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MftIlBI' Királyi Csend6r Bajtársi Köz~: 
Az MKCsBK. a volt Magyar Királyi CserxHrreg 
törtérebni szerepérek és hivatásának ölÖköse. 

Feladata ~g6rizni és ~görökíteni a volt Thstt&t 
~mes ha8yományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból számtfzött volt 
cseIrl1lÖk bajtársi közössége.Ire~k tagjai e~~k a 
volt Thstt&t cseOO6rei (hivataIbón.Wzteletbeli csend1rök 
(fe1kérésre) és cseIrl1rbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség celjaival és FeJadatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. m~ te~tén államilag 
engedélyezett -Nonprofit Corporati:ml.az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám aJatt bejeByezve. 

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

Remeltetése: 1.) A közös sorsra re~lt bajtársak 
összefoBásának és táje1mztatOOának biztosítása. 

2.) ~rUD Bajtársaknak és CSaBija
iknak Iregsegítése . 

3.)A volt 'Thstt&trdJ. alkotott torz rreg
ite1ések és ve'Emények rreBváltoztatása. 

4.)E~k .~pelyek(Cs6Nap) 
rendezésével a fenti cébk elérése~ SZÜkSéges anyagi ala
pok rregteremtése. 

----------------------
A Bijtársi Level azMKCsBK.-nakmint vi1ágszerve

zetnek közWnti We1mztatÓjt 
Mmn cikkért szerz6je.kQiásáért a BL.kicdJja fe-

1el.Szerkeszt6 bizottság:St.Clair Norbert Könrerd Ferenc 
FeE~ kicd) KÉS Gábor .közp:mti vezet6. 
C~ Gábor 3324 Pireview Way Apopka.Fl.-327m. 

" I. 
" 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
SO.-Ik, JUBILEUMI évfolyam. Első szám, 1998 Jan.l-én. 

KIADJA: 
Az ~fKCsBK. központi vezetősége Szerkesztői Bizottsága, 
Körmendi Ferenc, Szentkláral Norbert, felelős szerkesztő: 

vitéz Kiss Gábor. 

**************************************************** 
Dic8őség mennyben az Istennek. de ... 
"Dn-e hékessége földön DZ embernek,? 

V álaszunk a á III első részére egy meggyőződéses igen,-
de s"jnos a második részre egy szomorú és ~lábráncf tó nem! 

Indokolásul vegyük elő a magyar Ertelmcző Szótár t: 
"Békesség"= ",'iszálykodás, zaklatás nélküli lét, megértés, 
nyugalom és csend állapota. " 

Ha az Otthonról kapott tí reket minős tJiik, meg kell 
áUap tsuk, hogy a ma~var nép nem él a nyugalom és l'send 
állapotában, tehát ott NINCS BÉKESSÉG. 

Van-e magyar ember a fóldön, aki jobban értékeli és 
becsüli ezt az állapotot, mint az a volt magyar csendőr, aki 
a BÉKESSÉG és CSEND állapotának 64 éven át volt ore. 

Felelős volt érte, orlzte,szolgálta és bekövetelte. 
Történelmi tény, hogy a magyar királyi csendőrség a 

viszálykodás és közbiztonsági zaklatás ziirzavarától, a 
betyárvilág törvénytiprásától szabad totta meg népünket, 
megteremtve a nyugalmat és csendet 

Nyugalom, csend, békesség a fóldi teremtmények 
legnagyobb érte'ke, boldogságuk és biztonságuk erős vára! 

A csendnek, és békének lovagjai ma is élnek, s látva 
azt a közbtztonság~ _ válságot amit a modern betyárok 
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okoznak, féltik a Nemzetet · az ö"ngyilkosságtól. Egy új, 
rendszerű és új hozzáállású, nemzetvédő feladatot felvállaló 
és ellátni képes Rendvédelmi Szerv kell kialakuljon. 

E,g)' békétlen ország fél. Félő polgárok foglyok és 
kiszolgáltatottak a gonosztel'ó'k kezében. 

A mai magyar Rendvédelem és a még meglevő volt 
közbiztonsági szel'l'czt'tek a megbékélés Jegyében képesek 
volnának ezt a közös nemzetvédelmi feladatot megoldani, 
ha megtalálnák az utat azoknak az elválasztó előitélcteknek 
fekoldására, amelyek az együttműködés u(jába állnak. 

A volt magyar királyi csendőrség a közbiztonság 
békés biztos tás2Íra left feláll tya, s a csupán egy idegen 
megszálló hatalom yolt képes a polgárok elleni erőszakos 
dJárásl'a rákénY'lzeri feni. Ezért a tragikus, alkalmi szerepért 
a hivatásos és szakmabelileg kiváló szolgálatot elmarasztaini 
felelőtlenség volt s a csendörséggel egyUtt a magyal' népet ls 
megbüntette. 

A Rákosi-Kádá., teJ'J'oJ'paJ'ancsokat végrehajtók 
kollektí \' elmarasztalása, vagy éppenséggel meglakoltató 
büntetése épp olyan fóoenjáró, Iga:fflágtalal1 megtorjás 
I~lme, lllint amit a csendőrségre kollekth alapon róttak. 

A demokrácia felé vezető utat kereső országvezetésneJ\ 
nem lehet más szándéka, mint boldog, békés csendbeU életet 
bjzto~tal1i a polgárok részére. 

Az út göröngyös, de járható. Az első lépéseknek 
azonban az otthoni illetékesek "megbékélésj igyekezetének ., 
bízom;' tásával keH kezdődnie. 

. A ~Iagyar . K~r~lJ:j ú . Csendol' . !3~jtáJ'si Köz~össég 
Központi Vezetfisegenek ep toleges .. terve) es Javaslatai keszek. 
Nem tolakszunk "eJük, --csak felaJanljuk! , , 

A megbékélés NE;\.IES, a megtol'lás MEGALAZO! . 
~*-*-*-*-~*-*-*-~*. *******- *. *** * * * .** ** * *******.** ••••• *.*. 

1998 Február 14.-e megiinneplése: 

Ezévi Csendőrnapi neg,vediké,'i "Nemzetközi Konfe
renciánkat " ismét VENICE-ben (Floriwú a Hungarian 
Christian Society venndégszerető !vlagyar Otthonában, a 
Venire Ave. és a Jackson Road sarkán- tar~juk. 

-a.-

" 

A nemzetközi jelleget a magyarországi, angliai, 
ausztriai és kanadai kikiildöttek megjelenése biztos tja. 

A Konferencia Február 13.-án délelőtt 10 órakor 
kezdődik, s rövid ebédszünet után délután 5 óráig tart. 

~lásnap, szombaton délelőtt szakosztály l 
tanácskozások lesznek, majd délután 5 órai kezdettel 
Csendőrnapi megemlékezést tartunk, amit d szvacsora 
(disznótoros),majd szórakoztató műsor követ, tánccal 
befejezve. 

A részvételre jelentkezo'Ket, valamint a védnökséget 
elváIlaJókat kérjük, hogy Január 20.-ig válaszoljanak a 
mellékelt szelvény visszaküldésével, hogy a részletes 
meghivót és az előadások pontos idejét Velük közölhessük. 

Azok akik kiáll tásl anyagot tudnak hozni, tudassák 
tervüket szintén Január 20.-lg, hogy a kellő előkészületeket 
megtehessük. 
// Itt kell kérjük azo.kal a Baj társakat, akik az ezidel 

J BL. hozzájárulásukat még nem ren dezték , hogy a jö,rő évre 
szóló adományukkal együtt küldjék el. 

A torontói ~lagyal' FegyVeres Erők MÚ1.eumávaJ 
kapcsolatos események, IÍ rek: 

lVlint mult számunkban lehoztuk, ez év Február 28.
án a ~lagyar Köztársaság Honvooelml Minisztériuma 
felkérte a torontói Múzeum elnökségét a gyüjtemény 
átadására.-- Mivel a torontói Múzeum jelenlegi elnöke, 
Koroknay J.J.Imre az MKCsBK központi vezetőségét, mint 
érdekelt felet senllnJféle tevékenységről vagy válaszadásl'ól 
nem érteS tette, 1998 Január 31.-ig várunk az ezzel 
kapcsolatos állapotok és álláspontok tisztázására. 

A határidőtől függetlenül a központi vezetőnek 
tudnia kell Közösségünk tagjainak véleményét, s főleg annak 
az eljárási módszernek javaslását, amellyel szerződésileg 
biztosí tott jogigényünk kiel~ tés ét biztos that juk , Az erre 
vonatkoZó válaszokat a központi Vezető tÍmére 1998 Január 
31.-ig kérjük elküldeni. 

Egy érdekes "Csendőr-ügy margójára: 

Nyo)cvanötödik születésnapját ünneplő Finta Imre 
szkv. m.kir.cső.szds. fogadást rendez Torontóban. 
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;\I«ghf voUak között van li kanada i főkonzul, a ki lc"\'clet 
nyujt át az ünnepeltnek Gedai Károly kanadai nagykövet 
neyéhen, melyfJen a nagy"Uvel Isten á ltlásál "érI és I\UlctJ. 

\ Ji kor ez a tén!' Ma~'arországon tudottá válik: a 
magyar köztársaság külügyminisztere, Kovács László a 
kanadai nagykövetet~ Gedai Károlyt lemondat ja. 

\livel mi politikával elvből nem foglalkozunk, nincs 
véleményünk és nem találgatunk, csak azt nem értjük, hogy 
az Isten áldását kérő és küldőkülügyminisztel' miért bánt 
olyan kegyetlenül Gedai Károllyal, hisz 1995-ben egy 
torontói diplomáciai látogatás során Kovács László 
külügymi niszter együtt ebédel Finta Imrével a Royal 
Szállóban, a nagy nyilvánosság előtt kezet I'áz VeJe,amint az 
éppen a Koldus és Király á IllŐ könyvét nyujtja át. 

Tényleg igaz lenne a "Quod licet l"ovi, non licet 
boyi? ... 

E-Mail:Jnternet. 

y :\z otthoni és külhoni lehet<'')ségek egyeztetése 
t"r{'dl11én~'cként 6; v.B.G. Leső. Bajtársunk nagylelk(í 
t1Ímogatásával, az Internetre jutásunk megegyszerűsödött. 
l tt per'\1.e nem csak a jelem'e szabad gondolnunk, hisz az 
emigr<Íciós JÖ"őnk szűkreszabo{tan parányi, hanem annak 
az irányzatnak legalább még egy gel1eráción keresztüli 
folytatása, amely az E.Mail rendszerünket szükségessé tette. 

;\. legelső megnyilatkOZÁS az !vIKCsBK.-t kell 
bel1luta~}sa, igy a JavaslatoJi alapján MKCSBK ASS. USA
eimmel Jelennénk meg, amely a "Bemutatl\01.ásban II már 
világosan rámutat működésének céljára, a magyarországi 
csendőrségek történetének feJtárása~ a posití \' és negatí" 
tapasztalatok közkinccsé tétel, a kutatómunka és a 
publikáció, vlamint a témakörben me~'alósuló fórumok 
el ŐS es tése. 

Bemutatkozik a 

MAGYAR KIRÁLYI 
CSENDŐR BAJTÁRSI 

KÖZÖSSÉG 

'" ---tt-

Az egyesület történeti előzményei: Az egyesületet Magyarország szovjet megszáll ása 
elöl nyugatra menekült magyar csendőrök hozták létre. Négy évtizedig a volt magyarországi 
csendőrök bajtársi közösségeként működött az egyesület. A nyolcvanas évek másoLlik felétől 
kezdödöen azonban fokozatosan átrétegezödött a társaság tagsága, mely folyamat még ma is 
tart. A volt csendörök hajlott korúakká váltak - a legfiatalabb is 70 éven felüli -, a tennészet 
rendjéböl adódóan egyre kevésbé aktivizálják magukat a közéleti tevékenységben, közülük 
mind többen hajtják fejüket végső nyugalomra. A kilencvenes évektől erőteljesen gyarapodott a 

. tagsága n belül azoknak a száma, akik nem voltak csendőrök, azonban a volt Magyar Királyi 
Cs~ndörség története kutatási szakterületükhöz kapcsolódik, gyűjtik a csendőrségi relikviákat, 
illetve "csupán" érdeklődnek a témakör iránt. Ma már a témakört valamilyen fonnában műve
lők és gondozók száma meghatározó az egyesület taglétszámában. A magyarországi csendőr
ség történetét gondozni kívánó azon tagok, akik nem voltak a testület tagjai többségükben tu

dományos fokozattal rendelkező kutatók, vagy gyűjteménnyel, illetve régiségbolttal rendelkez
nek. 

