteremteni a Csendőrségi Lapok 
repertóriwna befejezéséhez szükséges anyagi fedezetet. 

Orlando, 1997. február 21. 

~1'fux,~ 
vitéz Kiss Gábor 
központi vezető 

Lf'" fl ezésel\: 

(k~Á 'JhI 
Dr. Parádi József 

elnök 

Dr. Tamás Gyula B~itárslmk biztató és lekesító levelében sorra 
veszi a közösen megkezdett S néhány befejezett tevéktTl~Jségünke t. s 
a rnal:lvarOrSZágl maid a floridai konferenciákon történteket . Jól esik 

\... . .. '-. 

az elismerés egy rangidős BCljtí:~rS részéről 

A MKCsBK Sydlley-i 
csoportjának tagjai az 
idei Csend6map alkal
mából. A 10bb szélen 
Dr. Ta1llá5~ Gyúla szds. 
Bajtárs. 



Dr,Bánsági Béla Bajtársunk javaslatait az ópusztaszeri 
csendórszobák elnevezése tekintetében köszönjük, a "Fogda" rész 
elhagyásával egyetértünk. s Isten segítségével egy 6rsirodát és egy . 
csendőr emlék-szobát fogunk felállítani . A biztatást is köszönjük. 
naRV szüksél:üink van rá. 
A)~kler Zsigmond Bajtársunkkal egypár levél és levelezőlap váltás 
azt eredményezte.hogy a Bajtársi Levél európai elosztását elvállalta. 
Azt mondanunk sem kell,hogy ez mekkora segítséget jelent a 
központi vezetőség rés zére , nem is beszélve a bélyegkiadásbeli 
lllegtakarftá~ról. KÖSZÖl~ük! 
ltt kdlmegemlíteni.hogy a magyarországi egyre növekedő igényt a 
B.L. -re ez év kezdetével a legaktívabb t. csendőrass zony , Parádi 
Katica láti3 el . 
SzabÓ Gl/ula B,Ütásnak köszönjÜk értesftését és kivánjuk,hogy 
maQva..rorszáci "Útjuk ereclménves !ecrven. Egyben köszönjük a 

_ '. '-... .... . C~ "'-'. ~ . 

három szülófalubeliról adott szomorú hút.nevüket a HALOTTAINK 
rovat hozza. 
vitéz .raili István Bajtárstmknak hosszÚ és éltékes levelét vettÜk, s 
él konferencián elm'ondot.t .tévedést. tartalmazó ki tétel eket az 
ill ttékesek tudomására hoztuk. Olé Gyula tragik"us sorsáról eddi g 
nem tudll.Ulk. k{u' azért a pompás csendőrért. 
Szabó Akos Bajtárstmk levele az esménydtlS mult leirása mellett 
azért is okozott örömet. melt csendőrvonatkozásbanlBenedek 
Mihály, Liscsinszki Béla) is közel volt és mintírta, van a Testülethez. 
Köszönjük az adományt is. 
Dr,Balógb Ágnesnek <Marssó Ágnes) is köszön elet monclunk 
.hogy hosszas és fájdalmas gyógyulása ellenére oly szeretettel és 
segfteníakarással gondol mindenkire. Leveléből tudtuk meg, hogy 
Balló Pista Bát.yánk h1.'íséges gondozói Falk Vikt.or és neje,Beodray 
Ferenc és . neje, Papp Gábor és Molnár István voltak. 
tvlIndenkinek.aki Pista Bátvánk nehéz sorsát megkönnvítették 
köszönetünket. fejezzük ki és ist.en áldása legyen jutalml"lk.. .. 
Katalin és János 1\1ikJós telj edelm es levele és családjukról küldött 
beszámolója nemcsak érdekes volt,de szinte megható.amivel ez a 
derék IIcsend6r-lányll tiszteletbeli csendőn'é való kinevezését fogadta 
\'itéz Szakály Ján osB aj társunk , az Európai Magyar Szabadságba!' 
cos Szóvetség elnöke hihetelen teljesítóképességével harcol minden 
magyar ÜgyéI1, soros elnöksége leJártával ú:iabb tevékenységeket 
kezdeményez. Zala6gerszeg Városi Onkormányzatával tárgyal,hogy 
márványtábla keIiiljön emIékeztet6nek a volt A VH székházára,és 
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e~.\ ' emlékmű legyen állít\'CI három m{u·tírhaJ ál t szeD\~ eclett BélÍl,írs 
rZ~z6rt . Részletes'en lefl:ia ClZ 6sz1 magyarországi szabadságharcos 
emlék tevékenvségekeUA Renvéclelmi Konferencián is részt vett! -j 
M olnár Andor --·Bajtái:mnk (Zalaegerszegról) hosszú level et ir 

\./ sorsáról és egy érdekes hírt közöl: A csencl6rlaktanya elött a II. \'ilág 
háborút megelőzően egy Magyar Szent Koronát ábrázoló müal kotás 
ál lott. Az "új rendőrség" eltávolította. összetörött és a földbe lett 
döngöl ve. Egy helyi lakos emlékezett a "su'helyre" ,-így most egy 
pár hazafi ki ásta, összeállította és cl régen Pehm József (ivlindszénti ·l 
által vezetett egyházközség temploma és kolostora udvarán áll . 

BátOl'i Máriától kapott levelet és képeÚ:t köszönettel nYllN8.Zl1.lk 
0s szívesen hozzuk a klil clött képeket. a B. L. -bÚl) bi ztc;sak j t,-tr1 
Jbhan,hogy senkinek nem lesz kétséges. hogy melyik Bátori Laios 
\I. Kir.cső . WnIl . ésrnelvik al{tnya. l\ 'í{uia! . • II 

.1 

I 
.'~ 

~ (] . " 

• ., -:". .;, 

Sze.lei József Bajtárs i'eszJetes leírást ad az idei "Csend6iTl2p" 
rn egüilllepléséról. s a Testület ll b.-ik emléknapj{~-öl. A 
cStndőrhősök és a kivégzettek névsorát is ismel1ette,-- b.i sz O volt a7. 
összeállítója ennek a dokumentmI1 anyagnak.. 
Dr.Szakály Sándor Úja,hogy a film kapcsán két -három el Őcldfís 
lehtősége szi.U etett a !\/fagyru' Rácli ö bekapcsol ódásával . Lehetsé ges 
bogy szolgá1atilag visszatér Magymországra,-- cuni él SZBMRTT.al 
v~J ó még hatásosabb egylittmt'íköclést eredményezheti. 
Horváth Ernő Bajtárstmk részletesen lefIja eseménydús csendór
életének számos állomásátés a budaDesti RendvédtImi konff..'rcncifm 
h,Jlottak. és tapasztaJtak kié11ékelését. Fel vettük a B.L.címlistáj{u·a.! 
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vitéz Hangódi Jánosné (Kató nemzetes asszony) beszámol atTól 
az elitélend6 eseményr61 , amit. az 6sszel Magyarországon kellett 
tlszenvednie,mikor is csomagiait. ellopták, Mint. n:ia a szolnoki 
rend6rség a nyomozást. kiclerítetleniU abbahagyta. Hála Istennek 
,hogy CI drága csendórasszonyt nem érte bántalom. 

ánfat József Bajtárslmk sérvoperádón ment. keresztül,s a kezel6 , 
orvosné a vörös vérsejtek elégtelenségét is megállapítva több és 
több spenótot ajánlott. IINekem már múfogaim vannak,-- mondja 
Jóska -- nem tudom a spenót.ot megrágnil" --"Hát akkor mit tud 
rágni ':)/1 ___ " Sül t csirkét, kirántott csir~étbécsiszeletet,megalIIl ásrétest" 
\faharajah l\Iolnár Katalin-tól ,aki a flOliclai "Rendvédelrni 
J{()nferencián ftljével.SAM.-tl résztvett és apai nagyanyja, valamint 
unokatestvérei vonalán-- IIcsend61Tokonll kapott éltékes levelet 
megköszönjük , CI csend6Ifilm terjesztését és az adományt,valamint (I 

(U cséró szavakat hálásan vesszük~ 
\'ad(ll~-Káimán Sándor levelét utolsónak hagvtukrnert Ö volt al. 
dsö,aki ,lZ ópusztasleren létesítendő csend6i~ emlékmuzeumnak 
minden flcsenciór kincsét fl felaiániotta. Ismerjük meg: - - &_. _._ .. L · 

Baloldali kép: Családf6 és Hitvestárs 
Jobbolcbi k6p: Hites JáróJ1árs, 

A TOLLFORGÓ ritka széplIlII 
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~ MAGYAR RENDYÉDELEM-TÖRTÉNETI ~
~ SZEMERE BERTALAN 

. TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
Székhely: 1121 Budapest. FarbsVOI8l; út 12. 
. : (36.1) 212-4555/ 221 v. 380 meU~k 

PÁLyÁZATI FELH.ÍV Ás 
a Szemere Benalan Magyar Rendvédelem-Iarténeli Tudományos Társaság 

RENDVÉDELMI MODELLEK 
c(mmel 

pályázatal hirdet 

~ célja, hogy a pAlytzók feltárják és bemutassák egy-egy régió 
<.../ rc:ndvtdclmét a xx. században, 

Pályázhaln!Jc: egytncJc és csoponok 

Pályázat nyelve: magyar 

A pAlyamdvclcnek az alábbi régiók egyikének rendvédelmét kell bemutatniuk ft 

xx. században: 
l . AUSZIr6lia - Új·Zéland 
2, USA - Kanada 
3. Latin·Amerika (Kuba nélkül) 
4. Észak-Európa (Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, 12Iand) 
5. Dél-Európa (portugália, Spanyolország, Olaszország, Gorogország, 
TOrOkország) 
6. Nyugat·Európa (Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Nagy-Britannia, 
trország) 
7. Az cur6pai lcis és torpe államok (Belgium, HoUandia, Luxemburg, Monaco, 
Lichtcnstein, Vatikán, San-Marino. Málta, Ciprus, Andorra) 
8. A Magyar KOztársasággal halAros volt szocialista államok (Szlovákia, 
Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) 

A pályamdveknek Ici keU terjednie a rendvédelem teljes vertikumára, azaz az 
állami és Onkormányzati, a szOvetségi és a regionális rendvtdelmi szerve kre, a 
rendőrség, csendőrség. pénzügyőrség, vámhivalalok, bunlelés-végrehajlás, 
hawőrizeti (parti őrség, bevándorló hivatal, Slb.), leslOri és parlamenti örseg 
tfousú szcrvczeteJcre, . 
A pályamdveknek be keU mulatniuk a választott régió országaiban az érintell 
',estQjetek struktúráját és annak jelentősebb vállozásait, a jelenlegi diszlokáeiól, a 
testQjeti létszámokAt, a testOleti rangrendszereket és a létszám rangcsoportok 
szerinti hozzávetőleges megoszlását, a rendvédelmi testQjetek részesedését az 
ál1ami léOltségvet~bOl és c részesedések alakulásának tendenciái!. Azon 
Országokban, ahol azonos tipusú rendvédelmi szervezethOl (pId. rendőrség az 
USA-ban) több is m(!JcOdik, a tendenciák és az osszes!lelt, tObbé-kevésbé becsUlI 
adatok kozlése elfogadható, 

A hemulal6snalc Ici kell terjednie a rendvédelmi lestüleleknek országon belnli 
egymáshoz, a véderőhoz, a kOzigazgatáshoz és a lakossághoz ftlzOdő 
viszonyokra, tevékenységük jogi szabályozottságának lényegi vonásaira a 
tcstQjeti humán viszonyok jeUegére (képzés, fizetés, szociális juttatások, 
nyugdlJ)' 

Csak. objekth' alapokon nyugvó, lárgyszenl lényanyagol feltAró lrutalómunkát 
tOkrozO tanulmányt fogadunk cl. 

A pál)'llllldvcJc tcljcdelme maximum 3-4 szerzOi !v (72-96 oldal - egy oldal 30 
sor, egy sor 60 leOtést foglal magába), 

A pál)'llllldveJchez - a jegyzetapparátus meUett - a feltárt irodalom bibliográfiájál 
és a ltnyegcs jogszabályok jegyzékét is csatolni keU. A jegyzetek és meUékJelek 
oldalszáma az elOlrt terjedelem felett értcÍtdő, 

A benyájtott a1kotásoknalc a tudományos munkákkal szemben támasztott 
kOvetelmtnyclcnek: kell megfelelniOlc. 

PubliJcált, más pályázaton mAr részt vett anyaggal nem lehet pályázni. 
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A pálymnil printelt változata mell~ ktJjOk csatolni ft WORD 6.0 program szerint 
szAmltóg~lemezen rOgzltett anyagot is. A pályázatokat jól olvasható formában 
fogadjulc el. 

A pályázatok jelig~$en nyújthat6k be. A szerzO(k) adatait a pálymnllhOz - a 
jeli~1 c!mz.ett zárt borit~kban - kell mell~kelni. A borit~kban kéJjOk feltüntetni 
a szerző{ll:) nevé~ lciértesltési elmét, telefonszAmát és a pályamll elmét 

A pályamnvcket 1998. május IS-ig juttathatiák el személyesen vagy postán az 
alábbi eimre: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., vagy 1525 Budapest, Pf.: 27. 

A pályázatokat ktt fa bíráló véleményezi. Ennek ism~etében alakit ja Ici a 
pályáztató szervezet bizottsága határozatát a dfjazást illetően. A bírálat több 
szempontiai ft felhfvásban már jelzett kOvetelm~nyeken túlmen6en: 

- ft dolgozat stfiusa, 
- ft feltárt irodalom kezel~se, pontossága, 
_ a kutatómunka objektivitása, a kovetkeztetések és hipot~zisek 

megalapozottsága. 