A társaságot az észak-amerikai kontinensen jegyezték be. Tagjai azonban szinte vala
mennyi földrészen megtalálhatóak. A tagság fiatalabb generációjának egy része nem magyar 
szánnazású, a téma iránti érdeklődés nyomán gyarapítják a tagságo!. 

Az egyesület működésének célja: 
- A magyarországi csendőrségek (osztrák csendőrség, erdélyi csendőrség, Magyar Királyi 

Csendőrség stb.) történetének feltárása, a pozitív és negatív tapasztalatok közkinccsé tétele, a 
kutatómunka és a publikáció, valamint a témakörben megvalósuló fórumok elősegítése. 

Az egyesület szervezetei 
- Az egyesület földrajzi egységenként szerveződött regionális csoportokból áll . A társaság 

vezetö szerve a központi vezetőség, élén a központi vezető áll. Az egyesület a demokrácia 
alapelveit követö demokratikus alapszabályzat szerint működik . 

Az egyesület kiadványai: 
- Az egyesület periodikája a Bajtársi Levél. 
- Szervezés alatt áll a "Floridai Beszélgetések" címszóval megjelentetni kívánt periodika, 

amely 1990- től évi egy alkalommal megrendezett csendőrségtörténeti szimpóziumok váloga
tott anyagát lesz hivatott közzé tenni . Az első szám az 1990-1993-ig terjedő időszak , a máso
dik szám pedig az 1996-1999-ig terjedő időszak szimpóziumainak válogatott anyagát fogja 
publikálni. 2000-től a periodikák évente szeretnénk kiadni . 

- Az egyesület közreműködésével került sor Rektor Béla: A Magyar Királyi Csendőrség 
története és Könnendi Károly: A Magyar Királyi Csendőrség békében, háborúban és emigráci
óban című könyvek kiadására. 

Rövid, átfogó tájékoztató 
a csendőrségről: 

Értelmezési meghatározás (definíció): 
Csendőrség: (M. Kir. Csendőrség) (Gendannerie) 
A M. Kir. Csendőrség a közbiztonsági szolgálat ellátására rendelt katonailag szervezett 

őrtestület. 

Feladata: Működési területén a személy- és vagyonbiztonság megóvása, a ~_özbéke és.' 
közrend fenntartása, a büntetőtörvények, rendeletek és szabályrendeletek megszegésének, a 
véTetIenségből vagy bármely tennészeru mulasztásból eredhető szerencsétlenségeknek, veszé- . 
Iyeknek és károknak lehető megakadályozása, a büntetőtörvények, rendeletek és szabályrende
letek ellen vétők kinyom_ozása és az illetékes hat~:á~~k átadása, illetőleg feljelentése . 

. ...,) 
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A csendőrség legtelsőbb fokban az 1881. évi III . t,-c. 8. és 9.§-ban meghatározott 
mértékben a honvédelmi illetőleg a belügyminiszternek van alárendelve. 

A csendőrség működési területe Budapest székesfóváros, a törvényhatósági jogú és a 
megyei városok belső és külső területét kivéve Magyarország egész területére kiteded. 

Csendőr: A csendőrségre bízott szolgálat ellátója, s mint ilyen: "az államhatalom .képvi
selője, a törvényes rend és belső béke támasza, az ország közbiztonságának és nyugalmának It 
őre, az állam és a nemzet bizalmának letéteményese. • 

Csendőr-történelem: A csendőrség elődje a "zsandárság" Erdélyben. 18S0-ben szerve
ződött Kempen János tábornok irányításával, teljesen az osztrák Császári Zsandárság mintájá-
ra. 

Az "Erdélyi Csendőrség" első parancsnoka Török Ferenc honvéd őrnagy lett 1876 július 
26-án, s szervezési és kiképzési téren kifejtett munkásságának eredményessége nagyban befo
lyásolta a M. Kir. Erdélyi Csendőrség, valamint az 1881. február 14-én törvényileg szentesített 
Magyar Királyi Csendőrség létrejöttét. . 

Hatvannégy éven át a Magyar Királyi Csendőrség példaadó és nemzetközileg is el
ismert Testületét 1944 végén Debrecenben megalakult "Ideiglenes Nemzeti Kormány" 
kommunista nyomásra megszüntette és szervezetét feloszlatta. 

Az 1.690/1945. évi M.E. rendelet minden személyt, akik a csendőrség szolgálatában 
álltak, azonnali hatállyal elbocsátotta, s őket, valamint hozzátartozóikat minden illet
mény, nyug- és kegydíj igényétől megfosztotta. 

A 22.000 főből álló csendőrség fele a harcokban elesett, vagy hadifogságba került. 
A maradék 1l.000-ből a hazai kommunista rendszer háborús és népellenes koholt vá
d •• kkal 5.000 csendőrt végeztetett ki. Az életben maradt 6.000 csendőr fele a Szovjetuni
óban kényszermunkára lett ítélve, 1.500 otthon tengette életét, s 1.500 az emigrációba 
kényszerült. Jelenleg, 1997 végén a legfiatalabb csendőr is betöltötte a 73. életévét. 

Hogy a fenti testület valósághű történelme megismerhetővé váljék, a magyarországi 
csendőrségek témakörében készek vagyunk levelezni. 

ÉRDEMKERESZTEK: 

A Magyar Társaság ezév novemberi clevelandi 
hagyományos Kongresszusár8 központi vezető Bajtárs is 
hivatalos volt, s előadást tartott, melynek <Íme :" Az 
MKCsBK. kiáll a mai ~unyolódásnak kitett rendőrök 
mellett" -- hatásosan bizon}' tva,hogy ha rendfenntartó közeg 
mögött nem áll a törvény oly hatásosan, mint ahogy azt a 
volt m.klr. csendőrség é.rezhette és élvezhette, ---magabiztos 
fellépést és kiegyensúlyozott szolgálatot nem lehet tóle várni. 

A d szvacsora és az azt követő kitüntetések kiosztása 
során, a Központi Vezető kitüntette Dr.Nádas Gyulát a 
Csendőr Érdemrend Keresztjével és Feleségét a tiszteletbeli 
csendőr oki ev éllel. C 

-{J'" 

~ 
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Előző nap folyamán Edesapjuk felejthetetlen 
e}nlékére, vitéz Falk Viktornét, vitéz Mészáros Ivánt:Dobolyi 
Arpádot,Dr. Balogh Elemérnét,nemes vitéz SzentpéterI 
Lászlót, Brodray Fere!lcet, vitéz Megay Bélát és Dr. Solymos 
Józsefnét a Csendőr Erdemkereszttel, hivestársaikat pedig a 
tiszteletbeli csendőr oklevéllel tüntette ki. 

Gratulálunk: Radnóthy Károly Bajtársunnak 
yerseskönyvének megjelenése alkalmából. Az ízlésesen 
összeálftott kötetet v.B.G.és B.Ica szponzorál ta. 

: Levelezések ; 

Aszalós Bálint nemrég felfedezett Bajtársunktól 
kaptunk rendkiviil értékes,felvilágo~ tó levelet s életének egy 
szakasZÁról való besZÁmolóJát--Kedves Bálint, köszön.Jiik az 
őszinte sorokat, s kisérelJiik megérteni az emberi 
gyarlóságnak lát5ZÓ tetteket,-- néha azok csak 
tapasztaJatJanságok. 

vitéz Serényl István B~társunkl'a büszkék \"agyun.k 
ujból és ujból. A váci börtönélet vesztes évei ból 
kiemel k edve, mint győztes tért vissza a magyal' politikai 
foglyok által vácon megtartott endékünnepélyre. Az a li J' IS 
nagy örömünkre szolgát, h ogy tervez a Február 13-14.
csendőrnapra átlátogatni, Edesapja enllékét itt újból 
felidézni.-----Szomorúan értesültünk egyetlen 
unokabátyja,Serényl Sándor ny. 6rgy Úr haláláról , s 
kiván unk Neki ls, Családjának ls vigasztalást. 

r--' 
.] 

Ezúttal a cella "Jobbik" oldalánát. 
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Dr. T anuis Gyula: m.kir. cső szds: Részletes és minden 
előzóleg felmerül t kérdésre indokolással megválaszolt 
tanácsait köszönjük és megs~ ,'leljük. ,Az ópusn.,szeri 
akcióra pótlólag kükdött 90 Dollárt,(Edesapja,M.Adám 
cső.g.szds. emlékére) és vitéz Dienes Gyula szds. által 
adományozott 25 Dollárt köszönettel nyugtázza vitéz 
Körössy Zoltán. Ezzel ahozzájárulással az ausztráliai 
"példaadók" eddig 1085,14 U.S. Dollárt gyüjtöttek az 
otthoni csendormúzeum célJaira. 

Itt az adományozók egy kis csoportja: 
~ 

A Sydney-i csoport önzetlen ét; eredményes 
csop0l1jának tagjai, a jobhszélen elöl, "elöljáró" Dr. Tamás 
Gyula, Ill.kir.cső, szds. 

Perjési G"örgy, m.kir cso Otdg)': beszámol hatalmas 
munkájáról, az élő és már elhunyt B~jtársak dokumentális 
nyilvántartásáról, s mintís:ja csak a "legénységi állományúak 
szÁma mÁr több mint í zezer." Egyben szomorúan beszámol 
Rajnay R~chárd cso.Otdg)'. elhatálozásáról. 

-8-

.Ylt~L _SzakáJL-Já.nos-, ny . őrgy: Beszámol otthoni 
látogatásai során törtrntekrOl, Sitkén,(Vas megyel Kéri 
Kálm~ln emlék KópJafánál, Zalaegerszegen, ~ 
leánykollégiumban, amely az A YH.szcKháza és az O 
sanyargablsának helye volt, továbbá Csolnokon arabbánya 
politikailag elitél~jeinek megemlékezés~n, végül az 
ópusztaszeri Nemzeti Parkban, ahová a terYt'zett 
Csendőrmúzeum kerülhet.---Az angliai csoport e~' másik 
akí v tagjától, (aki vitéz VicziÁn Béla szakászában és Dr.Kiss 
Gyula századában szolgált) Tompa .Józseftól kapott képet is 
bemutatjuk,balrót Német József cső.barát,v. Szakály János, 
Baracsi József, g.szds, ( galántai zlj')Szekeres Pál,g.szds. 
( '1 tv N' T J' f '" _.sopor ezeto, es ompa ozse CSf). 

Fazakas Ferenc, t. cső. Bajtársunk Isten ajándékaként 
elérte 90.-ik születésnapját Nov 17.-én.----.A két évvel ezelőtti 
Venice-l csendőrnapi szereplésére sokan emlékeznek és 
sokáig emlékezetes marad. A ujságban meg.telent hét 
országos tisztsége és öt ujsád rói lllunkatársasága mellett 
öl'ömmel olvastuk, hog.v a büszke a mag}' ar királyi 
Csendőr<ik Bajtársi Közössének tiszteletbeli tagságára. J sten 
éltessen Feri Bátyánk még soká.ig! 
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vitéz Polgári László BaJtársunk örömmel közölte, 
llogy "örök hüt esküdtem egy aranyos bájos asszonynak, és 
O is énnekem" •.• -í gy kivánunk a "fiatal" párnak hosszú, 
boldog házasságot (A kép Jobb alsó sarkában az összeadó 
pap keze látható.') 

W i "N':."" 

N.N. Bi\JtársunktóI kaptunk karácsonyra húsz darab 
filléres bélyeget a következő s7,ö"eggel:" Itt van egy 

modenl ~lózes telefonáló képe. Sed tségével megint 
" szárazon" meguszta népe. V 2\Uon a teJefonhuzaJokat védő 
és a Swéd nagykövetségen szorongó zsidókat fegyveresen 
oltalmazó csendőr külöó tmény tagjai,( Kun szds.ék, Simon 
Fel'encék ) nllkor kapnak "Emlékbélyeg"és "Emjékszobor" 
kitüntetést életeket mentő humanitásukért? " 
~ ~ __ ~ w w ~ •• • -••• _ •••••••••••••••••••••••••••• ~. ~ 

: "3",t)i: : • , ~ t.::r • • /,' USK"'t', • 

• .. 
w 

~ ' l • 

• ~ ~ , _ ~ ~ _ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ _ _ _ ~ _ _ ~ ~ _ _ _ _ ~ _ •• _ _ _ ~ y • ~ w _ J _ _ 
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A bélyeghez csak annyit kivánunk h ozzáfúzni , hogy 
az emberiesség nevében végzett parancsért nem jár se 
dicséret,se kitüntetés, de jÓl esne a kÖl'etséget védő és a 
"sárgacsJllagos" házak támadásait megakadályozó 
csendőrjárőrök eredményes szolgálatának történelemi 
tényként valÓ, 1uéltó és hálás elismerése. 