A dolgozat dfjazására Osszesen 150.000 Ft.- Osszeg áll .. rendelkezésre - az 
MKCSBK által biztosItva - arnel~ I dolgozatok smvonalától filgg6en kerill 
odaftélésrc. 
A pályázaton nevczési dfj nincs, VÍ5ZV. l pályázatokra ft . pálymnunka 
benyújtását a szervezők egyszeri térlt~smentes koz1ésbez tort~nO hoz:zájárulásnak 
tekintik. 

A pályázat credményhirdet~s~e 1998. ősún kertU sor. A pontos időpontról a 
pályázók ktllOn értcs!t~st kapnak. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágos!tás kérhető a pályarnnvek leadásának 
clmén személyesen, illetve a 212-45551 221 v. 380 telefonszAmon dr. őry 
Károlynál. 

Budapest, 1997. március 17. 

P"t.~ 'J4-
Dr. Parádi József 
a társaság elnOke 

RendkÍ\'ül fontos volna,hogy ezen a pályázazton mi is résztvegyüD.k1 
Bs6sorban a külföldön 616 csend6rökre gondolok tv-ii 
törvénytiszte16 polgárai vagyunk az 1--7 pontokban felsorolt 
államoknak,s mÍllt ilyeneknek j ogunk és lehetőségünk van nemcsak 
könyvtárakon keresztül,hanem u.n. "public relatio" útján a pályázat 
összes követelményeinek megszerzésére. 
Két másik szempoilt Ís indokolttá teszi bekapcsolódásunkat egy ilyen 
tevékenységbe. Az egyik, rendvédelmi multun~ tenn és zetes 
következményekénti értelmes megbírálása befogadó országunk 
közbiztonsági rendszerének. A másik pedig annak az el nem múló 
vágyunknak telje.sítése,ame1y még mindíg nem adta: fel, hogy 
segítsen Hazánkon. --Talán neIll kell a Bajtársaknak killön rámutatni 
arra a lehetőségre, hogy ha a legtöbb jól múlcödö rendvédelmi 
testület a volt magyar (45 előtti) rendszer szerint szolgálja a 
közbiztonságot. tehát szétvála<3sza a városit és vidékit,-- aIlnak oka 
kell legyen, ---5 talán. talán Magyarországon is vi ss zaállftható. --------
l'Ai már nem éljük meg, de az otthoniak ---talán. 
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HALOTTAINK: 
Záhonyi Arzén,m.kir. cső. szds. hosszú és fájdalmas 

betegeskedés után 87 éves korában a floridai Oearwaterban 
elhafálozott. Utolsó otthOlÚ szolgálatát az Ungvári 8/1 nyomozó 
alosztályparancsnokakéntteljesftette. 

Dr.Jánosi Sándor.ill .kir.cső.hdgy ez év február havában 
Magyarországon elhunyt. 

Kékesi íKosnyider Dániel )m.kir.cs6. tönn. a mezőkövesdi 
lova<3 cs6. őrsparallcsnoka 1996 6szén meghalt. 

Szabó László Ill.kir.cső. ugyancsak . a mezőkövesdi csó 
őrsön szolgált, s meghalt a mult évbe~i. 

Milkki László ill.kir.pr.csó. a kassai VIII . csö ker. 
állományában szolgált ,szintén 1996-ban halt meg. A fenti három 
bajtárs haláláról Szabó Gyula floridai Bajtársunk értesített azzal a 
megj egyzés5el, hogy mindhánnan szülőfal uj ából , Megyaszóból valók 
voltak 

vitéz Szombathy LAjos János, m.kir cs6.zls. 1997 áPlili s 
9én --90 éves korál:>an Pert.-ben.Nyugat Ausztráliában elhllilvt. 

Dr.nemes csk-szent-imrei BaJló István,m.kir.cs6.6rgy. ~4 
éves korában Clevelandban elhalálozott Utolsó szolgálati beosztása cl 

m.kir honvédelmi minisztérium 20.-ik(csenclőrségi) osztályán volt 
előacl6tiszti inin6ségben. Az MKCsCsK,az MKCsBK és a 
SZBMRTT vezetőségi tagja volt .. 

Halottainknak fényeskecUen az Orök Világosság! 
Fel kérés: 

Bajtársale A csenclőrök mindíg és megérdemelten büszkék 
voltak szolgálati magatartásukra. Kértink Benneteket ne engedjük 
közénk a közönyt.-- A Bajtársi Levél 'az egyetlen összeköt('í 
erónk,támogassuk,erósítSük.s főleg az otthoni fizetni nem tudók 
helyett is biztosftsuk a nyomda és a portó költséget A két évvel 
ezelőtt Magyarországra kiUdött B.L.meghál'Omszol'Ozódott. tvia már 
az országos nagykönyvtárak is igénylik. Van Bajtárs aki már évek 
óta nem segít. .s ha nem tud. megélt jük és számíthat Ránk.de cl 

vezet6ségnek is kell hogy szárnfthasson a BajtársakreL 
A másik a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtöténeti 

1\ldományos Társaság jelent6ségének megértése. Hol állanának mai 
terveink és volnának-e komoly részleteredményeink Nélk.iilük. 
Hálánk legkisebb megnyilvánulása lehet a tagsági belépés, ami évi tiz 
Dollár.Címük a B.L.7 -ik oldalán van, a csendőr nem lehet hálátlan.!' 
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A floridai Konferen~iára F'ebr.ll.-e utáni védnöki adományoki 
ReichJ, --P. Szabó T. -- Sütő 1. --Bánfai J. --NoeI P. --Orczy G.l. --~P " " 

!<.--Telegdy l. --tvláthé J--Dr AIlllay P.--Csekey D.--Stol1sclmeider 
E --Mátéffv l.--Kereszti S.~-Nagv K.--Szilágv1 L.--tvlKCSCSK 
~'l ' -l, -d' ). ·11 árl Z It G ,,, ,. r V .... K "'C')}", G G dás V~nem eu otthoni hesyeknek: (~. eV t aJ i .-- IYO n .-- so y.--v oros .-- czy .-- eren :,,_ r_'" válto' 
C· ). 1 lb " Ő Ká l dl' H'I' k" ..' .. k!!! a Ul-MUgolIi JarGla ~. 
) . --1\ e ounllCS .CSop .. -- . po na'y 1.-- a as oszonerun ... É. ,örvényei vannok CI .~kn.ek. 
Egy büszke lí r: A Buenos-Aires-i "Fundacion Idendídad" egy e.őnek. hÓllGk, fellegeknek 
csendőr-lány tiszteletére "Biharné Berta metszet-dijat" alapított. A él ninc,en ború, örökkéwló. 

díj Bihamé, vitéz Vattai Ferenc ezds, Urunk lányának elismerése. A " Ú ualGd. o k6 marGd, 

Szivb61gratulá1unk. eJ k6 mqrad. 

Haladunk a korniJ:DLAndré László Bajtársunk E·Malll:enclszere 
segÍtségével Testületünk elérhető és minden ránkvonatkozó adat 

...... .... . 

. kommunikálható 'a következő címen:micro a microtx .com. 
+++ II I I I I I I , I I ~ I , ., , ~, I l' I J J J J I I I I I , I , I I ++- ~ I , I I I I 

A Jutányos magyarországi üdülés lehetősége még fennáll: 
A B.L. 1996/II1 sz,-ban meghirdetett csaláelias kömvezetben 
él vezhet6 üdülés)'ől kedvező tájékoztatást kaptmlic Ügyintéző Dr. 
Par8cli J6zsefné,1037 Budapest, HarántköiJ9,Tel:250-6199, 
+±++++±+±++ I I H;! Lk I ++± l-t I I , I "I I I , I t=++++++++±+±± 

LapZ<1rlatkor érkezetUQJIÍr,köszönet érte: 
MKCsBK, 

WORLD FEDERATlON OF ROYAL HUNGARIAN GENDARMARIE 

Felkém és meJ:blzalJÍV 

Alulírott vitéz Kiss Gábor a MalQ'ar Királyi Csendőr Bajtársi 
Közösség központi vezetője ezennel felkérem és relhatalmazom vitéz 
Kórös.~y Zoltán nemzetes Urat,csendór Bajtársunkat,hog,v a volt Testület 
történelmi emlékét megőrizni kívlÍnó ÓPUSZTASZERI Csendőr Emlék. 
szobák felállitására felajánlott hozzájárulásokat keiclje. 

Kérem.hogy , egy önálló bank.~zámlát nyi~son a "Hungarian 
Gendarmerie l\tus~um"·megnevezéssel, s abhAn az adományokat 
mindaddig tárolja,amid az MKCsBK központi vezetősége azokat ft 

múzeum céljaira kügényli. 
Az adományok az M~CsBK tulajdonát képezik. s az azokkal való 

elszámolást az . Egyesült A1lamok DeplIrtment of Treasury, Intenlal 
Revellue Sen'ices-hez a központi \'ezetőség \-égzi 59-3271347 szám alatt, •• 
lllint bejegyzett "Non Prolit" organizáció, 

Az ópusztaszeri emlék múzeum céljaira befol)'t adományok 
"kizárólag arra a célra hamuíJhatók" ~ a múzeum fe1úllítá~állak 
akadálya esetén a befizetett összegek II központi vezetőség pénztárába 
utalandók \'issza,... hogy azok az adomlÍnyozóknak risszatéríthetók 
legyenek. 

Kelt 1m Május 11.-~n 

A megbízatást vállalom: ~~'t:;~0h1 
litéz Kiss GábOr, 

MKCsBK központi vezető 

-1f;-

Oz.enem a Jöldlwt.: e~ kremjen. 
ha aGI" rágja " ÚJ a veJé". 
H a vakond '"'ja il CI gyökerft;4, 
A "iIGg JölÖII őrk&lilc a Rend 
• nem 1Ién; mogja a nemei gabonának. 
da hÚ'e .em lea esylwr a Cl4ÚÍnnGk ; 
eu idő lemar ja a gyomokGl. 
Á " Ú uGlod. G lc6 marad. 
a kő marad. 

Oz.enem u erdón.elc: n.e féljen, 
ha e.tüto, ..... ·bolJfÚOk haaG. . 
Mer' er6.ebb a bol~ ca IG 
, a IJÚ~ CIOnkból "irradó "'VGlz.ra 
új erdő IGI'jod syőudelmelen. .rouda 
S miJg mindi, lewwJk fálc, mikor ' CI -' 

CI gyilko. 1ICIIGt ré, lel/cal",' mGr 
• a lIíjtó ká " UenI jótláIétellel 
hGlUUM anylJ.S1á IHÍÜ a löld ala.te •• , 
A 1IÚ lHlOd. (I Icó 1fUJl'Gd, 
II lu) 1fUJl'Ad. . 

Oz.enem a hG.nlJ.k. mel)' fölne velt: 
JUJ egyenlő"é ,euik " eJ földdel. 
nemz.eclékek órvál~ 
jÖlIIUlk mojd újro boldog irpí'ók 
ir. kúi"ák lj. lundGmenlumo, 
I u erkölc. ő.i. hólehér kÖ1lére 
emelnek fulal! Urof, kJmplomrot. 

Uaenem lj. há:UUJC. mely Jölnevelf: 
eJ /u~m l,unlÓl lIGlÓ 

él 1.'eni61 lIGlÓ eu awtü, 
in.ely újra építi a f~. 
A 1Iiz. ,~. de eJ -kő marad. 
a kő 1llGI'".a. 

É. üz,enem a vol, bartÍl4ÍmllGk. 
kik megtusadjGk mo a nevemef: 
ha lordul egye, újra a kerék. 
én akkor" lj. baráljok leuek 
él ncm leu bou~ú. gyúlölet. harag. 
K~e' nyújtunk egyma.llGk él megyüu" 
él leuünk Egy Cél él Egy Akara': 
CI "íz. .Hlad. de a kő marad, 
a ~ lllGl'ad. 

É. w.enem mindenkin.ek, 
felt1lérnek. rokonnGk. idegennek. 
gonounak. jóllGk. hÚlég6lnek 
annak. akit a fája. '" él annak. 
kinek kez.éhez tJérClep~k klpadn.ok: 
vigywlJlok é, imádkoua.tok l 

Valahol ,Iönt a mogo. ég alatt 
moululnak mGr lau"" aCIillagak' 
., a víz. ",alad él clak a kő marad. 
a kő marad. 

MaradllGk eu; ' gCUGk él a jók. 
A tiuták él a bé/rellég6lek . . 
Erdők. hegyek. tanok é. emberek. 
Jól gondolja rru:g. k i mit cselekszik! 

Likauuík mGr az égben Jön' CI rOl tfÍt 
I a uill4gok tengelyét olajouák 
uorgalmGl ansyalok. 
É. léuen csillag/or'dultÚ megint 
él mikénf hirde', a Biblia: 
megméretik az. embernek lia 
I ki mi'nt vete". euonképpen araf. 
Mert ellu' CI 1Iizél clak eJ kő marad. 
de a kő marad. 

r 
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MQIYBl Királyi Csend6r Bajtársi Közöalw: 
Az MKCsBK. a volt Magyar Királyi Cse~rség 
t.örtéreJmi szerepérek és hivatásának örököse. 

Fe1crlata ~g6rizni és rregörökíteni a volt Thsbi~t 
~~ ha8yományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1tzött volt 
cserrl1rök bajtársi közössége.~lyrek tagjai ~~~k a 
volt Thstü1et cseIrl1rei (hivatalból).mzte1etbeli csenHrök 
(fe1kérésre) és cselrl1rbarátok (önkéntes a1apon)---ha a 
Közösség céljaival és FeJadatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. m~i te~tén államilag 
e~lyezett IINonprofit Corporaoon".az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám a1att bejegyezve. 

--------------------
MKCdJK Bajtársi Levél: 

Remeltetése: l.) A közös sorsra reIrl:lt bajtársak 
összefugásának és tájélmztatásának biztosítása. 

2.) ~rUD Bajtársaknak és csa1OOja
iknak ~gsegítése. 

3.)A voh 'Thstl&tJ6l alkotott ton rreg
ité1ések és vélemények rregváltoztatása. 