Bezegb Huszágh Is1YÁD. m.kir vk. szds.,.--t. cső. 
Bajtárs Jókívánságalt fejezi ki Igyekezeteink eléréséhez, s a 
"Magyar Rendvédelem Története"~. többekközt a 
csendőrség teljes történe-téve-l is történe-lmi tárgyilagossággal 
foglalkozó könyvről ezt a véleményt adJa:" A rendvroelml 
könyv hihetetlenül érdekes és értékes munka,-· gratulálok." 

(ltt ki\'án.)uk megj egye-zni , hogy a fent <.'mftett 
dokumentális köny" Testiiletiinket érintő , részei 
lektorálásunkkal készültek, s teijes történelmi képet adnak a 
rendőrs~, csendőrség, határőrség, folyamőrség, vámőrség, 
pénzügyorség, koronaőrség, testőrség, képviselóöázi órség,stb. 
szolgálati szervezetei és miiködése megismerésére. A könyv ... 
megrendelhető MagyarorsZÁgról a Szemere Bertalan Magyar 
Rendvooelem·történeti Tudományos Társaságtól: Bláthy 
Ottó utca 3-5., H·-I089 Budapcst,-Hungary ámen, vagy 
leegfszerűsitve a központi vezetőség útján, 20 Dollárért.) 
~ y tg ül egy eredetl,~1agyarországról jött k.~.ét. 

1 ........ ,. _" ':''' '', 
~ október elso felében voltam Pesten könyvem kiadása 

~iatt. Unokahugom lakásán Ulve néztük a magyar TV-t. A kép
ernyon egyszer csak megjelent egy bemondó és a m. kir. ~sen
dőrség történetérol tartott előadást. Nem hittem, sem a fülem
nek, sem a szememnek. Ezt a szót se lehetett kiejteni még pár 
~ónapja. Vártam persze, hogy pocskondiá7.ni fog az ipse titeket 
Es itt következett be a még nagyobb meglepetés. Egészen reális 
leirást adott. Rámutatott, ho~y a csendorség tökéletes randet 
tartott az országban és széleskörU tekintéJynek örvendett. Elő , 
adása kÖ7.ben megjelent a képernyon egy régi csendőre~renruhába 
öltözött tiszthelyettes és az orsön kihal.lgatott egy vádlottat. 
S,;mmi pofon, seTTll'li tulzás, taljesen ugy, ahogyan az a r :~gi vi
lagban lefolyt. Az egyenruha láttán könny SzoKott a szemembe, Q 

család minden tagja meghatottan nézett rám. 
Gondoltam, ez érdekelni fog Téged és csendőr bajtársa

idat. Hihetetlen válto?ások mentek végbe és most még tbbbet is 
várnak a magyarok. 

('lel: 
;/~ 
--;'1-



Ha már a jó lí reknéI tartunk, központi vezetőnk 
"!agyars2Í vű amerikai felesége, RUTH, november elején 
sulyos mell-daganat eltávol wi műtét.en ment keresztül. Isten 
st'fi tségével teljes gyógyulás útján van a nemrákosnak talált 
operáció után. 

Halottaink: 
Botond László,m.kir cső. tbdgy.életének 78.-ik él'ében 

Buenos Airesben elhunyt. Utolsó szolgálati beosztása a III.n~ 
szombathelyi kerület nyomozó alosztályánál volL(Hadak 
Utján Jelentése) 

LukÁcs Lóránd, m.kir cső. bdgy. a norvégiai Elvében 
meghalt(v SJ. jelentése) 

Rajnay Richárd ,m.kir.cső. tbdgy. 79 éves korában 
1997 ok~?b~r l~.-án elh~álozott Utolsó szolgálata a galántai 
m.kir ~~o.zaszloalj ke~ete~e~ volt(P.Gy. jelentése) 
, ozv. Baky Laszlone, (Solymos Józsefné t. cső. 
édesanyja,) Torol1~óban elhunyt(S.J. jelentése a H.U .. -nak) 

Adjon az Orök Vigasztaló békés nyugodalmat drága 
, halottainknak ~ , , 

ZARO SZAVAK: 
. A központi vezető évek · óta késiti elő és rendezi a 
;festület történelmi értékének hiteles bemutatását az Otthoni 

/ ~ a floridai "Rendvédelmi Konferenciák" Sq,l tségéve.J. Nem 
r kell mondanunk mekkora anyagi kiadást jelent egy-egy 

külfóldi, (magyar, osztrák, angol, francia) kiküldöttnek 
elhelyezése és ellátása. Ezt az anyagi terhet tovább vállalni 
csak akkor lehet, ha a Bajtársak belekapcsolódnak a 
Fővédnökök, VédllÖkök, és Támogatók felkérésében. Minden 
csendőr B~társnak van személyes ismeretsége olyan magyal' 
testvérünkhöz, vagy magyar egyesülethez, szövetséghez, etc., 
akik a volt csendőrség megbecsülől és tisztelői. A B.L.-hC'L 
hozzácsatolt ismertető felhivás nem csak a csen dől' Ö k 
áldozatkészségét kéri, hanem annak soksorostásával a 
csendőr-barátok mellettünk való ktállását is hivatott 
tanús tani. Kérjük minden Bajtárs akI v bekapcsolódását, 
V édnökök felkérését, azok nevelnek és hozzájárulásának 
biztos tását és a beküldést Január 31,-ig, hogy a hivatalos 
meghivókon, majd az azt követő márciusi BaJtárSi Levélben 
az adómentes adományokat hivatalosan nyugtázhassuk. 

~1a~ 

üZENET HAM. 

Ounem ~ octh.otW hegyebek: 
G Clülosok járCÍla tHillO~. 
E. ,örvénye, I.IGIUWIk a .~klUlk. 
e.őnek. hónok, lelk,eknek 
él ninc.en ború, örökkéVAló. 
A "'~ uGlGd. G k6 lfUJI'Gd, 
If k6 mqrad. 

Oz.etUJm G föIdMlt; caok kremjen. 
ha .o.Iua rá,ia " le a uelál. 
H a wkond ""ja il a gyöluwfl!l,.. 
A ",ilG, fölö" őrlWdik a Rend 
• nem ",é .. masia a neme. stWon.ónak, 
~ hire .em /.eQ esrkor a e,alám,,,kj 
eu ülő lemorja a gyoma,"". 
A "'~ uGlGd, o k6 _od, 
a kő moraJ. 

OUlUlm eu erdőnek; IUl féljen. 
ha e.allO'· .... ·bolecilok IUJJO. ' 
Mu' erő.ebb CI bGl&ónGl a fa 
• o lJénó cwnkból"Ú"TGdó w",onra 
lij erdő ""jaJ győudelmelen.. ro"," 
S még mindi, IewuJk /áIC. milw,.· a ," 
a syilko. 1JCII4II ré, lel/alto' már 
• a .újtó ká "'"'" jótJ~el 
,",,;;not on.yaSgá 1ICilt a föld alGle •. • 
Á "'~ UGlad, CI kó 1nCII'Gd, 
II Iui morAd. 

O.encm CI ~Illlk. mely fölnevelt; 
Iw. esyenló",é 'e .. ik il CI földdel. 
nemudékek örvcíl~ 
jÖlIIWlk majd lijra boldog ép"ók 
é. kui"ák II fundGmenlunw' 
II eu erkölc. ö.i. hójehér kövére 
emelnek /alGl! cero,. ~mplomot. 
Vunem a lUíUUJk. mely jölnevel,; 
o lu~m ]'kntól való 
.;, l.tem6l való ~ akaral. 
inely újra ép'" If /aúJcGl. 
A ",i •• Z.GlCad. de CI 'kó moraJ. 
akó IRGI'W-

E. üz.enem a vol, bortiuUmnok, 
kJk megtusaJják ma a nevemet; 
ha jordul egye' újra a kerék. 
én akkor il G bGl''''jok leuek 
él ncm ku bo.,~Ii. Syúlök" hGl'Gg. 
Kez.et nyújtunk egymCÍlnok .;, mesyü"k 
él k,.ünk Egy Cél él E,y Ak4ro'; 
a ",iz. .z.Glcad, de a kő lfUJI'ad, 
a ~ lfUJI'aJ. 

É. űz,enem mind4JnJcilUllcy 
'etl",érnek, rokonnak, idegennek. 
gonoulI«lc, jóTUJk, ha.,égetnek GÚÍIJGlónak 
anR4k, akit a /ájÁl iú: él Gl&lUJk, 
kinek kez.éhe: tJérClep~k topadnak: 
",igywalok é. imQd~k I 

f' a41hol jönt a maso. ég alatt AI 

nwwulTUJk mGr ku,lCJII. a csillagok 
II a 1Jiz. .:alad é. csak a kő mGl'ad, 
a kö lfUJI'ad. 

MGI'adnak eu iga:Gk él a jók. 
A ,u.lák éJ a békes.égetek. ' 
Erdők. hegyek, tanok él emberek. 
Jól,ondolja nu:g. ki mit cllelekszik! 

Liluwuík már a: égben Jön' a rOli'''' 
s a c.illGgok ,enselyét olGjouák 
uorgalmtu angyalok. 
É. lé,.en e,illagjoraulCÍI mesint 
é. mikén' hirde'i a ·Biblia; 
me,nuiretik a~ embernek jiG 
s kj mint lJetett, ~onképpen arat. 
MerI elju' a viz. és csak a kö mGl'ad, 
d4J a kó mGl'aa. 

~I~~ 
r 
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Maayar Királyi Csend&' Bajtársi Köz~: 
Az MKCsBK. a volt Magyar Y"Jrályi Cserrl1rség 
tbrtenehni szerepének és hivatásának örököse. 

Feladata ~g6rizni és megörökíteni a volt Thstület 
llf:meS haByományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból számdzött volt 
csend6rök bajtársi közössége.mel~k tagjai ~~tnek a 
volt Thstület cseIrl1rei (lrivata1bón.~zte1etbeli csend6rök 
(fe1kérésre) és cseOO6rbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség céljaival és Feladatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. mlllmdési teIii1etén ál1ami1ag 
engedélyezett "Nonprofit Corporationll .az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

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

Rendeltetése: l.) A közös sorsra reralt bajtársak 
összefogásának és tájékoztatásának biztosítása. 

2.) Rászoruk) Bajtársaknak és családja
iknak megsegí tése. 

3.)A voh Thstiiftr6l alkotott ton meg
ité1ések és vélemények megváltoztatása. 

4.)E16adások .ünnepe1yek(Cs6.Nap) 
rendezésével a fenti ce10k eJéréséhez szükséges anyagi ala
pok megteremtése. 

----------------------
A Bajtársi Levél azMKCsBK.-nak.mint yiJá8szerve

zetnek központi tájékoztatója. 
Mmn cikkért szerz6je.kiadásáért a B.L .kiadója fe

lel. Szerkeszt6 bizottság: st.e1air Norbert Körmendi Ferenc 
Fe~16s kiadó KES Gábor.központi vezet6. 
Cim:Kiss Gábor.5324 Pineview Way Apopka.Fl.-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
" LEVEL 

50.-ik, JUBILEUIVn évfolyam. rvlásodlli szárn.1998 Márc.24 .. ~11. 

KIADJA: 
Az l\iIKCsBK. központi vezetősége Szerkesztői Bizottsága, 
Körmendi Ferenc, SzentkJáraJ Norbert, felelős szerkesztő: 

vitéz Kiss Gábor. 

**************************************************** 
Emlékeztető: 

Mult éyi utolsó B.L.·})ell (Noy 20) 
felsoroltuk azokat a teendőket. amelyek a 
rendelkezésünkre álló korlátozott idő alatt m~ 
€.'lintézésre yárnak . ~ 

Ezek között fontossági sorrendben: a.) a hóSi 
halottaink emlékének megörölfitését, b) az 
összegyiijtött csend6ranyag Hazajuttatá.sát,c.) 
~mlékkönxyi~lk kia~t , d)a !est~et. tör~fllet~nek 
es . Slolgá1atanak Internetre Juttatasat es eo) a 
Csend6rségi Lapok és Bajtársi Le\Telek 
repertórimuáll.ak elk~tfsét ttiztiik ki még ránk váró 
feladatokkéllt 

a.";·hoz: rVlellékdjük a központi y~zet6 .. 1997 
[)e(>. 12.·.én Dr. Korsós László dandártábornok Urhoz. 
a Hadtörténeti Ivluzemn f6'Igazgatójához irt le\Telét: 

e 
MKCsBK. 

WORLD FEDERATION OF ROYAL HUNGARIAN GENDARMARIE 

Dr. Korsó. l.ászló, 
DandÁrtábornOk l lr 
Kapisztrán Tér 2-4. 
Bud.tpest, Hunguy 
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Tlntell DandártÁbornok UrIm! 