4.)E~k .~pe1yek(Cs6Nap) 
rendezésével a fenti cé10k eJérése~ szükséges anyagi ala
pok rregteremtése. 

----------------------
A Bajtársi Levél azMKCsBK.-nakmint világszerve

zetnek központi tit.lsoztatója. 
Mmn cikkért szen6je.ki.risáért a BL.kBDja fe

lel.Szerkeszt6 bizottság:St.Clair Norbert Kö~zd Ferenc 
FeEk1s kiaD ~ Gábor .központi vezet6. 
C~ Gábor 3324 Pireview Way Apopka.Fl.-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSS ÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
Ne&l"'enkUenoedlk MolyanI Harmadik ~ .1g01 ÁU8 ~o. 

KIADJA: 
Az MKCsBK központi vezetősége SzerkesztóbizottságAt 
KönnendJ Ferene, Szentkláral Norbert és vitéz Kiss Gábor, 
felelős szerkesztő. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 

A. közponU VeRtó Jelentése és kérése: 

Előző számunkban kértem a bajtársakat,hogyt 
. ajándékozzák mea OTTHONI homtartozóikat a "llven 

BecSülettel Vitézül" ámú tsendórtáJvú vldeó-nlmmel, mert 
ez a dokumentum a TestOletról eddig mondottak 
ellensúlyozását szoIJ.álJa. Tény az,hogy az enúgrádó 21 
kazettát rendelt ~at használatra, de az otthonlak részére 
csupán 9 megrendelés történt Az arány nem Jó: a csendőr 
mult valósághű Ismerete OTTHON kell klalakuUon, csak 
úgy képzelhető el erköltsl Jóvátételünk. A hazaküldés 
leegyszerug tésérevltéz Vlezlán Béla bajtársunk vállalkozott, 
s a 10 U.S. Dollár kiséretében megadott Otthoni á mre 
elJuttatJa a magyar rendszerben elkésAtett Olmet(A film 
kétszer 70 pere hosszú.) Vlezián BaJtársunk á me: 457 East 
PeckhamSt-NEENAH,-Wlsc. 54956. 

Hozzájárulás a Bajtársi Levél, valamint Iroda~ pósfai 
és telefonkladásokhoz:- Bajtársakat. akik még nem járultak 
hozzá kiadásainkhoz. nyomatékosan kétjük. hogy vállalják 
részüket anyagi gondjaink megoldásában. Jelenlegi B.L évi 
négyszeres előállítása, póstázása mellett a mai modem 
követelményeknek válaszolva meg kell találjuk a módot hogy a 
csend6r-történelem az INTERNETRE keriiljön A magyar 
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rendvédelem, és ezen belül a Magyar Királyi Csend6rség története 
közkínccsékell válljon,--s erre itt van a kínálkozó alkalom. Itt kell 
megjegyezzUk.hogy e16z6 B.L.-ben lehozott és Dr.André László 
Bajtárstmk: eimén elérhet6 E-MAIL hívójele tévesen voltjelentve. 
A helyes hívójellad(a)mlerotx.eom 

Ide tartozik méi a tervezett ópusztaszeri esendór 
emléksLobák berendezésének kérdése. Rendelkezésünkre 
relajánlottak két szobát Az qyikben a csendőr őrslroda 
repIIkáJa, a másikban • tsendonnúltat bemutató történelmi 
emlékek lennének kiáll tvL- A kiáll tás konkrét tervét 
májusi SZÁmunkban lÚr részleteztOk.iIY most esak a 
nélkülözhetetlen kellékeket lsmertetJük: 

1.)vitéz KörÖ5sy Zoltán t eső. BaJtársunk elfogadta az 
anyagi alap (pénzbeli hOZláJánalás ) ke2e1&ét. . 

2.) Minden adomány az ajándékozó nevének látható 
rémJegyzékével lesz kiáll tv., a "szponzorok" nevei pedig 
rémtáblán bevésve lesznek feltiintetve. 
Például őnnesterl zubbony: Vadon Sándor e5Ó.órm.aJándéka 
Például: 500 Dollár. Az MKCsBK ádományL 
Például:Tóth-Éva,ÉdesapJa, vitéz TÓth pál ör~k emlékére. " 
, 3.) A fel'\Jánlott értéktÁrlYakat a kozponU v~o 
á mére, a pén7bel1 hoT.t.áJánalásokat vitéz Körössy Zoltán 
á mére . kérjük küldeni: 11227 WOODSON Ave,-
KENSINGTON.-MD.2089S 

'4.) Itt kell megemftenünk,hogy a Magyar Köztársaság 
HonvédeImI Minisztere a torontói esendónnüzeum 
anyagával kapesolatosan az alábbi levelet küldte Koroknay 
J.J Imre,a ~ol'Ont61 Magyar Fegyveres Ero'K Múzeumának 
Elnökének: ' 

I\1AGYAR KÖZTÁRSAS..\C 
HONVÉDELMI MINISZTERE 

, '1(oro/(!}a!J J. J. 1mre 
a torontói Magyar Fegyveres Erők Múzeumának elnöke 

J 
Tisztelt Elnök Úr! 

267 St. George St. 1002 
Toronto, Ontario 
M5R 2P9 

Az emigráció által létrehozott gyűjtemények közül -:- ' a rendszerváltást 
követő demokratizálódás i folyamatok eredményeképpen - eddig két jelentős 
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gyűjtemény, a ' Ludovika és az oshawai Repüléstörténeti Múzeum került 
Magyarországra. A Honvédelmi Minisztérium részéről a torontói Magyar Fegyveres 
Erők Múzeuma gyűjteményének hazatérését igen fontosnak tartom. 

A Hadt&rténeti Intézet és Múzemn fáigazgatója dr. Korsós László nyá. 
dandártábornok hozzám küldött levelében tájékoztatott a Magyar Királyi Csendő r 
Bajtársi Közösség és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti 
Tudományos Társaság között kiépített többéves szakmai kapcsolatról, amelynek 
eredményeképpen lehetővé vált, hogy az értékes torontói gyűjtemény 

Magyarországra kerüljön. 

A hazaszállításra kerülő gyűjtemény a Bajtársi Közösség döntésének 
megfelelően kerülne elhelyezésre. 

Meggyőződésem, hogy a torontói Magyar Fegyveres Erők Múzeumának 
anyaga Magyarországon is olyan szakemberek kezébe kerül, akik ,a múzeumalapító 
v. Szathmáry Károly szk.m.kir.cl>ő. százados végakaratának megfelelő gondozásban 
részesítik a gyűjteményt. ' 

Tisztelt Elnök Úr! 

A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma ezúton kéri a4orontói 
Magyar Fegyveres Erők Múzeuma elnökségétől a múzeum gyűjteményét, amely 
hazaszáUítását követően a Hadtörténeti Múzeum tulajdonát képezné' . A csendőrségi 

, és egyéb rendvédelemtörténeti anyag filiáléként a Rendőrtiszti Főiskolára kerülne, 
ahol egy felállítandó bizottság felügyelné a gyűjtemény megfelelő installációját és 
biztösítaná az érdeklődők számára a relikviák megtekintését. A Magyar Királyi 
Honvédség történetéhez köthető anyag pedig a Hadtörténeti Múzeum kiállításáin 
válna a közönség számára láthatóvá. 

Befejezésül, köszönöm Elnök Úrnak és az Elnökség minden tagjának 
támogató közreműködését abban, hogy a gyűjtemény a közeljövőben 
Magyarországra hazakerülhet. További munkájukhoz sok sikert, ma"ánéletükben 
boldogságot kívánok. ' " 

Budapest, 1997. február" 2)!, ,,-n. 

Tisztelettel: 

iÁ..~' éitl~ 
, . oC Keleti György ) 

J 5.)Egy ttsendóroek Javasolt bajtársunk érem é8 kitün 
tetések KYüJtésétvépl. Kéri, hogy a központot érteS tseK az 
érdekeltek a 25 éves és 100 éves csendőr emlékérem eladási 
ár áról. 

6.) Az ópusztaszeri gyüJtés kereteDen Vadon Sándor 
egy' csendőr-zubbony t és ~ pompás t~l~fog6t adományozott 
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A zubbony őrmester l rangJelzésének ezüsicslllagal 
megrongálódtak.-Kérünk minden B~társat seí. tsen 
beszerezni két Őrmester. ~stcslllqot ,S juttassa el a 
központt vzetonöz, hogy O a szeptemberi Rendvooelml 
konferenciára menve att magával vihesse. 

7.) Bajtársi Leveleink elszámoZÁsára Dr. Kiss Gyula 
szkv. KÖSlpOntl Vezetó BaJtársunk Ií vta fel Ogyelmünkel 
Ml sem természetesebb, hogy Igaza van.--A B.L. első száma 
1948 November ,20-án született, -erao-az 1997.év a Bajtársi 
Levél ÖTVENEVES JUBILEUMAT ünnepeihetI. Ezév 
ufolsó(negyed1k) mmÁt November 20-án tervezzük kladn~ 
megemlékezve fél évszázados ~társl összetarwunk betü
láncÁról. 

A B.L. eredeti példányai már a Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem-történett tudományos Társaság 
adatbbJsában vannak az 1956.-évlg. 

A teljes gyüJteményból hlányomak az alábbi számok: 
az 1956.-os IX. évfolyam lZ-es száma, 
az 19S7.-es X. évfolyam 6.-sáma 
az 19S9.es XII. évfolyam lt,ést2.-es száma 
az 1960.-as XIII évfolyam 7-es és 8.-as száma 
az 1962.-es XV. évfolyam to.-es száma 
az 1963.-as XVI évfolyam l.-es és 2.-es száma 
az 1964.-es XVII évfolyam l.-es száma és 
az 1965 •• -lkXVIII évfolyam 3.-as és 4.-es számai 

Nagyon komolyan kérünk minden BaJtársat sefi tsen a fenti 
hiányzó B.L.eket beszereznl,hogy azok történelmi emlékekké 
válhassanak. 

8.) Ha már a történelmi emtékeknél tartunk, olvassuk 
ej IfJ· vitéz KörÖS8y Zoltán t csendőr ~társunk levelét: 

fil 
Zoltán vitéz Kőrössy ..... ~t\V~~<~Trr.,. " .' . 

~'" ,J,w. f"(' 
11227 WoodlOn Avenu~ .i' ff . ~( -I '. r.§.l:I4 Kensin!,>to

n
, Maryl . nd 20895 

~ . fírJ ~ 301·946·2414 
I ~ (!~ 

-nJii~ 

O,-de r ol Vlféz 

, 
Kpdve. ~r~t~~! ~9~7. jUlius l l . 

A o4pcr...:;....an o1va.'t&I:l 6.rt ~.:J1c."t1)C~t, h()'1Y ~';y ma.s.1Jc:: h6 .sA~~a m.aqyd't.' kAtonA 
Alt~vozott ~ ·h&~k ut~~a ." AZ ért •• ités szerint a esal~d a baj ~.unk tAbori 
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s; ólplt~jil:, ami . l ltl. .. árt", v~q a haJ:etár.n . .. kupor.Ób .. h.1y."t • . " zor .. t"tul< 
k .lroOj.:! .. a.lUl. Iqen II Z oa..:.rC , na el ):011 OQcsc::nv.nlt eqy Da)tuatol . <Ie a ·l l s 
UCCIOr<\, hO<JY aqy m.tslk katonai eretlye el lett asva . W.ért·! 

~i poqány .~o~ •• ~~!ú t & halottal. .ltMmett6~ ~aqyver~t , i ova t, és e3c t12q 
ételt, vaqy .qyáb . alnd.nnapi hasznÁl",ti I:uqya)c.at 1 . . ... ker •• ztény Olllt,. ... : 
v1.z~nt tadj., h~ A halÁll",l ol !~lok .lt~vozik •• c ... k a röld1 t •• t kerUl 
~ röldba, amelynok a eeltAma~skor aemm11y~n Xö1dí t~qyxól ú~ lc~:: ~ z UltséqQ . 

AZ .. lt..- r.ett t,u,<jy",lr elpo:z:1a.malr , "'~ len' ",zok a" .lók .z~a ia elve s 7. nek . 

Türte".,l.m.1. 1IN1tunk. tArqyú ,,<)YXe cllöUten6 az.\loban vannak . WAr. nem l esz 
utinpOtlall . 1l1li1 meqsftllllisUl., vaqy elvesz , IIZ véqérV<'!nyesell sz eqény 1. t.i .. ; ... :lilnk 
~t1't =eprQz.~tllO cmlakQket. 

).Und .. ~t .~_.\y"."n 1 .. At k.:l)."" gunl10lnCllll ÉI'\.a""p:.m ~c2bo1tJ~v,, 1 
npesolóltlliO . Egy ólllt.aI",._l IIIOn<1la " .. lr_, hogy • .:ar.etHé, hoqy ól lc.a.rdbo)t).1t 
ca1d vole c.:JYUt.t t_s.Uk eL tu U.ztelettel~ea(>n tlJ~"ltettem nelet , hogy azt 
.Lnlc.lbb Nt ft:t~,et.I<!m .... Ju 1I""\It..u·tanJ. a -IJ- éli .. JGV" genex.lc.ló s:!t.m.trol, mint 
4Z Ó hllsÓg ... , bacaU.l.ate. .s Wtc.r lt.aton~1 ... olqU.tAnAk. pé1d.cuuutat6 
hQzaezar.t.t.nek ... 1mbol~t . C .... el t.rtozunk uno~inlr::n.k, ha~ánknak . A 
jo(.\v~n .. k . 5:qy .. tÁrt:.tt. vel_. Woat, hoc;y Gt I.te:a már _,,;\:10: vatte, nl\qyon 
örlUök", h09J a Jtar4l>oj tot nea t~ttl:k el. ~ oly kedves vol t nokt. az Im .. t 
ltt V'f.ll n.n_, es (,rN -.J~lC .. zt.t. 