Mull tv október 28.-Án Dr.Parúdl és Dr. Sukály Urak társaságában Jcltntk("lt('m és 
meghal~alÁSt kaptam a Torontó-I cSfndórmúzeum ügyében. • 

HInem, hogy u otlJull megbeszélés eredményet;ént a Honvédtimi I\11nl51trr lIr 
írásban közölle atomtól MúuumblzoltsÁg elnökével, KoroknlY Imre ÚrrAl A fegyvere. erők 
gyüJtenlfllytre való Igényét - Jóllehet az anyag ÁtldásÁnak módja még nem tisztázódott, 
úgy érum a köuijövő erre ls válASzt fog adnI. 

Jelen levelenmek más céija van: kérni ~y csendőr emlfkllÍbla (rIÁI[JÁ.sÁnl\k 
rn,nlrlyMét 

Kérelmem Indokolására felhozott érvel ol elsősorhan a voll M.Klr.Csendőrség 
m~lélésében törlénl fordulalokon alapszlk,- hisz a csendőrség felo.sztlatását elrendelő 
1690/1945.-ös M.T. Renddetet az A1kolmÁnytír6ság 44/1991(VII.Z8.1 A B. határozatával 
vl~'7AIllenóleg alkotmányellenesnek ítélle, - és megsem nM lette. 

A Budapesten és Florldában évente megtartott Rendvédelmi Konferenciák ls 
lényegesen köuldlbhozlÁk a mullbell és Jelenlegi rendfennlAtrók sukmabell irlnlknéséL 

. A másik nyomós ok meggyő2Ódésem surint az a tény, hogy a M.Klr Csendőrség 
kalonaJlae rurymtt testükt volt, mely Slolgálatllag • B.M., de össus rumilyl ügyben a 
Honvédeloú Miniszter hatásköréhe tartozotL- A II. világháború alatti ~ vcúnylések és 
harctéri szolgálatok a honvéd katonai egységek plll'&I\csnokalnak alárendeltségében voltak s 
a védelnú harcok ml.rul csapatálIományi beo~"ltásokb&l\ történtek.-

Talán leghatásosabb, egyben leg~7.0morúbb Indokunk azok a stAtlSlllkal Adatok, -
melyek blzon)Í !Ják, hogy a Testület ösS2áJlagának 51 ~'ZÁ2Aléka halt hősi haláli, s egyedül 
Budapest térségében 3000 csendőr és ISO csendőrtiszt vmtette életét 

Utols6 Indokunk a m~ élő néhány csendőr kérésének Jelentése.. A legn.lAl~bb 
csendőr ls betöltötte hetvennegyedIk életévét Ftlő, hogy • ml bajtársi kötelességünket, 
elesett hős BajtársaInk enllékének megőnésére-- halálunkkal- nem Im senki, aki átváliaija. 

Elgondolásunk, hogy a többi fegyvernemmekhn hASonlóan a Múzeum kertjében 
ktrJük u emlékláblánk feláltlását, s t"lIÍton kérem Dandártábornok lIrat, hogy 
ktrelmünket pártolólag vegye Jóindulatába. 

TI~"ltelettel és tI~"ltelgéssel: 
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Tisztelt Kiss Úr! 

Szives elnézését kérem, hogy meglehetősen hosszúra nyúlt hallgatás után 
válaszolok megtisztelő soraira. A dolog;1ak több oka is van. Mindenek előtt arra 
szeretném felhivni a figyelmét, s az oko k körében ez a legnyomósabb, ho!,'Y az 
emléktábla elhelyezésével kapcsolatos an többek véleményére is kiváncsi voltam. Ez 
tennészetesen nem csak az Ön által javasolt csendőr emléktáblára vonatkozik, 
hanem minden egyesre, amit már korábban elhelyeztünk udvanmkban. A 
szervezetek és intézmények közül számomra perdöntő a Honvéd Hagyományőrző 
E/:.'Yesület állásfoglalása. -:J..-

Nagytiszteletü néhai Kéri Kálmán vezérezredes úr az első emléktábla 
elhelyezésénél hitet tett arról, hogy ide elsősorban a katonák, lett légyen szó 
közvitézről vagy hivatásos katonáról, különbség közöttük nincsen, hősiességét, 

helytállását megörökítő táblák kerüljenek. Most is kikértem az egyesület elnökének 
véleményét s ő hasonló szellemben nyilatkozott meg. Szeretném felhívni a figyeimét 
Önnek arra is, hogy folyamatban van az első világháborús emléktáblák restaurálása, 
helyrehozatala is. Elképzeléseink szerint ezek is felkerülnének a még szabad 
falfelületekre. Közüliik az elsőt már ünnepélyes keretek között el is helyeztük. A 
sort elképzeléseink szerint jövő esztendő végén zárnánk le a következő feliratot 
tartalmazó táblával: "Mindazok emlékére, akik becsülettel éltek és haltak a 
hazáért!" 

A legnagyobb sajnálattal kell kijelentenem, hogy tulajdonképpen már hely 
sincs az udvari falrészeken. Továbbá szerencsésebbnek találnám ha a tábla, vagy 

--emleges- táblák olya;-épületek falára kerülnének, amelyek közvetlenül 
kapcsolatban voltak a csendörséggel, illetve olyan intézményekben nyernének 
elhelyezést amelyek, a csendőrséget jogelödjüknek tekintik. Példaként hivatkoznék 

'( á Kudar Lajos csendőr-ezredes emlékét megörökítő táblára a várban. 
I A torontói csendőnnúzeum ügyében az Önök javaslatát messzemenően szem 

előtt tartva jártatn el. A dolgot Dr. Parádi úr bonyolította, a honvédelmi miniszter úr 
lévelét neki a meghatározott időpontban átadtam, s tudomásom szerint a 
belügyminiszter úr levelével egyetemben ő azt a címzettnek továbbította . 
Öszintén meg kell mondanom azt is, hogy a megbeszélésünket követően több 
alkalommal is találkoztam olyan személyiségekkel, akik számomra megdöbbenést 
keltő infonnációkkal szolgáltak. Nevezetesen arról van sz6, hogy a hazatelepítéssel 
korántsincs egyetértés, s félő, hogy ez a becses anyag méltatlan körülmények közé 
kerül, s az elkallódás veszélye fenyegeti . Úgy gondolom, hogy ez senkinek az 
érdekét nem szolgálná. 

Budapest, 1998. február 5. 

Öszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel: 
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főigazgató 
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KÖZLEMÉNYEK 

Tájékoztató az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban létrebozásra kerülő 

rendvédelem-történeti állandó klállitásról 

A Rendvédelem-történeti Hírlevél szerkesztői alTa törekednek, bogy a kiad
vány Közlemények rovatában va.lamilyen rendvédehni tartahnú, vagy tágabb 
gyűjtőkörű gyűjtemény rendvédelem-történeti'vonatkozású része kerüljön be
mutatásra. Ennek keretében mutatták be korábbi számainkban: .. - ---3-



_ a Magyar Tlldományos Akadémia Kön)'\'1árának Kézirattárában őrzött tu
dományos fokozatok disszertáci6i közül a rendvédelem-történeti értekezések 
bibliográfiáját; . 

- a Zrinyi Miklós Nemzetvédehni Egyetemen (felmérésünk idején még Zrinyi 
Miklós Katonai Akadémia) őrzött hadtudományi disszertációk rendvédelem
történeti tartalmú alkotásainakjegyzékét. 

A Rendvédelem-történeti Hírlevél 1997/2. száma két gyűjteménnyel is fog
lalkozik, a budapesti Egyetem Könyvtár Kézirattára egyetemi (kisdoktori) disz
szertációi közül a rendvédelem-történeti tartalmú doktori dolgozatok jegyzékét 
teszI közzé. 

A rendvédelem-történeti tartalmú gyűjtések ismertetését egy történelmi em
lékpark leendő rendvédelem-történeti tartalmú kiállítási anyag hazatérése előké
szítésének bemutatásával is gyarapítani szeretnénk. 

A Szeged melléki Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkban találta 
meg a Szemere Bertalan Magyar Rendvcdelcm-történeti TudomAnyos Társl\SiÍg 
azt a kiállítási lehetőséget, amely eJ(lreláthatóan a legkedvezőbb 8 ml\gyar 
rcnuvédelem-történcti tárgyi emlékek egy részének befogadására. 

A legkedvezőbb megoldásnak azt tartottuk volna, ha állandó rendvédelem
történeti kiállítást, majd múzeumot tudott volna egyesmetünk létrehozni. Erre 
azonban az anyagiakat nem tudtuk előteremteni, bár nemzeti történelmünk ezen 
szelete bemutatásával, a tárgy emlékek gondozásával a magyar társadalom még 
adós. Hasonló gyűjtemény~k Nyugat-Európa országaiban m(iködnek. Reméljük, 
hogy egyszer a magyarság is eljut oda, hogy nemzeti kultúrája ezen speciális ré
szének bemutatásával is hozzájárulhat az egyetemes emberi kultúra gazdagí tá .. 
sához. 

Azért is tartjuk lényegesnek a nemzeti rendvédelmünk tárgyi emlékeinek 
kiállítását, mert egyre kevesebb lelhető fel azok közül. A meglévő kevés anyag 
szétszórtan található a hazai múzeumokban, illetve magánosoknál. A magáno
soknál lévő anyag pedig egyre fogy. Elsősorban talán azért, mert a sokszor 
elemi létigényeik kielégítésében is m(iködő tulajdonosok egyre kevésbé képesek 
ellenállni a nyugati gyűjtők tőkeerős ajánlatainak. 

Ebben a helyzetben egyesmetünk kötelességének tekintette, hogya torontói 
Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma nevű gyűjtemény hazatelepitése gon
dolatának fe1merülésekor felajánlja segítségét a szervezőmunka végzése terén . 
A torontói gyűjtemény alapvetően nem a magyar hadsereg relibiáit tartalmaz
za, hanem a Magyar Királyi Csendőrség auyagait, bár a Magyar Királyi Hon
védség tárgyi emlékei is szép számmal fellelhetők e kiállításon, sőt más rendvé
delmi területek (pId. fi Magyar Királyi Nemesi Testőrség uniformisa) értékel> 
tárgyai is gazdagítják a kiállítás anyagát. 

A rendszerváltás óta több - a volt emigráció által külfóldön létrehozott - ma
gyar vonatkozású gyűjtemény, mit pl. a "repülő múzeum" is hazatért már. A 
SZBMRTT-nek az a véleménye, hogy egy kiállítás abban a kultúrközegben le
het a leghasznosabb, ahonnan származik. Ezen elvi álláspontra és az országból 
kiáramló tárgyi emlékekre való tekintettel látott hozzá társaságunk a toront6ban 
kiállított magyar témájú gyűjtemény hazatérésének előkészítéséhez az egyesült 
múzeumi bizottságok szervezésében. 

Úgy gondoltuk, hogy a kiállítás hazatérésének elősegitésével hozzájárulha
tunk annak a téves szemléletnek a tisztázásához, amely szerint a magyarországi 
zsidó lakosság deportálását kizárólag a nyilasok és a magyar csendőrség hajtotta 
végre. Történelmi tény azonban, hogy a városokban a feladatot a rendőrség vé-
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gezte, továbbá, hogy sem a rendőrség sem a csendőrség nem rendelkezett e 
dicstelen feladat ellátásához kellő létszáIl1llUlI, ezért a honvédség vezényelt ka
tonákat mindkét testülethez a deportálás kivitelezése céljából. Mivel Magyaror
szágon a rendfenntartó szervek nem rendelkeztek nyilvántartással a lakosság 
etnikai, felekezeti hovatartozását illetően a listákat a közigazgatás bocsátotta 8. 

testületek rendelkezésére. E listák alapján indult el a pénzügyőrség részéről az 
úgynevezett "zsidó vagyon" leltárba vétele is. 

A magyarországi csendőrséget tehát nem lehet kizárólagosan a deportálás 
kivitelezőjének tekinteni. Különösen nem azokat a csendőröket, akiket a depor
tálásba nem vontak be, vagy e parancsnak valamilyen módon ellenálltak, illetve 
az üldözötteket segítették, mint pl. a Wallenbergéket védő csendőr különítmény <E:::
tagjait. Méltánytalan továbbá egy magyar rendfenntartó szervezettel szemben, 

. hogy a 64 éves története utolsó évei dicstelen cselekedeteinek alapján ítéljék 
meg visszamenően az egész testületet. Nyilvánvalóan a második világháború 
utáni hatahni harcok politikai megfontolásai nyomán kenték rá a csendőrségre _ 
saját felelősségén felül - a deportálás teljes felelősségét is, mivel a magyaror
szági rendfenntartó szervezetek körébő l e testület látszott a legkevésbé alkal
masnak arra, 'hogy a proletárdiktatúra államgépezetében bizonyos alakításokkal 
részt vehessen. 