MUt 6v s"eplud>artaban 09Y c:.enc16r.éql~Urqy 1t.1.i111tá.t rend~ztek 1\udapestftn , 
-tI, 4 e~en~rs~g81 rcg141koz6 kon~~rene1a kapc.An. A ftnd&p •• t~ . l~dtörtén.,1:1 
K1\zeWII III1ncW •• "e Q9VClU.n c •• n<16raubbonyt tu<1ott produlcálr,1 a It.1ll1it lU 
.z~r~. ~qy.zerö.n nines anyaguk. nqyan~r 1~ .. k .gy eSAndór ba)táraat. 
alt.\. azzal. a 041.1.18.1 őrzi ~.ftJ\c16r zublJonyllt, hCWJY maj<1 abban temess~k el. Oly 
kev". lII&r&<1t, é. JIIéq ... " t .t. ..l.Ásallk? 

Ha IÚnCll nly .. n .. eliA) ad .... m, .ld. az CIIll6Jttázqyabt keqyelet~ol me'16ri:!né. altltar 
.1 lallat .. ,,~ hMly.zn1 .. qy Ir.tonal qynjt ........ ybGn (pl . ... toror.té1 Cs.,nd6 r 
HIi Z ",U/Ii)if II , ~·aqyol lI ..... dtUrU.n .. U lmzo~). vaqy .it lllhat adn! .,li' val:>ltinalr . 
~i azt értékeln., •• meq!elelő tiszt.Iletel meq6rlzné a lövő RzAmJra. 

NI> áDaU aJ. n4rptlJlJC IlllUt,úalC flIIUelC .. lt . JrJ.ncs.it .. K. ~ ... \:. .. l n.tI1Lllnlr"t. ~:r 
eleqat tatték ezt volUnlr:: a.l.l .. n.éqetnk . Ep~ a.:ért, mert azok az ~éktá~gyak 
oly <1r;\q;\k voltak .zerelteialcuek ~~ n~pUnknek, vé<1JUk és 6r1zzUk meq azo~t 
~ jövő "zot~ol . 

'I'1"2J:1ett~1 , 
(7 g' ( 

V . t<,~ 5\Q:4. ,\ 

Hazai Híreink: 
Hálás örömünknek kell hangot adjunk annak a várt 

és remélt lírnek közléséért,hogy a SZBMRTT keretében 
önálló csendőrségi s-.zakos-ztály alakult Csóka Ferenc BaJtárs 
elnökletével. 

Nem kisebb örömmel Jelentjtlk,hogy két Jelentős 
szimpó7Jum ujabb komoly tanulmányokkal foglalkozo~ a 
rendvédelem-történetl forráskritikal anyagalnak csendőr 
vonatkozásaival. Az érdeIódés mélységét az alábbi 
tájékoztató mutatJa: (L.ÁS"D l'l;)/< OLDAL T!) 

Csendőr-tém4jú cikkek, rádió műsorok: 

. Napjainkban nem csodáIható,hogy éJesednek azon 
nézétek közötti különbségek, melyek a csendőrség szerepét és 
szolgálati értékelt tárgyalják. :'~bban a 168 Óra clmű 



lap folytatott olvasói vltát a "Ilven Becsülettel,VJtézül" film 
kapcsán, de hivatkozással semleges történészi 
ellenvéleményekre, felhasmálva Dr. Ravasz István abszolut 
tárgyllagos,tudomáityos konklu7JóU, -Dr. Szakály Sándor 
véget vetett a vitának. 

Beszélve Dr.Szakály Sándorról, aki Dr.Mezey BarnávaJ, ft 
az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állami és • 
Jogtudományi Karának Dékánhelyettesével és Német Zsolt f 
rendőr AJe:aedessel a Petőfi Rádió "Kerengő" músoröan 
rendJQvül érdekes és tanulságos fél órát adott a magyar 
közönségnek. A múso"ezető Sályi András imponáló 
tárgyílagossággal Irán)Í toU műsor •• csendőrség hatásos és 
eredményes szolgálatát és annak okait elemede. A kérdések 
mélyreható válszokban adtak feleletet • mal rendőrség 
Jelszavának, a "Szolgálunk és védünk "-gyakorlati 
értelmezésének. Az eI~k egy "kurucosszerű" ellenállást 
látnak a háUérben,amelyben " a tradició szembeáIf ija a 
társadalmat az állammal. Ebben a szembenállásban dicsőség 

, dolga az állami fdlépésket és Intémectéseket cáfolnl és 
támadni, Igy egy olyan rendőrség, amely leghatározottabban . 
és hatványozottabban feje'1J kl az állam szándékait és 

. törekvéseit,nyilván nehezen tudja elfogadtatnl, a 
társadalol1ll1lal, hogy ő "szolgáj" . " 

Felmerült a kérdés,hogy Igazak-e azok a 
legendák,hogy amikor a csendőr bemegy a kocsmába,a kés 
megáll a levegóben és a légy zünunögését ls meglehet 
hallani? - A válasz: "A kép valós! persze ezt egy picit . 
eltúloZlák már, mert nem arról volt szó,hogy bement a 
kocsmába, Illetve nem az volt,hogy elóbb ütöttek és utána 
kérdeztek. 

Szó esett a kakastolI eredetéról,lW\Id a csendőr 
szolgálatbell magatartásáról jöttek kérdések. . 

"Tény és való, hoi!\' a csendőrség egy rendkivül Jól 
végzett és feladata eUátáslra maximálisan felkészült testület W 

volt... és vidéken egy kicsit hasonlóak voltak az angol l 
" Bobby" khoz,-mlndenkl Ismerte őket és ők mindenkit 
Ismertek. Ez óriási előnyt Jelentett és erre szokták mondani, 
hogy~lnek 'nem volt félnlvalóJa,az szerette óket,aklnek 
félnlvaJója volt, az Inkább elkerülte őket. " 
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fl h"~Gzp,t~ot 
Az egész félóra Idézése léhetetlen,de aki a teljes adást 

kivánja hallani, igényeIJen / a központtól Hz U.S.Dollár 
megküldésével. -Még csak egy érdekes hozzászólást 
Idézünk erről az adásról, Német Zsolt ro. ales. Ur szavalt: "A 
csendőrségról elhangzott vélemények valósi nűleg Igazak 
voltak.-Különben szeretném üdvözölni a músort,s most 
jövök rá,hogy ha a csendőrség Ilyen jó lírre tett szert,akkor 
volna egy tanulság belőlük,mert vagy nem Igaz a 
dolog,akkor utána kellene némi, ha pedig Igaz,akkor tanulni 
kell belőle. 

Az MKCsBK köszönettel veszi a műsor értékes és 
szókimondó adását és hálá az abban résztvevóknek. 

LEVELEZÉSEK: 
Dr.Tamás Gyula BlItársunk mindenkor biztató és 

buzó tó levele nem jöhetett Jobbkor junlus 5.-én ezt Irja:" Az 
ópusztaszeri cső. szoba ~alóS tásának ötlete nagyszerű,ez) 
ha létrejöhet, talán az 52 eves emlgráclós életünknek csúcs
teJeStménye lehet. javasolom,ha a JDelValóstás tényleg 
slkerül,ennek erkölcsi és any'" létrehozása érdekében ai 
összes csoportokhoz és szónmyokboz, valamint egyéni 
tárnogatókhoz egy körlevéltermészetú fetli vással fordulnÁl--,' 
a lényeget részletesen klfeJtve,-melynek alapján az 
e'1Jrinyú adakozást IDeI lehetne blrdetni. (Határozott 
fellívá," ADjATOKt"-Aadakozás módja Jelen B.L.2.-ik 
oldalán 3.) szám alatt van részletezve. 

Vadon Sándor beldUdöU adományait nyilvánosan 
nyugtáx.mk,köD7.Önjiik a két értékes levelelést, kérjük 
vlgyb:ron az eaés7séaére. 

Szabó Gyula és Felesép Magyarországból küldött 
ránkgondolúa Jól eslk,remQjiik slkerilll~atásuk célja. 

vitéz PoliárJ László nanalmól tevékenységeIre büszke 
lehet,s ml ls büszkék vagyunk. A Maparok a vllq végén és 
a legkisebb magyar közösség vezetŐ8ege ~daképünk lehet. 

Szekeres Pál. anlUaI CSQPOI1vezető BaJtársunk most is 
részletesn beszámol a háborúkban meghalt magyar hősökről. 
A k6lönböző vallásfelekezetek együttes részvétele mutatja az 
angliai ~arság összetartását de blzon)Í tJa a vezetők 
munkásságat ls. 

vitéz HanaGdl .Jánosné-nak köszönjük,hogy 
részletesen beszámolt az előző ottboni látogatása 
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problémáiról és örömmel hallottuk,hogy a szeptemberi 
Konferenclan ls rész fog vennl.-A megnevezett 
hozzátartozóknak és barátoknak a "VIDEO" elment 

vitéz Serényl István B~társunk a " Nemzettudat" 
Magyarországon való hirdetésének bátor apostola, otthoni 
körút ja számos állomása után Édesapja őrsszékhelyén, 
Veszprémben volt hivatalos egy sportldáll tás keretében,majd 
a veszprémi "Völgyö d" szoboravató unnepségén vett 
részt.Ez alkalomból oklevél lel és a város aranyénnével lett 
kitüntetve a loudesl Miasszonyunk-szobor klmn)Í tett 
másának szponzorságáért Mint telefonon mondta, 
megható,s csodával határos,hogy a szoborhoz minden nap 
friss virágot" lopnak" oda a lívők. 

Kiss Károly a torontói qoport vezetője levelében Irt 
biztató jóklvánsá&okat köszönjOk, s Igaz örömOnkre 
szolgál,hogy a: felrnerült kérdésben egyetértettünk. 

Máthé Jenő, f[lnelaormg' esoportvezet6 B",társunk 
értesltését köszönjük, a B:L: küldést megértettük és 
szeretnénk csaUakoml annak a büszke Ií mek örömében, 
miszerint, leánya, Katalin 200 versenyzőt · megelőzve 
megnyerte a Pegase Irodalmi nagyd,Uat Gratulálunk! 

Szentes Jenő BaJ társu nk a kanadai Magyarság 
rebr.17-én megjelent dkkére reagál, amely vlsszautútJa egy 
Mlndszenti József Hereegpri másunkat zsidóellenesnek 
bélyegző Adam Le Bor támadásait 

li' " , Szabó Akos bajtársunk: A Magyarorszagra 
visszatelepedett AsZalós Bálint eső.őno. Neu Ulmi életéből 
küldött jegyzoKönyvekd, s közölte Asza!ós · őrm. uj á mét. 
köszönjük az érteS tést. 

Simon Imre nllJaral esoport vezető két szomorú birt 
közöl.-köszönjOk az érteS tést, (a Halottaink rovatban) 

Helyesli lés: 
Köszönjük, a "Hlven Becsülettel Vitézül" filmben 

előfordult hibára való . fl&yelmeztetést vitéz Szabadhegyi 
Ferenc vezérómqy Úr, a Csendőrség Felügyelőjének 
helyettese, a filmen hibásan, ezredest rangunak volt nevezve. 

Vlmaplllantás : 
A floridai KonferencIárói, mert a OIm még a gépben 

volt nem hoztunk le egy pár érdekes képet Ime: 

-8-

Dr .André Lúzl6 mcggyőzi a halJpt6d~ol 

Dr.Kara L,v Tamáska EGörgey K.v.Kia G . .Dr.And~ L,simon.F,Szabó Gy. 

vitézKórössy Zoltán Edcsanv 
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Szabó Gyula előadás közben Simon Ferenc clóadú közben vitéz Viczián Béla a segítő CTÓ, 

Halottaink; 

Kecskési Tollas Tibor m. kir. csó. ~dgy. életének 
77.évében hosszas szenvedés után, mv Julius 19.-én bevonult 
a magyar költészet halhatatlan.lal közé. , 

Szabó .János" m.klr Csó.ónn. ~v Junlus 2O.-án 
meghalt 86 éves korában. Temetése Jlinlus 23.-án volt a 
Bradford! (Ont) katholikus temetőben. Utolsó szolgálati 
helye Bars,Somogy megye volt 

.' 
kecske'51o' Ttv~((tt(1 

( T()LLA~ TI BOR) 

"A gyáva többször hal meg a sír eliil/, 
A bátor egyszer ízleli a halált 
Minden csodák közt, melyeket tudok. 
Legrendkívülibbnek találom au. 
Hog)' ember félni tud. 
Hololf a kén)'szerű vég. a halál 
Eljö. ha jÖllnie kell", 

Szabó János 
magyar királyi csendőr őrmester 

Gyászjelentés 

1D-

Dr.Szebellédy László, midr csŐ.szds. 85 éves korában 
S1Í vbénulásban a New-York állambeli Brewsterben elhunyt 
Az.m.klr. csendőrség központi nyomozó ' ~am~snoksq 
IIközpontJánál mint összekötő tiszt szolgaltFelesége és 
László Da gyásmiják. 

vitéZ . CSOnti Szabó László,m.klr csó.tbdgy. életének 
80.-lk évében Szegeden elhuny t Utolsó szolgálati beosztása a 
budapesti I. csendőrkerület l nyomozó alosztálya volt 
parancsnokhelyettesJ beosztásban. 

Simonyi István,m.klr cső.hdgy .életének 78.évében 
Budapesten elhalálozott. Tiszti avatása 1944 november 15 
volt Körmenden. 

Fodor Béla m.klr csó, Wellandon 1997 március 3-án 
meghaltA Niagara félsziget csendőr csoportjának vezetője 
értesltése szerint ' -

. HalottBAJtársaInknak adjon az Örök Felügyelő örök 
nyu.almat 

/' 
A 

Ti:r11! .. 
,. e s t." I 

RiS'Z.T 
Vs.rr , 

Gvl.'1AS 
LA.los , 
gZ~vt~ 

" ~Sf!rJl)OP" 
~ 

Elózó számunkban Jelentettük vitéz 
Szombathy ~os János ,mkir.cső.zászlós 
&\Jtársunk haláiti rét. Családja hosszú értékes 
leVéI~számos kérdésre kapott feleletet 
tr={~ttti,"é?l 
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TÁJÉKOZTA TÓ 
a .Magyar Reodvédelem-törtéoeti Dokumentációs Központ és a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 
szervezésében sorrakerült 

rendvédelem-történeti forráskritikai szimpóziumokr61 

A Rendvédelem-történeti forráskritikai szimpóziumok célja a magyar rendvédelern 
története kutatásának kiszélesítése, az egyes rendvédelmi szervek működésével, 
joghatályosságával kapcsolatos dokumentumok, törvények, törvényerejű rendeletek, 
szabályzatok összegyűjtése és tudományos igényű feldolgozása. Ezen túlmenően a szervezők 
azt is célul 1Üzték maguk: elé, hogy a szimpóziumok előadásainak anyagát, valamint azok 
mellékletét képező dokumentumokat megszerkesztve, kiadviny formájában segítsék a magyar 
rendvédelem története tanulmányozását, kutatását. 

Az első szimpóziumra 1996. szeptember S-én került sor, amelyen Csapó CsAba, 
Ph.D. ösztÖlldJjas egyetemi tanársegéd a magyarországi rendörségekkel összeftiggő 

t6rvénye" bemutatására vállalkozott. A lezajlott tudományos rendezvény tapasztalata arról 
tanúskodott,_hogy a feladat túlméretezett volt, s az előadó legjobb szándéka ellenére sem tudta 
a kitűzött célt megvalósítani. A résztvevők okkal kifogásolták, hogy a törvények megalkotását 
kísérő parlamenti viták nem kaptak kellő elemzést. 

A szervezők leszúrték a tanulságokat, s a következő szimpóziumoD - melyre 1997. 
január 16-án kerűlt sor - a kitűzött témát (UA Magyar Királvi Csendőrség működését 
~zabályozó t6rvények") több előadót bevonva, résztémákra bontva dolgozták fel. 

A szimpóziumon a vitaindító előadást Dr. SZJIkáJy Sándor, a történelemtudomány 
kandidátusa tartotta UA rendvédelmi szervek képes/tési követelményeinek és képzési 
rendszerének szabályozásai (1867-1945)" címmel. 

Korreferátumrnal szerepelt Dr. Zachar József, a történelembldományok do/ct()('(l UA 
Kárpát-medencében a Magyar Királyi Csendőrséget megelőző csendőrtestiiletek alkotmányos 
helyzete" címmel. 

Dr. Parádi Jót..sef, bölcsázdo/<tor, a hadtwdományok kmrdüúílusa, főiskolai tanár UA 
Magyar Királyi Csendőrség dualizmus kori határőrizeti szolgálatának jogszabályaiU-ról 
tartott előadást . 

Dr. Sallai János, a hadtudomány egyetemi doktora, főiskolai docens előadása UA 
rendvédeimi testiiletekfegyverhasználati szabályozása" címmel szerepelt. 

Csapó Csaba Ph.D. ösztlJndijas egydemi tanársegéd "A csendőrségi törvények 
t6rvényalkotási k6riilményei" témát adta elő . 

A szimpózium alapos és szakszerű elemzését adta a XIX. század második felében 
felállított közbiztonsági őrtestület történeti előzményeinek, melynek során rneggyőzódhettünk, 
hogya legfelső elhatározással fel!Ülított császári, királyi zsandárság szervezeti felépítése, 
működési szabályzata mennyire hatással volt az 1881-ben létrehozott M. Kir. Csendőrség 
szervezési, múködési, képesítési, beválási cIveire, clöírásaira . Avatott elemzést kaptunk a 
határszéli csendőrség szolgálatát meghatározó jogszabályokr61. Mindig izgalmas téma valamely 
rendvédelmi testület fegyverhasználati jogáról hallani . Nem volt ez másként ezen a 
szimpóziumon sem. Érthető, hiszen abban mintegy összpontosul a végrehajtó hatalom jellege, 
az adott rendvédelmi szervezet jogi felhatalmazása, szolgálata ellátásában a kényszerítés 
alkalmazásának paraméterei. 

Dr. Újhelyi Gabriella, II hadtlldomány kandidátusa hozzászólásában a Csendőrségi 
Lapok kél világháború k6z6tti évfolyamainak reper/ófiumáról adott áttekintést. Kiemelte, 
hogy az említett lapban megjelent. tanulmányok 650/0-a katonai jellegű volt, kevéssé kaptak 
helyet a rendvédeiemmel. a bűnüldözéssel foglalkozó cikkek. 

F~ó Jcinos, II Fejér megyd Rendőr-fökapitányság sz.emilyzeti osztályának va,dóJe a 
csendőrség felállltá.sát motiváló /c(jriilményekről, szükségességről szólt. Kifejtette, hogy a 
korábbi rendvédelmi testületek nem tudtak lépést tartani a kapitalizálódással, nem tudták 
biztosítani a kellő biztonságot és rendet az országban. 

Kaúer Fere:nc, PIr.D. ösztöndJjas a szimpózium vitájában az erdélyi csendőrség 
szerepéről szólt, értékes ismeretekkel gyarapította Török Ferenc életú~áról, a M. Kir. 
Csendó!,,;ég országos kiépítésében szerzett érdemeiről meglévő tudásunkat. 

-1~ - KöszöNjÚK!! ~ 

üZENET HAM 

Vunem '" octhonj he&yelmelc: 
G uülosolc jáTÓla tHillO~. 
É, ,örvényei I1CIlIIIGlc a ,ulel"Wlk, 
e,őnek, hÓIlGk, /eUeseknelc 
él ",nc,en ború, örökkévaló. 
A "'~ ualad, a kó rrtGI'ad. 
CI 46 rnqrad, 

Vr.etMJm G löldiwtlt: eMIle &eremjen, 
hG _ko ró,ia " le a \/elál. 

HG wkond uírja il a nö-,.... 
A ",;loS lölö" órködik a Rend 
, nem 1Ié1~ ""'sia a neme. Sabonónak, 
de híre .em lea enkor a CHltinRGlc; 
'" idó le mar ja a gyomokat. 
A "'~ ualad, a kQ rrtGI'ad, 
a kő mlll'ad. 

V~t!nem U erdónelc: ne féljen, 
ha C,allO, ..... ·klltilok Iuula. 
Mu' eró,ebb CI baluiluíla la 
• a tJérr.ó CIOnkbólllirradó eca"'Glr.ra 
új erdó IGI'jcad nóNdellnelctn. ,ro~ 
S mé, mindi, leNMlc /áIC, miko,. , a .' 
a syillun 1ICIICII ré, lel/caleca' már 
, a .újki ká " UenI jó1Iálélellel 
hGlr.lUM an.yalSó 1IáU a löld alat, ... 
A "'''' UGlGd. a lu) marad. 
g kQ marad. . 

Vz.encm CI ~nak, mely Jölluwel,: 
ha esyenló",é &e4~ik " CI lölddel, 
nenuedékeJc ór1Hil~ 
jönnek "",jel újra boldoS ép"ók 
é, kúiI.álc a lundGmen4unlO' 
• '" erkölu ó,i, hólehér kÖtJére 
emelnek /alGt! letö" UJmplomo" 

Vaenem a ~ mely lölae",elt: 
CI lu~m l,kmól \IGlÓ 

N 1.lenl6l \IGlÓ '" akoral, 
mely újra épi&i a /GlaJcG:. 
A lIiz. ,Hlcwl, tk a 'kQ marad, 
a kQ mart.Wl. 

É, ür.enem G vol, blll'ÓUJÍmnak, 
kik me8'usadjóh ""' CI Re\leme': 
ha lordul e,yet újra a kerék, 
én akkor" a blll'fÍljok leuek 
él ncm kir. bo"~ú, Syiilökt, hlll'as. 
K~e, nyújtunk csymÓlllGk N mesyü"k 
él leaz.ünk En Cél él E,y AkarCIt : 
a "'~ ,Hlcwl, tU a kó marad, 
a ~ marad. 

É, iüenem mindenlcinelc, 
,~,tJérnek, rokonnak, ide,ennek, 
gono .. nuk, jónak, hÚlé,~nek IÚ4Ívalónak 
annak, akit a /ájÓl '" él GlUUJk, 
kinek ke.éhe~ tJérClep~k ecapadRGk: 
",ilO'walok é, imádkouolOk I 

f' alahol ,fönt a ""'80' é, ala't 
mor.dulnak már laI.an a c.magok 
II a v&:; .~alad és csak a kó marad, 
a kó rrtGI'ad. 

Maradnak u i,lU4k él a jók. 
A '''.ták él CI béke&,é,~ek . . 
Erdók, hegyek, tClnok él emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselek31.ik! 

Liluauz.4Ík már a~ égben Jön, a rost át 
s a uillasok ,engelyét olajouák 
swrScalnuu angyalok. 
É, lél1.en esillaslordulÓl mesint 
é, miként hirde'i a Biblia: 
megméretik a~ embernek fia 
s ki milu vcte", fUonképpen ara'. 
Mert ellut G v~és c.akakó marad, 
tU a kő marad. 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

" BAJTARSI 
" LEVEL 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS KÖZPONT CÍME: 

Ifjf~ .~ . 

VETERANS ASSOCIATION OF ROYAL HUNGARIAN GENDAEMERIE 
5324 PINEVIEW WAY. APOPKA, FL. 32703. U.S.A. 
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M8&)'Bl' Királyi Csend6r Bajtáni Köz~: 
Az MKCsBK. a voh M~yar Királyi Cserrl1rség 
törtéreJmi szerepének és hivatásának örököse. 

FeJaiita ~g6rizni és ~görökíteni a volt 'Testület 
~mes hagyományait. 

Az MKCsBK. a HazájukOOl szám11zött volt 
cserrl1rök bajtársi közÖSSége,~lyrek tagjai k:~~k a 
veh Thstük:t csetxHrei (hivatalból),mzteletbeli csetxHrök 
(felkérésre) és csetxHrbarátok (önkéntes alapon)--ha a 
Közösség ce1jaival és Feladatával egyetértenek 

Az MKCsBK. m~ teliik:tén áI1ami1ag 
engedélyezett ·Nonprofit CorporafunR ,az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyeIve. 

---------------
MKCsBK BaJtáni Levél: 

Rendeltetése: l.) A közös sorsra relKElt bajtársak 
összefu~ és tájékoztatásának biztosítása. 

2.) RáS7.OrUD Bajtársaknak és csa1ájja-
• iknak ~gsegítése . 

3.)A voh 'Iest\&trdl alkotott ton ~g
ité1ések és vélemények Iregváltoztatása. 

4.)E~k ,~pe1yek(Cs6Nap) 
rendezésével a fenti cé10k eJérésérez szükséges anyagi aja
plk ~gteremtése. 

----------------------
A Bijtársi Levél azMKCsBK.-nakmint yilágszerve

ze~k központi tájelsoztatója. 
Mmn cikkért szen6"Je,kirisáért a BL.kB:Dja fe-

1el.Szerkeszt6 bizottság:St.C1air Norbert Kö~OOi Fere~ 
Fe1e~ kai) ~ Gábor .központi vezet6. 
C~ Gábor .5324 Pine~w Way Apopka,Fl.-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
" LEVEL 

Negyvenkilencedik évfolyam. Negyedik szám. 1997. Nov 20-án 

KIADJA; 
Az MKCsBK központi vezetősége Szerkesztóbizottsága, 
Körmendi Ferenc, Szentklárat Norbert és vitéz Kiss Gábor, 
felelős szerkesztő. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 

50 éves jubileumát 
ünnepli büszkeségünk, 
Bajtársi Levelünk! · 

B,ytársak! Emlékeink ködösödő multjából egy fényes 
fáklya vii. t: 1947 November l.-nek emlék szövétneke. 

Ausztriából Indult el egy pöttömnyi csendőrcsoport 
s1Í véből és feladatának tűzte egy HazíJától megfosztott, 
közös büszke multra visszatekintő B,ytársaknak testvéri 
összetartását 

A fáklyát Jegenyés páJ m.klr . cső. íotörm. gyujtotta 
meg a Graz-i B~társi Asztaltársaság sqitségével s mint az 
olympiai láng kézről kézre járt ötven éven át A fáklyavivők 
neveit sem szabad elfelejtenünk,mert önzetlen, sót áJdozatos 
munkásságuk nélkül a "testvéri összetartás" sohasem 
valósulhatott volna meg. 

Jegenyés PáJ, vitéz Karsay Jenő m.kir cső. alez.Urnak 
adta át a szerkesztés és kiadás fel el ósség ét, aki 
"munkatársával", --feleségével, szül. Gerencsér Ltly-vel,--1964 
November 5.-lg végezte 
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A következ6 fáklyavivő Canadából, (IsUngton, majd 
Etobicoke) vitéz Kövendi-Szathmáry Károly m.klr. cső. szds. 
Ur lett, aki 1975 Október 100Ig szerkesztette a B.L.-et. 

A következő felváltás Dr.Kiss Gvula m.kir. suis. UITa . 
ruházta át a B.L. Jövőjét , aki i981 December 31.ig 
szerkesztette és adta ki a Levelet 

Ekkor kezdődött vitéz nemes baranchl Tanwka 
Endre m.kir suis. Ur szerkesztői munkássága, amely 1983 
M~us 31.-ig tartott. 

A következő periódus vitéz Domokos Sándor m.kir cső 
tb dg)' . és Dr. Kiss Gyula m.klr szds. Urak szerkesztői, Illetőleg 
fdelós kiadói tevékenysége eredménye, amely 1994 December 
31.-ig tartott. 

Ezzel a krónikai ismertetéssel elértünk a jelenlegi 
szerkesztői és kiadói B~társakhoz, akik vitéz Kiss Gábor 
m.kir cső.tbdgy., Szentklárai Norbert m.kir. csö hdgy., és 
Körmendi Ferenc, m.klr cső. őrm. Urak utján viszik tovább a 
vándor- fáklyát, az ÖTVENEDIK ÉVÉBE LÉPŐ BAITÁRSI 
LEVELET. 