Bármilyen is legyen azonban egy testület megítélése az tény, hogy a 
csendőrség a magyar állam egyik rendfenntartó testülete volt, mint ilyen pedig a 
történelmünk része. 

A Magyar Királyi Csendőrséggel kapcsolatos történehni tényekkel csupán 
azért foglalkoztam kissé bővebben írásomban, mert a Rendvédelem-történeti 
Hírlevelet nem csupán nemzeti rendvédelmünk XIX-XX. századi történetével 
foglalkozók forgat ják. Márpedig a csendőrség múltját illetően a közgondolko
dásban döntően mint a deportálás kivitelezője él a testület. Ez alapján pedig 
joggal merülhet fel bárkiben a kérdés, hogy miért éppen dicstelen nemzeti érté
keinkre keH emlékeznünk állandó kiállítás formájában. Úgy gondoljuk, hogy 
elődeink negatív tapasztalata is tapasztalat, amit nem szabad elhallgatni. Német 
fóldön a GESTAPO-nak is van múzeuma. Az ott látottak minden épelméjű em-

bert aria sarkallnak, hogy soha többé ilyet. Magyarországon - ha valaha is létre
jön ilyen múzeum - abban döntő helye minden bizonnyal nem a csendőrségnek, 
hanem a nyilas mozgalom különböző szervezeteinek lesz. . 

A SZBMRTT múzeumi bizottsága tehát azzal a szándékkal fogott a torontói 
Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma anyaga hazatérésének előkészítésé
hez, hogy a nemzeti rendvédelmünk története bemutatásának teljesebbé tételé
hez járuljon hozzá a magyar királyi csendőrség teljes múltját felölelő állandó 
kiállítással. 

A torontói gyűjtemény elhelyezése tekintetében több kiállítási hely is felme_ ] 
rült, ahol a befogadási szándék is biztosított volt. Ilyen volt pl. a hevesi "Első 
Magyar Rendőrmúzeum" nev(i gyűjtemény, a Hadtörténeti Intézet, a 
Rendőrtiszti Főiskola, a Bűnügyi Múzeum és az Ópusztaszeri Nemzeti Törté
nelmi Emlékpark. 

A hazai elhelyezési lehetőségek vizsgálatakor a SZBMRTT múzeumi bizott
sága az alábbi szempontokat vizsgálta: 

- a tartós kiállítás feltétele inek a biztosítása az anyagiak és a befogadó szerve
zet profilja tekintetében; 

- a tudományos színvonalú múzeumi feldolgozás feltételeinek helyzete; 
- a kiállítás láthatóságának akadálytalansága. 
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Végül is - a betogadási szándékát kinyilvánító - két intézményre esett a vá
lasztás: a Hadtörténeti Múzeumra és az Ópusztaszeri Nemzeti Tört,énelmi Em
lékparkra. E két múzeum vizsgált paraméterei bizonyultak a legkedvezőbbnek. 

Azért került sor két múzeum kiválasztására is, mert a torontói gyűjtemény 
anyaga csak kanadai perspektívából nevezhető egységesnek. Az 'óceánon túlról 
vizsgálva a kiállítás anyagának ereje a magyar származása. Magyarország hatá
rain belül azonban már meglehetősen eklektikus képet mutatna e gyűjtemény. 
Az anyag azonban két viszonylag jól elkülöníthető részre boxi"lik: a honvédelmi 
és a rendvédelmi részre. A honvédelmi témájú tárgyi emlékekkel szívesen gya
rapítaná a Hadtörténeti Intézet kiállítási anyagát. A rendvédelmi (döntően 

csendőrségi) anyago t pedig a történelmi emlékpark látná szívesen. 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark viszonylag fiatal intéz

mény, alig egy évtizedes múltra tekinthet vissza, bár az emlékparknak voltak 
bizonyos előzményei a századfordulón felállított emlékmű által. Az emlékpark 
meglehetősen sokoldalú látványosságot biztosít az odalátogatók számára. A 
hangsúly azonban minden bizonnyal a történelmi Magyarország ezer éves fejlő
désének kezdetén és a végén a századforduló időszakán van. A századfordulót 
reprezentáló magyar skanzen falu közigazgatási blokkja jelenleg nélkülözi a ko
rabeli rendfenntartást bemutató részt. Itt volna tehát a torontói gyűjtemény 
csendőrségi anyagának a természetes helye. 

A kiállítás előzetes elképzelése az, hogy két részből állna. Egyrészt egy szá
zadfordulós csendőr őrs iroda, valamint a Magyar Királyi Csendőrség történetét 
bemutató részből. Ehhez az elképzelt installációhoz minden bizonnyal fel kell 
frissíteni a jelenlegi kiállítás anyagát, elsősorban a múlt századi tárgyak szem
léltetésének tekintetében. 

Magyar részről hivatalos ' úton is felkérték már a torontói Magyar Királyi 
Fegyveres Erők Múzeumát igazgató bizottságot arra, hogy a kiállítás hazatéré
séhez járuljon hozzá. Sajnálatos módon azonban ugy tűnikr hogy a magyaror
szági szabad választások eredményét · a volt emigránsok közül néhányan csak 
abban az esetben tekinti legitimnek, ha az a kedvére való. Úgy látszik, hogy a 
szociálliberális jelzővel ellátott Hom-féle kormány nem nyerte el a bizottság 
néhány tagjának- tetszé.sét; Sokat szenvedett népünkre még egy igát húztak -
igaz, csak képzeletbelit> - a kommunista diktatúra harmadszori formájában (az 
első 1919-ben;a második 1950-1990-ig és a hafQ'l.8dik - képzeletbeli - 1994-től!) 

Úgy látszik, hogy e kijelentések megfogalmazóját nem zavarja, hogy orszá
gunk maholnap NATO-tag és rövid időn belül ai európai közösség tagja lesz. 
Márpedig oda a diktatúrák nem nyernek bebocsátást. Talán a magyar népet sem 
volna helyes oly mértékben lebecsülni, hogy kilépve a puha diktatúrából önként 
újabb járomba hajtja fejét. Igaz persze, hogy nehéz helyzetben lehet a hazai kö
rülmények megítélésében, aki fél évszázada nem tette lábát hazai.fóldre. 

1997 végén tehát a helyzet az, hogy azért nem térhet vissza magyar területre 
a nemzeti rendvédelmünk történetének egy szeletét reprezentáló tárgyi emlékek 
gyűjteménye, mert a kiállítás gondozására felkért bizottság oly erősen él hatal
mávaL hogy az már ellentétes irányban érvényesül. 

Nem lennénk igazságosak azonban, ha elfogadnánk, hogy a dolognak ér
zelmi oldala is 'van. Atqront6i gyűjteményt igazgató bizottság tagjai már idős 
emberek. Néhányukhoz szinte hozzánőtt az ott kiállított anyag. Ök talán úgy 
érzik. hogy akiállitás elszállításával újabb kapocs szakad meg köztük és szü
lőfóldjük között. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a torontói kiállítás bi
zottságában ténykedők számára a bizottsági tagság bizonyos súlyt kölcsönözhet 
az észak-amerikai magyarság körében. /~ 
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A SZBMRTT múzeumi bizottsága reméli, hogy a t~rontói Magyar Királyi 
Fegyveres Erők Múzeuma nevű gyűjteményt igazgató bizottság be fogja tartani 
a gyűjtemény létrehozójának végakaratát, amely szerint a gyűjtemény akkor 
térhet haza, ha azt Magyarországról hivatalosan kérik, Magyarország idegen 
haderővel történő megszállása megszűnt és az ország élén szabad választások 
útján hatalomra került legitim kormány áll. 

A SZBMRTT múzeumi bizottsága úgy gondolja, hogy ma már az ország 
megfelel ezen kritériumoknak, ezért a hazatérés előkészítése terén minden szük
séges lépést megtett. A gyűjtemény fogadása, gondozása, kiállítása stb. biztosí
tott. A bizottság készen áll a hazatérés technikai lebonyolításának organizálásá
fa a gyűjteményt jelenleg igazgató bizottság kedvező döntése esetén. 

Derháthy Sándor 

~ 
b.'. hez: A. torontói csend6r anyag továbbra is 

adományozók szerződésileg biztoitott akarata 
_ ~llellére a tlIvIlllemn Bizot~" önkéllyét szell\Tedi 

.' .. A ~l~Taro~~ági ~~l<rőrök mön~ill~~. kiv~tel 
nélhiil varják, Sőt el\T3l'Ják a csendör-gyuJte:meny 
H3Zajuttatá.~t , s az e16'készi.ileteket, az átvétel 
biztoítását és az anyag felel6s kiálItását felvállalták. 
Aggodahnuknak a<ita1 kifejezést, hogy azok a 
bJogadásra \T:llÓ intézmények, 3lnelyek a kötött 
szerz&lfses jogok énTénye tudatában kiáJltási 
helyiségeket tartanak iiresen a csendőranyag részére" 
nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is. felel~ teszik a 
késedelulet okozókat ~ , 

A hOlwédehni MiniSzter Úr felkérések 
senmúb,wétele a csend6'ranyag Hazajuttatási 
kö\!ségeinek fedez~t is eljátszotta. .' 

FENTI lENYEK ISMERJ}IEBEN A 
\ ~"I kÖZPONTI VEZEIÖ , FFLKFR ~'lINDEN 

\. \VV '- TENYLgGES CSENDÓRI SZOLGALA10T 
\f'J ~ 1ELJESl'lE 1'1' B.yTARSAT, HOGY 

a vrJ ~rylL VANI1SA \lELErYIENYW .~ 
ft CS~TJ):)ANYAG M.>}GYARORSZAGRA V ALU 
, H.A2A.WASAT IL~ETI)LEG,.", HA SZUKSEGES, 

10 RVENYIDl ELJARAS !\.'IEGINDITA,5A VAL IS. " 
,A, SZERZODESEREJU lVIEGALLAPOD_o\S 

KlZARÖLAG ABBAN A.z N)E1BEN AD JOGOT A 
"BIZqTISAGNA,K", HOGY DISZKRÉCH)N..\LIS 
JOqAT HASZl\}.ALJA, HA A IvIAGYAR HAz OI" y 
lOOBEN SZUN,NE l\'IEG, l\'lIKOR l\'IEG 
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lVIAGYARORSZAG NErvI SZABA1)Ut r 
KO lVIl'vIUNIS'L.\ (O ROSZ)l'vIEGSzALLAS 
(lásd lVlegegyezés 13 .- paragrafusát) 

FEL~A 
AL OL. 

(~-hez: Emlékkönj":üllk kiadásáYal kalX'SO!at~ 
san "Tálasztammk kell a majdnem azomlal 
l>evezetllető E-I\.'Iail lUeglll<ttása és a többezer dolláros 
könyvkiadás várlmtó -ere<huéllyei között A floridai 
Rendvé<lehni KOlűerencián szereplő lnagyar 
9-e~áltaknak lehet()~Uk "Tolt csendő'rszÍyt'i 
szpÖnzoflmk (v.B.G.) lírlxuisát nleglátogatni, semlek 
a ntai modern rendszernek tájékoztatói 
ha~ól meggyőződni Előző' szannmkban már 
jelentettiink a kezdeti lépéselu61, s most örönmlel 
mondhatjuk, hogy a Rektor könyv (A magyar Királyi 
Csend6rség oknyomozó története) a magyarországi 
szeptember 15-16·17. 18·i KOlűerenciára már az egesz 
világon oh'aSllB:tó lesz. A lír bázkW "Taló 
megegyezésiillk ériehuéhen a BajtáIsi Levél is a Net.re 
kerül 

d-hez: lásd c.·hez. 
e.-hez: A SZB1\.'IRTT érte.4tett. hogy pályázatot 

hirdetett meg a C~nd6rségi Lapok ~ a Bajtársi 
Levelek repertorimn.ára. Itt kívánjuk megj egye:llú , 
hogya budapesti Széchenyi Könyvtár köszönetét 
lljilyáIította a Bajtár~ Le"Tél hiildéséért, s6t néltIDly 
hiányzó'" Bajtáisi Levél ~ pótlását is ké;rt~ 

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR • Gyarap~ási osztály 
H· I827 BudapeS! I .• Bud .... P ..... F OpúIet 

NAnONAL SztCHENYI UBRARY 
BUOAPEST. HUNGARY 
Sec:tion ol Acquisilioos 

vitéz Kiss Gtlbor 
HK<':sOK k.özpant 1 v~ z~t6j~ 
5324 Pineview Way 
"'popka, FL 32703 
U. S ..... 

Ti sztelt Uram! 

NAnONALBIBUOlHEK SztCHÉNYl 
BUDAPEST. UNGARN 

ErwerbungsableUung 

BudapoSI. 199H.Ol. D . 

Úgyinlez6: ECgedi Vi k.t6ria 

I""ó"ám: (0(, /eJJ 
Ta,gy: 

Az Orsz~90" Széchényi I<Onyvt Ar veze t ősége ne vében hAlc\ s 
kOszOnetemet fejezem ki a hoz zAnk eljuttato tt alabbi 
kiadvAnyért , mell yel allomanyunkat qyarapl tot ta: 

BajtAc.1 Lev~l - 1997 . 1..1 1. , III. «> 
.... 0-

Az Amerikai FisyelO-ben közzétett felhlvásunkat olvasva 
értesült arrOl, hogy könyvtárunk, mint magyar nemzeti konyvtar 
a toljesség lq l! nyé vcl gyUjti, feldolgoz 7..J ős meqOt z l .1 ~1CJY..~ 
történelem i! !l kul t úriJ múllj..!.r '.!~.~ __ ~.:!.._-.l(':' !!!! Ii;!}~ _--1: ,!~l_(!!:!: ~. 

~!!!!'!!l'-:. 

Hal.1.sak lennénk, ha a Ba1t.1.rsi Levél jövőben megjelenO 
!Jzamalb61 egy ti sz t c lctpé ldanyt kOlde nc ~onyvtárunknak . 

o r önvne l vennénk , ha az a ll oll'a:.n yun~b61 h i tJ nyz6 , a me llOkp.lt 
li s t:"n szere p iO szbmokiJt i s el [ udnt.! r. Ol d e l.l f e nt i c lmOnl: r e . 

SCQttOkész séoót előre is kOszönjUI: . 
A 8alt~f9i Levél allomAnyunkbOl h l .1i nyzO St 

l.ev!. 1948. OdvOz l ene l 
2.evt . 1949 . l-J, 6-9. 11- "'6Q \ 9 
J,év!. 19~O. l-4, 6- '1411019 
4.'v!, 1951. - lG . 'vl. 1963 . 11I 1nd~n utam 
11.6v(. 1964. l-g. ll- v6Qlq 
18.6vl . 1965. I\lnd.n sz.\,. 
19.év! . 1966. l-J, 1- '1'919 

Llu •. _AYv> i(..~~ 
Karakas Pbterné 
o ~ z t ~l yve zct 6 

20.'v!. 1961. lIlinden u ... 
21.h!. 1968. 9- vt919 
22.'vC. 1969. 1-8. sdm 36.hl . 
26.hl . 1913. 1- v'Olq 31 . 0v!. 

1983. 1 . sdlll 
19U. 39 . tv!. 1986. mindon sz",. 
1981. l.sta. 21 , tv!. 1914 . 7- v'019 40 . 41'1(. 

28 . tv!, 1975, 1II1ndtn fiAm 4) , ' '1(, 1'18 . - U . h! . 1996 . ,Ilnd.n ut .. 
1991. 4 .. v6Ql0 29.tv!. 1916. 2- '1'019 49.tvr. 

H,6v!, 1982 • • inden nA .. 
I T.~lon: 175 ·7~J Toku:: 224226 tMhln, h. Frut: 202 ·0804 MNB '003200(). 01427659 

CSE-NDÓRNAP FLORID • .\B.~ 
~ATTARSI LE.VELlJNK 50.-IK EVEBEl-f. 

l'oo.&rln.:i1<ők "";jnö1<ók r AclanI;.nY'lZo_ 

............. 

.1 ........ ~~.~~~T~ .... . ........ . 

............. _ ... ~~~ .. ~..... . . ....... ~ .i.~~?!~..!~!~~.~ .. ~~~~~... . l .... ~~~~~~ .!.~~~ 
..... J~Y".s U5ZlÓ ... i . .. s..z.1'~ .. ~.T~~ .. é:s. .~I,,~.. ... . ; .~!."~t<:~ .~ ... ~ ... :':~ .. 

Jelki. Istvln. . L"j'}:Ó l ... !üy-~ . H-:-m·,.l~f t: ,,:.. 

.... ~'Y. .. <::~:>.......... ·: :. .~.~~~1I:lIX ..... ........ ::: :~;~~::D~ · F~;.,"' 
... ~~":Y. .. ~~: .. ~.~~.I.~.~ .. ~!7.~-r.~~ ........... . ......... ~~~~~ .. ~.~~.~~ ................... i ............ ~~~~~~~~ .??u. 

............. ....... .. ~o/ .. ,,}.,,!~h.T~ . . .. s..~'!. '?l":':L.> .. ~~ .fJc~~ . ........ ;........ . .. p..~~!.,,~ .. ". .. I'l:~ . 
....1 ...... ........ . J:'t:>1.,~. Etvia. .. . .... .. ..... ........ _ ....... ~~~~.IliJ.-> 

1-...... ~~~.Dl G.~~~.~ ~~~ 
: 1J.:""itll Jino, É-; r..l<-<~ : 
L:::" : : : : :::s.;ü;ii~r.::t.i~;i~~::::::::." j 
j w.ss Albffi AI<!Ítll>ny . r· .... · ........ ··l~·1~1·j~ .. ~Tl~ .. .. ....... ~ 

g~;i~-:l 
.i .• _ ........ _ ._~~~_I.'~ .. !:-:'::~ ........ _ ... _._. i 

í Utti.._ Jinos l 

:F~=~:~=~~~~;·:: :=::~·:~· j 
lt""uli n.-",·, .. .. 

.... l. ....... 
: G)'Ü-l F.""", 

MÁTÉFFY I STV/J,'}.I G~MN'J>ÁS orra' -- ' ' ~:.;~.!;~~;.:, .. ;~ 
-$-

.~~, .... f\ /"! ."~ .' .!t':,~~;··· 



v.Kiss Gábor és v.Tamaska Endre a Dis:nrédnökök képeje16tt 

.~ ~. 
....... ~j,. 

;. ~ 

" 

II!I!I·IY~~ ...... , .. 

.~.~~~: 

Ir. 
\.. , 

vih K6IÖ'~-V Zd t~ll, M.K il .:!..:-6 :::z ds. - E.;; 
Srahi Jánö;' M.Ki..r. CJ.I:t. :31h~y. Ur:3.k. 

A JMgyarorsz,~i de~áctó két értékes eötdója: 
baJrOl Dr. ory Károly .jobbra rólTÓ János . 

, 

Az eötdárok ~as ertéke megm'ánja, hogy azok teljes 
~ÜkbeJt olvasltatok l>gyenek, igy igényrs esetén ÖnkÖ~i 
áron a központnáIkaphatók. 
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[.un a he.lyeJl.kenje~nte.nÜJ1k két lI uj II cse.ndól1t3.pIól 
Az ~yi.k az U.S. ChlcagQ.jában ,'Ult clsóizben m~hiIdetYe 
kü.mimegm,óval, s Szilig)'i BéJa t esti. IendezésébeJl tOltént A 
m..ásik Budapesten a SZEMRIT ~ndó!~i sza1:osztálya 
r endezésébeJl 54 év sta. -u500l. ~Ö! tutott 

N . 4. 

II CSENDÖP"..NAPOT :I IQ98 febl. H.-én. 
·Ctun~fH·~· 

~:~~:~~t":~; ' SZE1\olERE BERTALAN .' 

1I/~.. ~~~~,.: ff..'['. JVL-\GY~ REND~DELF.;'I-TÖRTÉNJ::n 

~
_. . . , \.:\:l,-'" TUDOMANYOS TA!{SASAC 

'. ' ,.1' ~, .. ..<::' > .'C'un:1089 Bu~pC$t, Dlilhy Ono ll. ;-1 
.; .... .~ ~ . '.; .. ' '>l1Fax: (36oI) ,03-6090 117m<U 

. - --~,:;;~~j~1:;,~~~:;~, ·MEGITÍVÓ . . '. : . _. , . ~.~._ . . _. 
;~ :Szémi:~"'Beí4liUl 'Magyar Rc:ndvéddelD-tön~neti Tudorn:inyos Tár: : . 

' :j!!S~G~~'ii~~~gi szakosztálya meghívja Om az 1998. i~'bruár lBn 
·-16:iiÖ~kóí-:aYám::és Pénzügyőr Múzeum Tao:\cstermében (10G3' 
~:aau~P:~~iJiikác$yMjh:\ly Li. 191b) tartandó tudo~'áOyos oléS';f:': 
• "írieíyeéi{MY.~ Kj.rályi Csendö~ég történetére vori3ti::óző' levéltári, ' ............. "~o ";J:~'- ", '. - ', ' .. '. ~ . 

:-,.kM~A~)il~~mi források kerülnek Csapó CSaba:.C:só,ka Fcr~iie, . . 
:·· )Jl~!a1,rt~~t~i;~iser Ferenc, Kiss István etóad:ísába:nipegtárgyaf~~ ... 
. ,' ; 1t'8~.·::!~~~?~~,tyita, iUetve a további feladatok megb~s2élése .~O::: 

~~&.~.,' ~ ' .. '_' . -.. '. ';;~;:erlJ:A~ .. -.~.". ""-f"r."=.,, F,'.- . .-Budapcsr.;<199S·'januar9 ,. . .r .. , 

:,~_·o~*I:~~;· . ~if~r;.i 
Ha má! a jó meknéI tutunk, fejezzÜk ki örömünKet Y. 

~I. Ra'.'as:l .. I,sn'~ an. UI, E·JitIékkeli"-.:;ztes t BajtUsUJ1któl 
"aJXltt eztestes fef-tt: . 

ÜrOmmd IÍljélmzlnlluk. hogy l 1J1J7. december (i-IUl, n hUU.1pcSli l tadlörténeli Intézel és Múzeum bel ,,; 
diszudvurán cgy Unncpség kerctélx~1 " Honvédclrni Minisztérium. lIZ egyhá:rBk (képviselctUkben például 
Tempfli J6Zl1er nagyvánsdi r.k, püspök) és H hnjlllr:ri szervC'zetek megkoszonizlák 8 nagyvánsdi Gúbor Áron 
l-ladupr6tliskola emléktlÍhláját. Az ünncpségcn töbh mint fél évszázad 6ta először - kezdeménye7.éscmr~ - egy 
korubeli esendőr lör/sörmesk'li eQYenrulu\ha öl1ö,fÖlt tiutulcmhcr is diltl.őrreget tilll, hcsorolvu 8 I lonv~'" Vo.ér
kor közvellen nhin:lldcllség~be tarlozo Duu..pcsli Or- ~s DiszC!'m:d diS'Lör.<c!grc: fdvC!'zelett kaloMi közé. 

1\ fiatalember 8 Magyar Királyi "Szolnok" lIonvL'd lIagyomfmyörtő EgYL'Sülct és I\lapiJvány tagj., 
n~ve Vác:ti Levenle, cim~ H-5{)()o Szolnok, Baross G. ú145. Az EgyesOlet és AlapiJvány elme: Udovcc7. György 
elnök, H-5000 Szolnok, József A. út 76. 

fludnpesl. 1997. december 8-án 

TisztelelleI: .. ~~;.,-
v. dr. RaV8~ Islván 

Ih. csendőr 

3'Iond.anl!...'1k sem kel!. hogv Vácz! Lev-ente azófu mir t. 
('SŰ áfumányba "lan ,,'éve. _a 
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FolJt11tva a jó J~e:ket, tJt kell SZár.l~UJtk BiJtaJ,Jté 
Vattly BeIta t CSÓ; ne~etes asszonyuru; es. ~~ÓI~y 
magV:UOIsz~i ~V SiX ez el ól: A ~y:uok Vil:igszmretsége 
rendezésében- testóintívésl:eti kiántíÍsIa Jtivatills . hog)' .a 
KohunbUSl e~tti a:!gen~ ütd.iá.n kultuIa alkotásait 
be.mll~ A kiálItis 1998 Aprilis 8-4Jt i'Sl a MVSZ Magyarok 
Házában a 5eJttJt1eNreis 11.1-3 alatt az U\'egtelembel1. , 
A siKerhez S2ÍVból gIatublunJ.:!. KUDn is ~eletneJ!1 
~köszÖlUti fehl, 20.-i es .a ~c.8.-i ~releke.t a sok. eld~\:es , es 
érteJ.es adatot a mliliból es jer.nbó~ AndIas R.1.tyám 
csendőlökkeli .kapcsohtrit, s fó~ azt tehetséget, hogy az 
argentnai ~~séget is mertllt 1/ besl:elvezni /I ' . 

Bett1!ségeJ..:, P..a.1Otta.ink: 
Kett&: veszteSégfutJ. a · Sient-l\oIa:driiti Enw · liLkil. 

a;ászds . és ferségének szÜl Helteendy E,'IÍ1tak elltunyt.a. A 
ltablba 12 napJn!követték egymast, s Z:iliegel~€geJt a G&sei 
temetóben nyugszanak. 