. Néxliink hát vissza az elmult fél évszázadra, 
álmélkodó álmodozással, --- mi tette lehetővé, hogy a világ 
minden ~ára szétszórt száműzött csendőr nem engedte el 
egymás b~társi kezét, s az emigráció legrégibb megszakítás 
nélküli folyóirata lett? 

A válasz: ' HÜSÉGÜNK BECSÜLETÜNK és 
VITÉzsicÜNK. 

HUSÉGÜNK szülóhazánkhoz, népünkhöz, hivatásunk 
hoz,eskünkh~~ és egymáshoz. 

BECSULETUNK az őszInteséghez, a tisztességhez, a 
meglí zhat~ágh.9z ~ a lelkiismeretességhez, 

VITEZSEGUNK az önfeláldozáshoz, az elszántsághoz, 
a megremf thetetlen hlthez,és a bátor helvtáJláshoz. 

Ezen a Jubileumi ünnegen a büszke boldogság mellett 
adjunk hálát a nemes Testületnek, amely ezeket az erényeket 
nekünk mqtarí tott& de végső fokon a dicsőség legyen azé, 
aki minket a magyar nép szolgálatára vezénvelt: ISTENÉ! 

Ki tudja, meddig képes a B~társi Levél fennmaradnI. 
Az utódlás kérdése legtlatalabbNb~társakat vagy csendórutó
dokat fogja Igényelni, s ha ha Ok nem tud.ják a feladatot fel-

-~-

vállalni, a lap is megszünik. Megszünik -lassan a hivatásos 
volt csendórök földi küldetése is, ezért gondoskodnunk kell 
egy multunkhoz méltó végrendeleti inté'lkedésről. 

Felkérjük ezennel a baj társak at, hogy adjanak 
tanácsot, irán}i tást sőt javaslatot az alábbi két lényeges 
kérdésben: 
J l.) Mi legyen a sorsa a központi vezető birtokában levő 

Irat és adattárnak. 
~ 2.) Ho~árulJunk-e ~ M!'Parországon megszerve
zendő Magyar Királyi Csendor Emlekszerv feláll tásához. ? 

A nemrég megalakult "csendőrségi szakosztály" ( a 
Szemer Bertalan Társaság keretében)-- vezetője egy államilag 
engedélyezett és bejegyzett Emlékszervezet elgondolását 
Ismertette, s kérte véleményünket. A Magyarországra küldött 
~társi Levelek száma 17-rru 63-ra emelkedett s az utóbbi 
számnak közel 2/3-a Uszteletbell csendőr lett. 

Kérjük a ~társak véleményét, mert a döntés a 
többség Jav~latának eredménye lesz. . 

ElJ1Iék~inkról beszélve idéxliink egy S7 éve megJel~nt 
CSENDORSEGI LAPOT, B~társi Levelünknek elődjét,amely 
csak 3S évig látott napvIlágot, de szolgálati időnk mindenkor 
örönmlel várt látogatóJa volt: 

xxx. évrolyam. Bndapeot, 194.0 februl!.r 14.. 4. nAm 

CSEnDőRSÉGI LAPOK 
8Mrkeed6a61' 61 Jr:1ad.6bJtaW : 

BUDA.t»E8T, 
ll. KEROLET. Fo.UTOA 7~. sZÁJI!. 

Be.64aserkeed61 
BENEDEK lIIIHALY .2ÚBdoa 

MeI'Je.ell1)u 
miDdell h6Dap 1 .. 'a. •• 16-4_ 

TelerUD 1 168-018 

EMLÉKEZZÜNK! 
H • ....;" C:EM~O:!')=A~~"I~~·.a:::.':-:1 '-:,'I!~ J':hl ~ .. ~:~:t~~ ~:-~~k"k:.~::.'::=!l',~~ 
""~ -,:.-:1w • _W.k .• M,....,-'. 4 •• 'r.c- .. 'i1k.'" k:tJ. ... ,M ~J ••• n.u6rN, a.. .. ,,,, •• e" ... 1 0......, .. 

.. ,,61, M,-;t==,j:::k-.r: ~.,:;;:~~ ': =,4 J.I~:t':.':t~t ii1:;.1I ~:':'~:.!.'i~::'·:.T~ :l:~-::t::.k H·:'~'~~~~::: 
;!~:l,.~~ . 't~.CI·:'~·::~lr:~~:~t:..~,'I~:·~~~i~~ t!ik~7:" :;:'J::;~~ ;::~.~.~:::~ ;:j~~.~·~I::"4j~6~:,~:: 
•• •• , • • _ • • ~_. __ .&_ •• _I. _ .& __ 1.' . ....... , ". __ .L. __ • __ I ... ,_ , ,, __ ,,,, _ _ _ _ _ •• _". _ __ 1 ._ ....... _.1 .. . . __ .1_ .... _" • •• 

Emlékeztető Csendőrnapra 
75 évvel ezelőtt történt, 1919 júliusában. 
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Gratz Gusztdu: A forradalmak kora. 
(Magyar Szemle Társaság, 1935.) 

...• A legbrutálisabb és legborzasztóbb gonosz
tettek egyike, amely a proletárdiktatúrát be
szennyezte, Fery Oszkár csendóraltábomagy, 
valamint Borhy Sándor és Menkina János 
csendórezredesek legyilkolása volt, amely a 
Csemy-féle terrorcsapatok mozdonyutcai pincéjé
ben játszódott le. 

Névtelen feljelentésben azzal vádol ták ezeket 
a tiszteket, hogy ellenforradaImat szerveztek. 
Bár a vád semmivel sem volt igazolva és nem is 
lehetett, mert Fery és társai semmiféle ilyen 
mozgalomban nem vettek részt, a feljelentésnek 
hitelt adtak, hiszen a proletárdiktatúra minden 
csendórben ellenforradalmárt látott. Csemy 
azonnal kijelenti, hogy elküld hozzájuk két 
vérebet, akik majd elbánnak velük. Radányi 
Kornél és Bonyhádi Tibor terroristák július IB-án 
tényleg letartóztatják a három csendórtisztet. 
Három napig vallat ják óket minden eredmény 
nélkül. Közben hozzátartozói k minden követ 
megmozgatnak, hogy megtudják mi van velük, 

még RomaneIIi alezredeshez is fordulnak, de 
Cserny nem adja ki áldozatait. Mivel az érdeklő
dés irántuk mind növekszik, Cserny 21-én kiadja 
a parancsot, hogy az éjjel végezni kell velük. Késö ' 
este leviszik őket a laktanya pincéjébe. Ott 
pofozzák, ütlegelik, levetkőztetik öket. Az egyik 
terrorista azt követeli áldozatától, hogy ez 
csókolja meg a bómadrágját és mikor ez megte
gadja e kívánság teljesítését, rettenetesen ütlegeli. 
Végül a vízmelegítócsóre erósített kötélen fel
akasztják öket. A köteleket nekik maguknak kell 
nyakukra tenniök, a már felakasztott embereket 
még mindig szurkálják, pofozzák és kínozzák. A 
holttesteket azután autókra rakják és így viszik 
a Dunához, ahol egyszerúen bedobálják a vizbe. 

A Csernyi vezetése alatt állt terrorcsapatot a 
proletárdiktatúra utolsó napjaiban az antant 
kivánságára innét feloszlatták. Nyilván Fery 
Oszkár és társai meggyilkoltatása volt az az 
indok, amely az antantmissziót erélyes fellépésre 
bírta· .. . 

151-152 oldal. 

hOl .• M,,,I,I.i~':'t~:, .. ~.t~~~::;· ':'~ t:,!.I:~:k1c IIC:=~ ·;~~1~:j.:!~o~:::,lót.'Y:~:::I~ ~r~:~'!r ~!~'f':I~~~kt~~.~!I:::: 
k.,Ze,,",1 M.t~M.p"'. - •• , •• lno",4ftk OlY ot.", •• 6, G_.pi •• ,"yil.lkouh"" ... hi..-o". ldf.jod". JuttO'fll 

.i.1" ." •••• ut .. , •• 1., • c" f." .... ,. o. '" •• ty., k ......... U... • no,,46rt,,44, 6, • "'.J,,,.I 'n" 1wW. .. 
""'0.6)' ... " ...... ",. '0"']0 .il6vlljo It •• 

• EI,' •• ' .. '.t;uk. "4.t, 4. kertl4.1 .'''jAk •• ,., - ...... ". OlY .11I.le .... Wu ... li.r, • 1t.,611 or ........... , ... "".YI fi .. It .. It.,. c ... 'M, ,."4.1t.,",,,,, f ..... '"'''''i ... 1 ..... "n' • 11 ...... '.1 ... ' .... h •• '..II "" ... ,,..,,. hoJ".I. 

hCII.4':~J'C·;E:~'6~ö~~ ü)jl·.s...K~'l:i~~ ... It , .......... i ca ... 4'",., I. ;.,,. Id'lc IrGI,' j. ,.'b ... IOjlik I •. om.I,. ... . 
" .... 101 ... ind ... li"" J.It ••• " "","1.:", "".1."",.11 •• 11'" 41. "4 .... h.l.t.1t Unt.I ... k, O"nopG"t ".1" ",'Itó.', •• , •• ,GI., 
:~T,i~~~:,' 0'j~~.:t6~ ... ~I~·.~~,h!~41 ,t\i::;t:.~Ö~ ·!:,,·.:~t~:~i .. ::J.:.:~·k:,tt,G,.":1c I:" .. ~;::~k" E~~'J':I,:::!·i!I~~,h:,j:·~,1::k': 
"'ka,'.lli",f~t~.:~1t ~:t4Ict .... ~:~:: :~;.t;"ltó." •• ' .......... nlc •••• I,k •• ,.,.1 . 

vité. HEMEREY tbk. 

/ A tragik~s cse~dőrsors ~ben E~~;;;;;;Ő kell 
legyen a jövő év Február 13.-14-én megtartandó 
Csendőrnapra, amely ismét Venice-ben, Florida lesz, s 
folytatása az évente rendezett Rendvédelmi Nemzetközi 
KonferencIáknak. Már most kérjük a b~társak megjelenését 
és részvételét, bej el en tv e tervezett előadásukat és 
fővéd.nökségi vagy védnökségi támogatásukat 

Ezévben külön levél form~ában lesznek a bl\Jtársak 
érteS' tve a Konferencia részleteiről, egyben néhány 
ismerősüket támogatásra felkérő levelek is mellékelve leszne~. 

Emlékezzünk! 
GondoUuk meg hány 6rát, napot, heteket áldoztak a 

B~társi Levél szerkesztői, kiadói, póstázói és hány boldog 
lelki vigaszt lJyujtottak ezek a nemes B",társak nekünk, az 
olvasóknak. AJdja meg a Jóisten igyekezelliket, s legyenek 
büszkék azok ls, akik ho~árultak ennek az ötven éves 
évfordulónak boldog sikeréhez! 
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I~,r 
Bajtársi Levél 

A MAGYAR KlRALYI CSENDOR BAJTÁRSI KOZOS5EG KOZPONTl 
TÁlEKOZTATOJA 

ALAPlTOTI'A: VlTEZ KARSAY JENO ALEZREDES 

1965. MAnCIU5'--Armus. - XVIII. t\'FOLYAM, 3-4. SZAM 

TOROIfl'O. ONT, CANAOA. 

A BAJTÁRSI LEVEL Es KOZPONT ClME: 

"MKCSBK" HUNGARli\N VETERANS. 

P. O. BOX 65, ISUNGTON, ONTAIUO, CANADA 

,. "iÁJ~ÁRSi :~i' 
• LEVEL ~::: '';;" ",. 
/1995: 

.of ' 

'tY , ) 

". . ' 
'-. 

U'UH .: 

"'59 . 

~ftJTA~SI LEvÉL 
,2~3"ól ~ ~~l' ... A h l ~ .ai ti 1S1ttll . o .. ol.glJ,,8~~~A l 0). o aOs O .. O. y~ ó~ st!~ ~ A ~J2 of b" ó~ 6. 

UUIII.f:"tolU" 
I. tUA 

f985 

CAU:AAf . ALIUT • • CAIIoUIt. 
Itn, Af'U llS 10 . 

A NC'I'A.l UaJ.UI CU""'. I.UTAaU lOUlSSCC lotl'CWT l tLlUOlTA.TO .. U. 