ASlabs Eá.futt BajtUSUJlk Je~!1t~ .wpján SlomorIÍan 
búcsuzUJtk abbbi eThunyt BajtUsaiJU:tól: Kelti 
G .... "61:gy, tfum Tiszabec;en 93 én'S kOlíÍJ:rut'1 Kendi óiw~ 83 é;"l'S 
kmában Szatmárcsekfn, Kajdi FeuJtc ÓI:ii1. 
Fe1téIgyaImato~NyiIi Sándor 6zrn.85 é;'es koríÍl:IDt 
EudapesteJt,B:uanyai P".il úIlfL S3 é\'(~ km:aban Tok~jOJt,Szűcs 
BertalaJt.6ntL 84 é\'es kOIíÍban Tmistl'íÍ.!ldiban elltahmtlk. 

SÍil1Drill MáIto1l, th csó . ~jtá.rsunk, az ausztráli..a.i 
~t h(fSéges támogatóJa, 1997 oktIO.-én, 77 ·éves kOIíÍlmt 
e.Ilta.1:imott 

pálnoki es HOMOIódalmási vitéz Kenyeres Imos t~ 
csó· tJa1atu.~ felestge, Kata.fut nemzetes asszonv 1998 febr. 5.
én -;isszaadta ~Thé.t TeIemtőjének. (, ·. D S, jer.nttk) 

Gróf c:z~ei Vl~ AlbeIt Dl. tb. CS'd. 1998 febI. IS.-án 
örök n~o;'Óra tért 

Betegei:nk száma eg)'Ie ru! 
. S~áday Ben szds . . BajtUsunY. komoly keze~l járó 

beteg ség éle tekintettel átadta "r.zetói es eimtói tisztjét 
Fa~~~ ~D Bajtá.r~~. KikzönjÜk eddigi értékes 
~e~ és g~s gyógyuhsáMt inWlkOlunk. 

E·lt~ kaptu.nJ;J~os Bela és Szabó Gellért 
BajtUsaiJtk hctc-gsegi if1f"tlPI obáltatisáJta:k. Vefdk élZÜJtl:, s 
feJgy"ÓgYUJást kh'linunk. _. --

R L-~ korJátcr.zott teJ:jede1m~ és a l'e~ jár? sÚlyhatll 
a IlLEVE.LE-ZESEKllezuttaluagyszaJtiu \'aJasz~t a JU.i"lÍUSÍ 

s:zánua kés~lteti. -- kérjÜk megéltésete.ket 
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üZENET BAU 

t)~~m eu octhon.i hellYeknek: 
a ~illGgok jGr/ÚCI tHil"'~' 
E. törvényei vannak CI • .eleknek, 
e.őnek, hóll4k, fellegeknek 
él ninc.en ború, örökké1Hlló. 
A v", .~alod. G k6 lJUU"ad. 
" kó marod. 

t)~et~m CI /ÖÚÜU:I.: eNk wremjen. 
ha aGaM rógja il Ü CI velél,. 
H a vakond UÚ' ja il CI nölutrCl!4. 
A vilGg /ölölI őrködik CI Rend 
• nem lIéu magja CI nemea ga.botuinak. 
de híre .em leu enlwr CI caaUinMk; 
lU ülö le mar ja CI gyomokas. 
A 11'" ualod. a lu) marod. 
CI kő marod. 

V~enem eu erdőnek: ne féljen. 
ha e.eU",,·". klelÚok hOdG. 
Mert erő.ebb CI bcútón4l CI IG 
• G vér~ ~onkból virradó WVGurCl 

új erdó MTjod gyöU<lelrR6len. ro~ 
S miJg mindig lewlek lcik, miko,.· CI 

a gyilko. 1HUGt rég /el/alw · már 
• CI .új~ ká il uent jótlÁlétellel 
h41U1UH anya.ggá tHilt CI /öld calalt • .. 
..4 II~ u.aúul. a Jui marod, 
.. Jui marad. 

V~elW", CI hG.n41k. mdy lölnevelt: 
JUJ egyenJóllé teuik il a földdel, 
nelmedékek örváltáuUn 
jÖlllU!k majd újra bold<lg építők 
é. kió..ák 4 lundGmenlullwt 
~ eu erkölc. ö.i. hó/ehér kövére 
emelnek /alot! retör. UJmpwmot • 

Vunem a ~ mely lölnevelt: 
a IU~",m J,wlHÖl wló 
ti. l.wnl6l wló eu; a.WCll. 
indy újra építi a ICÚGkol. 
..4 "i~ .~, de a .Iu) marad. 
a Jui marfId. 

E. ü~enem a volt barlÍl4Ímll4k. 
kik megtusadjcik ma CI nevemet: 
JUJ fordul egyet újra CI kerék. 
én akkor il a barÁljok leuek 
é. nem leu bOIl~ú. gyúlölet, harGg. 
Ke.ct nyújtunk cgym/ÚMk ti. megyülIk 
~ leuünk Egy Cél Ú Egy Akarat: 
a v~ .~. de CI kó marad, 
a ~ marod. 

E. wenem mindenkinelc, 
te.tvérnek. rolwnnok. idegennek. 
gonounuk. jóMk. hlÚége.nek GÚivalónak • 
cuanak, akiI CI lájÁl '" él anMk, 
kinek keuhe~ vérc.ep~k wp4<Úl4k: 
villYweUok é. imódlcouowk I 

ValGhol Jönt a mago. ég alatt 
mozdulR4h már Uu.an a c.illagok 
II a v~ .. olad é. e,ak Go hó marod. 
a kő marad. 

MaradMk eu igfUGk él a jók. 
A til~tók é. a békes.ége.ek . 
Erdők. hegyek. tanok é. emberek. 
Jól gondolja rru:g, ki mit c.elekszik! 

Lik4wuík már a~ égben fönt a rO'lCÍl 
• a e.illogok tengelyét olojo;zók 
uorgalrruu angyalok. 
É. léuen esillag/oidul/Ú megint 
é. miként hirdeti a Biblia: 
megméretik a~ embernek lia 
• lU mint vetett. euonképpen arat. 
Mert el/ut a vi~ é. e~ak a kó marad. 
de a Jui marod. 

r 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 

" " " J. 

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

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

~A.:l 



MMI)'Bl Királyi Csend6r Bajtáni Köz~: 
Az MKCsBK. a volt Magyar Királyi Cserrl1rség 
törtérehni szerepérek és hivatásának örököse. 

FeJajata ~g6rizni és ~görökíteni a volt Thstt&t 
nemes ha8yományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1I2ött volt 
cserrl1rök bajtársi kDzössége.IU!~k tagjai EretD!k a 
volt Thstü1et cseId1rei (hivata1ból).~te1etbeli csetd1IÖk 
(felkérésre) és cseDi1rbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség celjaival és Feladatával egyetértenek. 

Az MKCsBK. m~ terüEtén államilag 
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4.)E~k .~pe1yek(Cs6Nap) 
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Tájékoztató: 

Előző számunkban felsoroltuk azokat a teendőket, 
amelyek a rendelkezésünkre álló korlátolt idő alatt még 
elintézésre várnak. A felsorolt öt pontból kettő a 
szeptemberi Budapesten megtartandó Rendvédelmi 
konferencia alkalmából végleges megoldásra jut. A "Rektor 
Béla: A magyar Királyi Csendőrség oknyomozó története" 
DISC-re való megörökítése megtörtént, s Októberban az 
E-MaiI rn.ag~ar tudQmán~os ismertető "HOME PAGE"-én 
világszerte tanulmányozható lesz az Internet-en. 

U gyanekkor a Bajtársi Levelek repertóriuma is kész 
lesz a szervezéssel és a még ezévben történő összeállitással. 

A Széchenyi--könyvtárral szeptemberben közvetlen 
vAs személyes megbeszélést tartunk, s a már megjelent 

Bajtársi Levelek mellett az eddig kiadott 
csendőrvonatkozású könyveket és megőrzött 
dokumentumok szerepét és sorsát is tisztázzuk. 

Kérem a bajtársakat, "hogy tegyék megfontolás 
tárgyává a könyvtár által felajánlott lehetőséget, mert akár 

v volt szolgálatunkkal, akár emigrációs sorsunkkal kapcsolatos 
megőrzésre méltó szellemi termékről van szó, csak úgy 
ité!hct az utókor tárgyilagosan a csendőrségről, --- ha TUD 
ROLUNK. Ne várjuk, ~ogy másod, vagy harmadkézből 
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kapott tájékoztatás alapján csupán az eltorzító vélemény 
maradjon meg rólunk,--- itt az alkalom, hogy hazajuttassuk 
azt a tiszta és büszke képet, amelyet volt Testületünk 
történelmi öröksége követel tőlünk. 

Remél ve a bajtársak együttműködését kivánatos, 
hogy a beküldött anyag koordinálással jusson az illetékes 
"Gyarapítási Osztályhoz" legegyszerűbb,ha a központi 
vezetés közvetítése utján történik a gyüjtés. 

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR • Gyarapítási osztály 
H-1827 Budapest 1., Budavári Palota ,r cpület 

NATIONAL SZÉCHÉNYI LlBRARY 
BUDAPEST, HUNGARY 
Section or Acquisitions 

Kiss Gibor ~rnak, 
az MKCsBK központi vezet5j6nek 

5324 Pineview Way, 
Apopka, Fl 32703 

USA 

NATIONALBIBLIOTHEK SZÉCHÉNYI 
BUDAPEST, UNGARN 

Erwerbungsableilung 

BudapesI, 1998.05.25. 

Ügyintezö: I(ara j os ICinga 

Iktatószam: g t Z I li 8 
Targy: 

Igen tisztelt Uraml 

Az Országos Széch6nyi Könyvtár vezet5s6ge nevében köszö
netemet Cejezem ki a Bajtársi levél 50.6vC,1998. 2-es 
sznmának egy p61dányáért, amellyel állományunkat gyara
pitotta, 

Szeptemberi, magyarországi tart6zkodásaltor szeretet
tel várjuk osztályunkon, e15zetes teleConon történo egyez
tetóssel /36-1-2243-750/, 

Reménykedünk, hogy sikerül a Bajtársi lev61, nllomá
nyunkb6l hiányz6 számait bep6tolnia, 

Pontositásként szeretnénk jelezni, hogy a magyar nem
zeti könyvtnr a magyar kultura könyvtári dokumentumait, 
u,m, :kézirat, monográCia, idoszaid kiadvány. kotta, apr6-
nyomtatvány, hanglemez, kazetta, CD ill, video-kat gyüj
ti és biztosit ja mindezekhez a hozzáC6r6s lehetos6gét. 

Természetesen nagyon örülünk annak, ha a magyar nyel
vü Önök által kiadott dokumentumok logalább l pl.-ban 
megtalálhat6ak lesznek int6zetünknél. 

Várjuk jelentkez6sétl 

Üdvözlettel: 

r I 

~7l...e:-~ 
/Karakas P6tarné/ 

osztályvezet5 

..-:f).-

A XI.RENDVÉDELEMTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS 
'KONFERENCIA. (Szept.22--25) 

JELENTKEZ.tSI LAP 
• A ayu"lti rud't'édcKID b.llu. I x[X·xx. 

s:dudi nllClr rud\'édclrmrc" dmú 
XL Rudvédckas-i6r1hcll hldom!nyo. 

kon(crucUr • . 

r:.J:Uton j~lJ.cm .•.... ..•.......• fl! rhZ\'Clcltl I konracnc iAn. 
N''<'''t ...... . 

Clm: .. : ................... . 
Tekfon ts (u 

AlncMyib.:n el6 kiv'" m, ide trjl az eIMJ.h cimet: 

A \.o~(\kc:zO SlO'g.ahal.boUI kld.nom ill.In) be veMi (. 
I.p hilolda1An jclU't1 SZDI,"lIIlá.Jo\ 'b.:lujdtt és IL 
iatnybe ,'enni Sl.!ndö.OlÓk lét.sWn.t1 k6) t1k (cllD.nu:r.n.it. 

KcUJ: ........ .... .. 

C'(uonok: .............. ................ .. 

(I'.bh) 

"':'rJaI!. I ~.w .... Uto,.."" ... r .. ~III~,. _cr,,,",,,,_ 
\.J ........... ~.wpM · n..aI.lW"". !OU,.."" 'IU.uoniW. 