'iUI ... r ... atllM. ... I«C.1It .'.~ .. It l ItU-" • •• 

8a,Jt"-1t* ~vatalOMn btJ~tt,J(it~l'" tArsa1&la1 ..,yHUlfllftf!t . lApf t OCt a,k 

AI. NeLIIW tDYCU.'T' AflMOlC1lAH : 

~~~~ar~~Cl~ai.~~~~~~~ ~,.~1M 
IW~: 

CWl'AlUO ~: ~ lir&h' l ~ Bsjt,", i KOr.oe~. 'l'tIror&o-i Jól f"kav. 

~tb. !OItlJ:!I"~Tbn:rt~~1~~:=~n~~If'nl u.o.: l..I tion gt 

CUlf:C t~: ItCCsI!iK IQ'Itrea l · i ~. ( Auoe Lt.tico Ófe1I Veler'i Rl ~. 
rtö;iiö ~1. ). NeI.96 Ubro C·268~, P.O-!. l e ~I'" 19, 1972 . 

AUnn"A l~~: ~ ItiI"tJ)' i l!K"f'd4r [lsJthi ItOr.OIS5~l. Cötlt)IrJ.i caapol"\. 
~,..,.. AI,od.tion .r lte tener Po)'al t\rcPt"lan C!!nJlII1II:r lc l, /t::I. 8715, f4lQJt 0fl. 
Alu., 11th, Or::l.COotr, 191'>. 

lUadJ. : 
AZ~~. 

\feote,..,... AuoI:1alian or u.. fbrw.r ADyal l\rIt;u' ian Of!ra.n.rrl . 

ADtIHlS'I1IA'T'lON CDmIE: 

712~_th Awen.. S.W. 

CAUaIn', Albflo:'t;l. CMAM 

TtlV CEl 

A 2000 utáni Bajtársi Levél bontó 
lapjának itt helyet hagytmk. 
Hisszük,hogy a csend6r név és meg 
emlékezés utat fog találIÚ a magyar 
magyarok szívéhez .. ha nem papírOD 
akkor talán EMaileken, 

talán vizeken, 
tálán szeleken 
talán fényeken, 

vagy csend6r lett lényeken. 
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K d B · '· L '1'" e ves" ajtarsI eve . 

15 évi elszakadásunk lItán nle~je len
tél. ~10st itt állsz előttem gyönyörű fcl
sökabátodban. Nem kérdezem, hogy a 
\'iszontag~ágos utaidon merre jártál. Pc
di~ tudom, hogy ~okat tudnál mesélni, 
hogy kik és milyen körülmények között 
akartúk .,szellemeclet" tönkre zúzni, 
amil mcgszii1ctéscdti)l fogva hordozo I 
Illa~acldal. ,\zt sem kérdezem, ho~y hol 
\'('ttcd a SZ(~P zöld:\zíníí külstí kah::'ttodat 
_ sztpen tlí:O.íl\'C -. mert aki azt rc;''td 
szahta 1:-:; reád adta, az cgy dicséretre
méltó c",ndőr bajtúrs volt. 

Hátha már külsőleg ilyen c~inns vagy, 
nézziik meg a belső ruházatodat is. Néz
lek tS \'iz~gáltalak, - - tct{)tiil-talpig - s 
olvasom minden vonásodat, minden szcl
ICl1lisrgcdct , azt állapítnttam meg. hogy 
a ,.Cél" maradt, csak a forma \·áltozott. 
Jú lsten lx'iséges úldás:'tt kérem mind
azokra, akik neked ezt ,' Iilsq(ítették. 

MOSI heszélgessünk egv kicsit, hiszen 
Clly hos<.:.zíl \'olt az II 15 évi t:'wolIétiink. 
Bizo ny adlta Illc~s7.úllllálhatatlan sokat 
fordult a V i lá~ kereke! 

Enliékc7.etcdbc hozom a mc~születése
det és a nevcdet. Mc~sziilcttél ' 1947. no
\'l~JlIbrr 20-án, :\usztria, Graz v{lrns, 
Geidofl(ürtel 49. szám ú háztelken épült 
1x4 IIll'tcr nagys(\~ll barak szobúban, 
SzülclÍ',edet az a 7 cscndiír bajt;',rs ( ,' Iü

kii., \ '. Karsa)" Jen!í alezds. úr) idézte 

clií. akik abban az idiíben ki voltak t6'c: 

Iclartóztatús, hazalolonroJ;ís. oroslokIlak 

\'aló kiad:ls, otlhon!evéi hozzátartozók 

mt'gkínz.'isa, ~th, \Tszélyeil1ek , 

be a VilágOl, és h irdesd a magyar cscnd
őr dicsőséget, Amen . -

Majdncm futva menlem a baraklaká
somha örömömben ... \zonnal 4 stencilt 
vettem eiéi, ütöttem az írógépct, elké
szült, majd a sokszorosító gépbe húztam, 
pörgettem a gépet, az is elkészült, össze
szedni, kapcsolni, me~címezni, felülhé
Iycgczni, hátizsákkal ól postára vinni, Ez 
voll vasárnap, hétf!ín már a helybel i 
csé). bajtár::;ak is csodálkoz\'a oh'asták a 

~, 

Teh:'t me~sziilettél. Iga7.Sá~ az, ho~y, 
aki születik, annak nevet is kell adni. Mit 
~ondolsz, az a 7 fi5biíl álló lör7_~ (ne té
veszd ö,,,e Arpúd apánk 7 tör7$é\'c1) , 
mit meg- nem tetl nevrdért? Nagyon sok
szor üsszcdugtuk fejünket és kérdezgel
tük e!(vm;'''tól - talúltál-e már ne\Tt a 
~vereknek? Voltak, akik "Kakastollasnk, 
Nemzet éirri, Eréls vár" stb. címnc\'ckct 
aj;Ín lott;',k. Nem voltak clro~adhat"'k. 

Teh:'11 II r III lalúltunk nevct a gycrllwk .. 
nck. 

Nekem szokásom volt, hogy vasárna
pokon, mise ulán, - ha csak pár perc
re is - me~látoga[(am Subich KámÍ\' 
prl'látus kanonok urat. - Egyik lúto~a
tásom alkalmával, majdnem panaszként 
mondtam CI az r1iíttiink álló nagy prob
léma esetét. Minlha még most is látnám 
kalon,ís ma~ata r"ís;"t (merI t:'tbori kl
kész is volt) ho~"ú Slemöldöké\Tl, szem
ü\'c~gc l. {irnag-yi rang,~al, feláll az 11'0-
aszla lától és mondja nekem: "AHj fe l 
fiam tc is. !I l ond meg nekem fiam, kik
nek akartok ti levelet küldeni?" Fclclet: 
"Senki másnak, c",k a Bajtársaknak". 
- Eré;srn a szememhe néz, elfordu l és 
a rt1hafog'a~nn lóg-ó stolút nyakába 
akasztja és mond ja : "Tartsd ide azt a 
Icvrlct'" Odatarlom. (De !(ondolat"im 

ezer frlé \'ihráltak, vajon mit ' akar rzzel 

a 4 nldnJas me,~írt papírral , am i cS;1k 
úgymnnclhatn{llll. hogy próharogal11\í1Z
dnv volt. ) Latinul elmondja al. ;'del;'"t 

és a vé~én ma~yarll1. amit én i:-; meg· 

ltrtcltrlll: "Rajt:'irsi Levél" néven jflrd 

"Bajtársi Levél" címen Illl'g-jclent új
ságot. 

Eddi,e: Irírtam kedves B. 1.., ho!(van 
születt él, ki adta neked a nevet. Tehát 
névszerint megáldottak. Ezekután pedig 
azt a mélyreható gondolatot, mit "Vezér
cikként" líínem melledre, hordozd "Hi
ven, Becsülettel, Vitéziil, Mindha l;'dig!" 

Chicago, US!\, 1965. febru"r ... 

Je~eny6 Púl, riítörll1. 
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B. L. LEGELSÖ SZAMAN ,\K "Vr.Zf: RC TKKE" 

Csak a gyökér kitartson ! 

( Irta: Alföldv Géza ) 

Kárpáloktól az Adriáig nyúlnak" 
gyökerek, 

Kint a szőlőnkben, emlékszem rája, 
deszka kunyhónk előtt állott 
öregapám diófája. tapadnak a fö ldre, hogy terml's Iq~ycn 

az örök magyar szülőhegyen, 
ho!'(y éln i tudjon levél, á~ak . Ha vihar támadt, - szőlőkötözéskor 

dörgölt :17. ég, csattant a villám, Adj U ram, c1é~ en'it a harcos diMúnak . 

füslölt az úton a fclpaskolt por, 
ahogy végigverte a dörgő c..oostor, 
bebújtunk a kunyhóba . Onnan nézlem, 
miként robognak a felhők az égen. 

Na~yapám a fá t leste. 
Vajon c1bír-e a széllel? 
Recsegett , ropogott öreg tc..le, 
szél a galyakaI csomósan t épte, 

Lehull ezer d ió, millió lesz holnap, 
letörhet száz ág, ezer né; helyére, 
s ha csupán a csonka tön.s marad, 
ha új tavasz zsendül, kifakad! 

Uram csak Te lássad, 
hogy ezen a véres, küzdelmes harcon 
a GYÖ K t R KIT:\RTSON I 

hu llott a zölddió, áldott termése, 
moz~()tt a föld is, a hogya vihar rt,zt·a, 
dc !(y!í7.tt: a vihart öregapám konok, 

tii'-I.sekopott d iófája. 

Csak a gyökér kítartson 
- mé~ ma is hallom -, 
molyo~ott nagyapám -
S nem lesz baj gyerekek I 
Dió Ichu llhat, 
(lj la\':lssza l terem az ág újat , 
Ú,~ is nél a letépett helyére, 
dr ha a gyökér nem bírná továhh, 
a diM;',nak, kisunokám vége! 

Ilyen gyökerek 1r.~Yünk mi is fiajt:\r

sak, kiket a vi l "gé~és, dc [{íként a "örii, 

sátán me~tépázott! Idegen fö ldöll i, ... hi· 
znnyítsuk be. hogy élni ak:1runk, és Illeri 

gyökereinket ki nem téphetik, életké

pesek i~ vag'yunk! :\z rl.'\lS a mi ös.'zcfo

~á~unk , melyben erő rejlik. mrrt ~yükc
rr van , Jöjjetek hát ~q~ítcni. a gylikl'ITI 
\'astagítani, mélyebbre ereszteni. h() ,~~ 

még cll l'nál1c')bbú vúljtk , Hiss7.lik. hflg ~ ' . 

ha a gyökér kit:Hl, hazatl:riink, 

iV1o!'il is vi har, szeli tépi. rázza, G raz, 1947. nov. 20. 

dc úll j" " vihart Árpád vezér 
ezeréves. örc~ d iófája. i.'ilr.: I\anay .ICl1(j all'.:Tl'd/' \ 

Mint vitéz Karsay Jen6 alezredes Úr örökségébe Iép6 
szerkeszt6k és kiadók, úgy érezzük,hogy B.L. 1947 November 20-
án kiadott "legels6 számára" --ma, 1997 November 20.-án hálaadó 
köszönettem egemlékezni -----kötelességünk! 

Jelentjük: Bebizonyítottuk,hogy idegen földön 
akartunk és tudnmk Jelenljük, hogy hisszük 
meggy6z6déssel,hogy a gyökér kitart é~lsten segítségével: 

HAZATE~! 
Gyökereink élnek, Alezredes Urunk, 
Hogy megmaradjanak, Hozzátok fordulunk 
Hozzátok Bl\Jtársak, Isten közelében, 
Tudjuk,hogy ott vagytok,irgalmas kegyében. 
Kérjetek Tőle szót: mlndn~ájunk nevében, 
Tartsa gyökerünket szentseges KezeDen. 
Mondjátok az Úrnak, nem érdemlünk ~okat, 
Csak mégegyszer teremtsen kakastollasokat! 
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Beszámoló az idei budapesti Konferenciáról. 

A konferencia Szeptember 22-26-ig a Pénzügy őri 8.C. 
Központjában, a Pasaréti Ut. 124.sz alatt lett megtartva, s IIGazda
sági rendvédelmünk a XIX--XX. században témát dolgozta fel. 

A rendez6 ismét a Szemere Bertalan Magyar Renvédelem -
történeti Tudományos Társaság és a Magyar Rendvédelem
történeti Dokumentációs Központ volt. 

0/ 

-A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKE 

Tisztelt Konferencial Hölgyeim és Uraim! 

Köszöntöm Önöket, a X. Rcndvédelem-történeti Tudományos Konferencia 
résztvevőit; a szervezöket, a Szemere Bertalan Magyar R.endvédelem-történeti 
Tudományos Társaságot. 

A ne=ti rendvédelem több évtizedes múltja gazdag, tanulmányozásával 
útbaigazítást kaphatunk a jelen rendvédelmére is - a terület tudományos 
feltárása fontos, kllzös, össztársadalmi ügy. Miután a rendvédclem-története a 
történettudomány specifikuuészterülete, feltétlenIil üdvözlendö, hogy a feltáró 
munkát koordináló társadalmi testület együttmúködést alakít ki a rokon 
szakterO!etek müve16ivel, kiváltképp a tudományos mühelyekkel és 
intézetekkel, keresik a IdllRlldi kapcsolatok lehet5ségét is. Amikor a probléma
felvetésekben soksz!nü fórumnak sikeres munkát kívánok, azt is kívánom, hogy 
az évente megrende7.ett konferencián a hazai és IdllflHdi szakma és rokon 
tudományterO!et részvétele erosödjék. 

Barátsággal: 

Budapest, 1997. szeptember 22. 

q~~~ 
(Göncz Árpád) 

Mint ismeretes. amit ma gazdasági rendvédelemnek 
neveznek, az a "mi időnkben" vagyon elleni btillcselekmények 
néven szolgálta a törvényt. 

Az els6 kellemes meglepetés a konferencián résztvett 
csendőrök száma volt. Az emigrációból hat, otthonról tizennégy 
Bajtárs részvételénkívül17 tiszteletbeli cső. Bajtárs is jelen volt. 

A három napon át tartott nagyvonalú előadásokon a 
Testület két tagja és négy tiszteletbeli tagja is tartott el6adást, de 
vitathatatlanul Simon Ferenc cső. őrtn. vitte el a pálmát. 
Előadásáról Dr.6ry Károly, a programm-vezető elnök ezt irta: 

--8-

"Simon Ferenc előadása meghatott. Á járőrvezető emberien nemes 
és nagyvonalú gesztusa mellett belejátszott ebbe a az el6ad6 ír6í 
vénája. Előadását már bele is szőttem a magyar rend védel em 
történetéMl tartott szemináriumok témájába. Fl kell mondanom, 
Gábor bátyám,hogy hallgatóink szép számmal választanak 
rendvédelemtörténeti témát, s benne a M.Kír Csend6rségr61 sz616 
szakdolgozatot is.--Nagy örömömre szolgál az a tény is, hogy 
Győrben, a jogi kar kihelyezett tagozatán mitegy hatvan elsőéves 
hallgató vette fel a magyar rendvédelem történetét.Nagyobb részük 
l eányhallgat6 , s a pesti hallgat6kkal együtt mintegy száz leend6 
jogász kap ismertetést aITÓl,hogy többekközött miért volt hatékony 
és megbecsült közbiztonsági 6rtestület a csendőrség .... A társaság 
kutató munkája mellett a magam részér61 ezt tartom egyik 
legfontosabbfeladattmknak." 

Itt kivánjuk megjegyezni, hogy a floridai Csend6mapi 
Konferenciánkra egyik előadónak meglúvtuk Dr.ÓIy Károly, 
t. csó. Bajtárs~nkat. 

: ,.. .;:,. . 
,l., . 

SIMON FERENC és DÖMÉNY piL 
büszkék vagyunk Rád! I! ~ .kir. csendórnyomozó órme sterek , 

!':ene tkész e~., part iz ánvadásza t ra ! 
_ tLi1!M~k,~4~. 

A konferencia utolsó ülésén került sorra a Torontóban 
l etétbe helyezett csend6ranyag haza juttatásának sorsa. A 
jelenvoltak Dr. Lengyel László rangidős Bajtárs kérdései és Kiss 
Gábor válaszai után úgy határoztak, hogy felállf~iák az átvételt 
ID egszervező bizottságot a hi vatásos és tisztel etbeli csendőrökb61 . 
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Levelek: 
vitéz Szakály János Bajtársunk Angliából értesít számos 

csend6rvonatkozású tevékenységér61. Kiemelend6 a Sunday 
Telegraph ujságnak írt öt oldalas b oktató frása,melyben rámutat és 
kijavít oly helytelen állításokat, melyeket az ujság Magyarországgal 
kapcsol atbanl eközölt. Ez a helyes csendőr l magatartás! 

Elsa Heemstra, Toldy Ezr. Ur távoli rokona, úja:A jó lsten 
és a drága Sztlzanya áldja meg kedves mindnyájukat. H6s, bátor 
Csend6r honfitársaimat,adjon a jó Isten emt, egészséget a Bajtársi 
Levelek további kiadásához. u ---Jólesik a jókívánság. Köszönjük! 

~{áthé Jenő, részletesen tájékoztat a franciaországi 
helyzetr61 és megemlíti Molnár Bálint Bajtárs IIföldörü1i II utazását. 

vitéz Jani István Bajtársunk beszámol az ausztráliai 
történtekr61, s egyben gondos csomagolásban elküldte llegyetlen" 
érzelmileg kincsként 6rzött tiszti kardbojt ját. Hálásak vagyunkl 

Ausztráliai Bl\) tár sakr ól beszélve, Dr.Tamás Gyula 
Bajtársunk a Magyarországon létesítend6 cs6.muzeum részére: 

970.14 Dollárt utalt át vitéz Körössy Zoltán Baj társnak: 
Hisszük,hogy a többi földrész is hasonló rien:(es áldozatra képes I I 

Bessenye i József tmnogatónk ~50 . 00 
Bogsányi Józsefné csó.özv.,elhunyt férje B.JÓzsef csó . ezds . 

emlékére 50 .00 
Földházy I~tván csó.órm. 50 . 00 
Gál Lajosné cnű.özv.elhunyt férje Gál Laj os cső . órm.eml. 50 ~00 
Goór György csendórbarát 20 . 00 
Hámori LászlÓ cn6.fiu e l hunyt apja H.Vendel c3ó . szkv . eml. 50.00 
Horváth Lajosné támo-cató özve~ye,elhunyt férje H. Lajos em . 25.00 
Dr.vitéz Jani István cs6.szds. 50.00 
Kálmán Sándor prb.cnó . tiz. 20.00 
~erécz J6zsef c sG .borát 30 . 00 
Keresztes Józsefné csó.özv.,elhunyt férje. K.János csó . f6-

tLirm. emlv~:ére 50 . 00 
Koltai Imre cs6 . órm . 50 . 00 
Kozák Ferenc cs6.bará t 10.00 
Láda Józsdné csó . bcr::t özv . elhunyt :t:rje L.JÓzsef emlékére 50.00 
Maaerosi Sándor cnó .szkv . 50. 00 
Máté ff Y István cs6. bartit elhunyt édesapja I.i.Intván csó . 

ezdn . ernlékére 200 . 00 
Molnár Istvúnné C!)ő . özv . elhunyt férje 1; •• I:Jtván csó . türm.em. 50.00 
p~ tery l.liklós C!)ó . bará t h0si hal :a t hal t re"üló baj t :tr'Jai 

emlé:cére 50 . 00 
Rozgonyi András támoeató 20 . 00 
Ruttkey Arnold t ámo.":G tó 25 . 00 
Szarka 1.li kló s t~~mo ;~(\ tó 20 . 00 
Szenczy György csó . órm. 50 . 00 
Szélp~íl Antalné CS0. özv. elhuny t rérje SZ . Antel cs6 . SI\lcv . em 200 . 00 
Dr .Tunús Gyula cző.nzds. 50 . 00 
Ta'llás Merianne t 'ímoc;c tó 25 . 00 
v.Tensányi József CRop.vez. 50 . 00 
v.Tóth István tálOO~lltÓ 50 . 00 
Török Béla cső.Berú t 20 . 00 

Aus;tl41;~ 

ami fZJ1o'tt!Í.l1i ·· valutá szcrint)l970 . l4-et tett I(i . 

Ee·m~r A közlénnél tcrtunk,lennél szives a n/L ezidei előfizetési 
dijf. fejében N.-'ked ez év junius 5-én ;:el t levelemhe:: c : ( iul t ~~'O 
U.:i/. dollá ros Syuney-i Csoport tJmo ~·.n t · ~ ~á t i!': mc o: e!úli teni. 

A JUIÚUS 5.-én küldött 450.00 USD. Jun,20.-án 135.sz.nyugtázva. 

-~D-

Halottaink: 
Dr.nemes Fráter Gyula,m.Kir cs6.szds .. 19% Nov.19.-én 

elhalálozott. Az értesítést Des Neiges Lanthier utján kaptuk. 
Horváth István, m.kir. cs6. a Hadak Utján-hoz Nagy 

Gábor (Detroid) által adott értesítése szerint elhunyt 
Horváth L~os,m.kir.cs6. törm. a trentoni NJ. kórházban 

ez év Febr.17.-én 94 éves korában meghalt. Fia.i(j. Horváth Lajos 
t. cs6. jelentése. 

Rl\)naJ Richard, m.kir. cs6. fhdgy. Budapesten.1997 
ok1..13.-án hosszú szenvedés után elhunyt. (PeIjéssy Gy.jelentése) 

Kerestetés: 
Gyöngyösi Zoltán, Galicien 6 ---1008Prilly Suisse, lakos 

keresi nagybátyját, Gyöngyösi György cs6. tiszthelyettest, kinek 
utolsó szolgálati helye El 6száll ás volt. 
Egyéb csendőr vonatkozású lí rek : 

Az MKCsBK által adományozott francia csend6r díszkardot 
a rend6tiszti f6iskola visszaadományozta. Találgatás sZÜkSégtelen. 
Mivel több otthoni Bajtárs téyesen a kard eltünését hitte, az átadás 
és átvétel okmányát ide m ellékelj ük. 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
A mai napon v. Kiss Gábor floridai lakosnak (5324 
Pineview Way, Apopka FL. 32703, USA) az általa 
1996-ban a Rendőrtiszti Főiskola részére adományozott 
francia csendőr díszkardot dr. Finszter Géza, a főiskola 
főigazgatójának tudományos helyettese visszaadta. A 
szálfegyvert v. Kiss Gábor hibátlan, jó állapotban vette 
át. 
Budapest, 1997. szeptember 

P.H. 

Akh-/ ~ ('tV/fr,( 

Dr. Finszter Géza v. Kiss Gábor 
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Gondolatok JubileuDlj évünk ünneplésekor: 

Az el6relátást a visszatekintés hátráltatja.----Hátráltatásra 
nincs időnk! Éljük be hát azzal.hogy h1lségünk becsületességünk és 
vitézségünk kiállotta a számüzetés próbáját és feltart6ztathatatlruml 
halad a megérdemelt történelmi jelent5sége felé. 

A Csendőr Testületjelentőségét egy szó fejezi ki ,: Csend. 
Csend az anyafóld.melyben a hármas. leaszebb emberi 

"B", a blztonsq, a beKe és a bo1dolSáx terem. 
Tt voltatok az orszá. csendjenek órei.--monqiil egy 

közeli Barátunk.-- a törvényeknek tiszteletet és erőt ad6 
lovagjai, akiket mqérdemelten süveaelt mea a falu. 

BBJtársak büszkék lehetünk multunkral 
I I I II I I I I I I I I I I I I I I I 

Az elkötelezettsq 9Í ria kötelezt Testületi húséaünk 
nem nem old fel a ránk váró teendók elvépése alól. -

Hősi halottaink nak méa nincs emlék AlitvAt 
Összegyüjtött csendóranyqunk mq ninfS Otthon. 
"Csendórsí vvel-kakastollal" emlékkönyv nem kész. 
Otthoni tananyqban méa nem kötelezö a "CsendórséJ( 

. történetének" tárva. -
Csendór Történelem mq nincs az INTERNET -en. 
Az összes CsendórséKl Lapok és BaJtársi Levelek 

repertóriurna mq nem készült el. 

BaJ társak 1 Fenti teendők elvqúsét elvállaltam. Ha 
egészségem kitart, folytatom szolgálatom. Nem kérek Tőletek 
mást, mint hatásosabb és önkéntesebb támolawt. A 8.L.-rt 
adandó hozz4Járulást a mult hónapban végzett rovancsolás 
alkalmából csak 27 % BaJtárs Javára í rhattuk, az Otthon 
Igénye n6, (a hazakOldUtt B.L.ek száma 71-re emelkedett s 
ho~árulást tsak két b~társtól kaptunk!) 

Lapzárás : Nov. 15. --S~nos két fontos és IlJért érteStést 
csak a Jövő évi első számban hozhaijllk. 
BAJT ÁRSAIMNAK ÁLDÁSOS KARÁCSONYI. ÉS 
BOLDOG ÚJÉVI KIVÁNSÁG AIMAT KÜLDÖM. 

vitéz Kiss Gábor. 
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üZENET HAZÁ 

t)"nem u o,,1wnf hegyeImek: 
G ClÜÚJsok járÓIG WlIO~. 

~. ,örvényei IHIlIRGk CI .uleknek, 
előnek, hÓRGIc, leUesekn.ek 
él RÍnc,en ború, örökké1HJló. 
A v~ .~alGd. G kő marad. 
CI k6 morad. 

t)~eIU;Im a löIdlwJM: c* teremjen, 
ha IŐlka rógja " H II velá,. 
HII wkond uír ja " • gyölulr,... 
AviláS lölö" őrködik II Rend 
• nem wéa~ mGsja a nemei gabol'UÍn4k. 
de hire 18m ~ egykor a CI4lánnoJc ó 
~ idő leJJ1Gl' ja a gyomokat. 
Á v~ ualGd. II k6 JJ1GI'ad. 
G lu) marad. 

t)~enem ~ erdőnek: ne léljen, 
hG C.AlIO' ... ·balCÓlok h.ad4. . 
MerI erő.ebb a baUáIuilll/ll 
• G WW c:IOnkból"irradó IGvCII~rll 
új erdő ICITjad győudelmeaen. ,ro~ 
S lMg mindig ~k láIc. miluir·.·" 
a gyilko. 1JGNI rég lelialIG· már 
• a ,újtó ká " Uen.I ~el 
hGUIUH ""yaggó 1Hilt • löld alat, ... 
A tl1.5 UalGd, a kó 1RCII'ad. 
g kó 1RCII'ad. 

O~elWm a ~'UJk, mely fölnevel.: 
IUJ egyenlóvé Ieuik i.t a lölddel, 
nemz.edékek ór1JCÜtáaaUa 
jÖlIlIek lRGjd újrCl boldog épitők 
é. lcüiI.óh a lundomeRlumOl 
, u erkök. ő,i, hófehér kövéTe 
emelnek falat! Ierol. UJmplomat. 

Uunem aluí.maJc, mely lölAevell: 
CI lu~m l.kRlÓl wló 
él l.teRl61 wló u aWAI. 
inely újra épiti a IGlaJcaI. 
A "í~ .zalad, de CI kó morad, 
CI kö morad. 

~. ü~enem G 1)01, barlÍl4ÍmRGk, 
kik mest"iladjGk mG a nevemet: 
ha lordul egye' újra a kerék. 
én akkor" a barliljok leuek 
ét ncm leu bOIl!'Ú, Syúlölet. hCll'GS. 
Kel;e, nyújtunk f!gymÓlnak él megyülIk 
ét Je,~ÜRk Egy Cél él Egy Akara': 
CI v~ ualad, de a ke) morad, 
a ~ morad. 

~. iUenem mindanIcinek, 
ICI'vérnek, rokonnGk, idegennek. 
SOROull4k, jólUJk. hüHgeanek alGv"lón"~ 
annak, akit a/ój';' IÚ; él CllUl4k, 
kinek ke:éhe: tJérClep~k IGpadnak: 
vigywAlok é. imádkouatok I 

1-' aIDhoZ , lönt CI mGgo. ég alGtt 
momullUJk már ,""an a c,illagak 
II a V1.5 ualad é. c,ak a kő marad, • 
a kő JJ1GI'ad. 

M Cll'adlUJk ~ iga:ak él a jók. 
A ,,,:tók él a békeuégelek . . 

t 

Erdők, heBYek. tanok ét emberek. 
Jól sandolja rrw:g, ki mit c.eleks~ik! 

Likau:4k mGr a: égben fönt a ro,tál 
, a ClÜÚJgok lengelyét olajouák 
uorscUlJUJI anBYalok. 
~, léuen c,illaglardulÓl megint 
é. miként hirdeli a ·Biblia: 
meSm6relik a~ embernek lia 
, ki mi·nt vetett. uonképren Cll'a'. 
MerI ellul a vú é, c,tika kő mCll'ad, 
eU a kó lIUJTad. 

~~ .. ~ 
r 