~ .. ..,..!~..!:*..:=#~".~;) ,+n .. krirl llfÚN 

Xl. RENDvtDELEo\! -TÖ RTí:NETI 
TUDOMÁNYOS KONFEIUNClA 

1998. s:uplcmbcr 22·lS 11.01.011 
h.,gyom.1nyainkool hh'en • megrcndclésrc >.crül 3 
XL Rcad,·idclcm·lör1inC:li ludományo., 
konru-cncl. al. Ors7.ágOS Rcndör·lökapiljnys.ág. il 

Rcnd6nis.zti Főiskola R.cndéucli KUI:iIÓinlé /et és a 
Sll:mc:rc Ben:ll.n Magyar Rcnd\'tdclem·IOnéncll 
Tudomán)'os Tán.asag w:m:d.sCbcn. 

A kon(ccrnri. lim'i.lj 
199&. s:t'.cpt. 22. : Sumu~ nataloll tfl/lrhllf 
1991. n.cpt. 21 .: Al oll~ul.~I~X:. o IWlllltftllM/u is 
o mtl1O'QT rtncA·lú('ml mt)f'~II(J .. 
191J8. U'.cpC . 24 .: A I),'í j\~.'( IIIo.(\'Or r,,,,ljmlllnrl/u' 

'Or,ln~l~ (nlldtl~SI is .t~\-rk~J 
El.cn té:makOcOk.rt dő;KüsclnlCkcl 1''l1t mAjlu JI· 
II rogadunk 5..1. Az eI~o1l a S7,Cf\cI.6 OIl.OIl5o;g 
Irisban éncslti I léma elfopd.is.ir61. Al elrogadott 
tém.tk d6adJsS1.o\'~,él 2 példfln) bJn (1 
k.in)'onItAIYa és 1 SlJmil6géplclOc/.cn Word (1.0 

program 51.crint) kérjük clkOldcni 3 ko\·ct}r,e1Ó 
omre: 

Sumct't Bcr1llaa /\oh!:.).r Rcn,h'ttJrlcm-
16r1tDcti Tudomh)'oJ T'nld, 

XL Rcnd"édtlcm'16r1énCllludomin)'ot 
koofcruci.Snn·(/Ó 811.011s':l 

1089 Bud,pcII. DUIh)' 0116 u. )..~ . II. tm. 
TeVr .. : (Jó-I) JO~?O, (JI>-I) JuJ-7JlO 

(r..r"~ I 11 __ "-0IIII b6oo'c+ob ...,."""" ... ll1h.1Ó n"""'.t\.4p.Á ... 
,-.u·-i&) 

Rbu'ilclt't lonénő jc:\cnt"cltsd,el kérJÜ\. 
lehetőle, 199M. jú'iUI Jn-Ir, cil1ulnkrc eljulI:llni . A 
jclcntkclésd.cl • SUr\'C/'ó Oi/OH5oig ;a II1cghh 6\ ;t1 
\·iU1.aig.'l1.Ctlja. 

~~~ 
\~~ 

I~~\ 
,\\~' 

A I..nnrcrt'ncia hdr~/inrj 
Pé:nlü&,\6r SE Sronlclep 
1026 Bu<L\PCSI, P,.s;ué:li ul IH. 

t\ konrrn'ncia l('n·!;"/.r" pmgnmjai 
I X.21. httfö: érke/.cs. sll1l1asrog.131~s 
IX. 22 . kedd : regis/.tr3ci6 1\>1.161 , mcgn)'iló. 
el6.,d.;sok 
IX, 23. SJJ:rd,,: regisI.lráci6 kWl·161 , CIÓ.,dA50k ~fn. 
161 
IX, H , csütonok : regisl.lr:\ció !S1fI· IÓI. clö.,d.isok 
1)'· ... ·161 

IX. 2~ , pénlek : r:1kull:lli\' progr..nl 
IX , 26, S1.0mhal : s1.,b"d progr.l1M 
IX. 27 . \·asárn.,p: h.lI..,ul;u.1s 

A Ioionrrr('nda rhl\tlrli dija: 
A konrerencia n."pJilira • igény sIerini . lérítés 
ellenében· S/.iIUsI és élkcl.é~ ludun\. bll.losil.,ni. 
A s7.iIl;is dlja reggcli\cI elörcl;\th<ltó,," 8.Dno ft!ró. 
A l7.áI~i, nHkilli rlUI~1 (ebéd J kOl\rCrenc l3 
hcl)S7inén) j(HJ Pl/föln.p 
A rakultllÍ\' pror,ram dij3 1.~O ~·L·J(Ö. amely 
m.,g;\ban roglalJa al. Ulil/.1S. élkClés. 13rIJtvc/.Clés .. 
bclcp6jegy ldl . 
Aterve/ell hcl)s/jn: S/.tkt,frhtn'r. 
A Icr\,(7"'1I progrnm: A lonénc lllli ,,·:\rosm.'lg I!, i\ 

mlJ/cum mCg1ekinlésc, \-al:unint orgolT.lJ:'Ilék :I 

[).;Jl.ihkjbJn . 

.1 hmr,.rr"clI'tI rC.\:'I·"'f'I, III,tlI 'U'nI Icrll fi:,·,,,,, 
IInll"'·. ht, \~m"!I(~'t'lI .f:fl/~tillI Jllh ' "~,,, I;~\: 

lj:.i1Ilh, ' f:.'h/'l~1I fl: U~,/'II'II (J Idl'lI/ir:,1 .c:ú.mirll t I 

.\':a\·r:,i U/:llf/lli): ouPÓtt IJI"ht'~H'1 /'1':111.\;" 
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Kérjük a bajtársakat, hogy minél nagyobb számban 
vegyenek részt ezen a fontos konferencián . Eddig vitéz 
Tamáska .Endre, Simon Fernc, vitéz Domokos Sándor és 
vitéz Kiss Gábor bajtársak jelentették be részvételüket és 
vállalták csendőrtémájú előadással gyarapítani a volt 
Testületről hiányzó, vagy hiányosan ismert adatokat. 

Ezzel kapcsolatban örömünket fejezzük ki a magyar 
sajtóban és hivatalos közleményekben megjelent 
csendőrvonatkozású hírek, tanulmányok és szakdolgozatok 
felett. Erdemkeresztes Forró János rő. alez. ezt írja: 

Ami.kor a hatalom rendpárt~ 
Az egykori cs.endőrség hatékonyság ának titka a jó szervezeti felépítés volt 

Jckllk.: lIIilllCJ!Y Ikt lS1..u voh 
1II11~)'al CSClkkSt t!1. n.~,.vllll,_ 
h:III, Il'nn6:zcl('un sokan H'lÜ' 
lLik )" .. :II)' u."kncL "ollal.: clh:ll!)'lI i 
al. Uf):l •• i~ul . FluriJ.l i la) :ilkuJ.Ó· 
jOl ]",:' h ivl.il.; IIICS: Forr6 JUlIUS 
;,k/.lnlc:.I, :a Fcjb Mt~yci 

I(clI.lúr,rúL.al'il;i.n)')ÁC .'ILC· 
md)'h'li os7.lál)'inak. VClCllljtl. 
aki m:ir ...!,,('k 01.1 isme" Sl:llér· 
h~m'L ~dlllíl :l rC'utJvtJdllli IÖl' 
h:U," Lulal ;hán.al l..: rult .. ~n. 

_"",I"'/",;/"",,:il:,,r""I"/' 
•• ,.Io' .... ,llIfI'J.I,.."?Frl,,.I.,'.'r 

.- TI'IIII~~1..:1~:.l'lIl1cm:t·/1 ől 

.. "",L.il :./ah;IJ iWIII 1,' 1 hé,,: 
\1'):1\' 111 . M iti" ! M3I;a 1I)'ulcva· 
n.l~ C\·..:K l...iiICpélléfl:ZICIII. h,,~y 
a lIIal!)'ar ,cnJúrsfg Nj3i "ú. 
IYII'\boJn.lk, s cz('kre dóhh. 
\';'l!Y 1I1.·~hh " "I:unilycn mq:nl. 
J.í)! )"cll 13lálni. Anell.ül fl<'J ig 

I Iehl'IClkn helye" tlölIl~~1 hm.ni, 
• huf)' ne: ism..:rntnK a m.l}!)'.lr, s 

rll..·1\ 1,...liil a IIIc~)'..:i ICIIJ\·~Jd· 

Illi IIII.h.l1. ElUlCk ~fllcl.tb .. ·1I 
1')K(, fila ",CHhl.crc)cn l.UIOlIIl+l! 
;1 II. (SléLl·l+rt.'h~N:lri) 1..'\cnJI". 
L.~·lilk l !>701llllai , i)n6Icl~l . 

-Mil·"J,.,jlofl.Jll iloitl'lljlJ .' 
- Ti.hl ...... lm~&;,1I1Il1.I1 ~ ~ill)' \· 

(UIIII,ijJh;1II lív;\m.lllk bcsci· 
.. ,,,Illi :l L'''C lhlli-:~~ multj:illll. 
lIi"":1I ;\ Li" .h illllfl.'l:\ a; jdclllq:.i 
hd)'U'lc II hUfulÁlúbl il:;l1.oI13. 

Forr6 JáflU~ rtndúr Jllczrctl~ 
lnk 61J1. kutlllja a mullJ&( 

- A CStlwJrüt mi/ri l·vll,,1:. 
jobbul 1.1 nia; uruJJrslx,./" 

- AnIOl ia!.: - :abrj.'IJr: IICnl 

.. k:llj:Ű; - a ,~~i ,cnJv~Jdllli 

.'Il.n"czclck Uri)L.Ő:.ci. Al~l've· 
h",,:n ol )UNClCli rch~I.ltéll kU 
lö nt-:.' ,iill . hi ~lCn ;ll. ün.cli niCS' 
biwlI ICYÜCII)'st.:tl jó kÖ1.hiz
lund~i hely/clrc ,,,Uh!lk ki . cl 

rc\li~ ndr:a iJcjtlllulll rclél'ilts. 
-1'u,lu""i/", Jtl,x)' r ';\·j,,,. . 

sl'lI/.II·(/sn·".J,;,."." .. I."is/d , 
.íl/i/císrlJ Luj"" "lft. ... nUII. Van 
tllh<: (j'IMk. .. Lii:r" 7 

Fekete kalap, kakastoll és szurony 
r urru J ötnu:. rtll • .t.ir .Ir:trr"'~.,; ~Ltrilll. utlulúnil:"fI"rr- tiin_ 

L.rtllrk. illiU" r .. I)IIIl1;aha II)Ulnlll~ frl ;uhtl u1.31 It ún iin _ ,.nl . 
II ~' I'II 2 riös I"M'ndtirj:i rúr ohJj .. nlr~. iUl ufl..C'.rrhin'rI (.o,('l.dlir}"t· 
, iil ...... .:1 t .ilh.kuUI uo.n, dr Ullrl"Xlt~~:n ",Initt)' IlU 1'~rnJünin 
.f"j.: , Hirll"'JalltC'1I )I.llIlIi ... ~ .. lüll. A. ú""':,il 'U."h.n' M~ 1(-I.J4· 
illU .. " ,-.. 11."'. AJ rnllilcl! "rfül,,1 "l"IIIUUlli rrNlllln,~tl:t 70-7S 
,:"" .. 1.'\ "ull Cl),.' L,mtn::tlru ltll.c'Mk fdJrnlkl rnul.IIIJI rtllcLun~· 
:.4'" fI~,(o7 'l. l.;i,üt flltIlJ:,+tII. Jn a lin) a nndkl, ill rrfJm/u) ~ rt' llll· 
u :drlmi Ufn t'- l. ,i,i C'mdlr Ii\tl. . 'urní alU.rrdo "(rini 111.1 "I· 
" • .,,)':oi""":l1 Ini •• tlu Ill.'''' M"' ,rha,,,,,lithald • • t..illii"l,";.: .. JIII(I h; 
rf lUh ,:,1\'11111 IlIlrtlllin) "tuhlrt küli,illh:tlJ:rihrn ,",C'""",lIdJ. IX.tu-
10:111 n,inl.h· nr~I,·"'illrcn lanuld!: .... AJ.f.rurli k lIIillli'U ré,ű. UU IC~· 
Jd,I)"",nürn nai_li a k rUI)':llIlltl....s.1I n!tltui:ir1f",I"J.f.r1Á" is d· 
", ... iri,.I~" iJ1Ún ,i.'"VII) Ih~ .. h mJkfiodn! 'trlil,"fll. "JInia t",,,dúr· 
j:i"ir 1I:l1"lIlla r. 'vI)'."~hll'oan nM'dfknl • r.luh." • • ItJ:llillh hd-
1""1 lill ~II. UKJ'llihrluilM:I)t uH tvlt.nJrl.I .. J" ...... 'K "iUlI"I" hlr1 .. 
• \ ")"",,, '1111 illU"". '"1).'"111' " "."" ,".11,." ,. .. 11. Jh4r.,,,IK".I-
1:11, all, .. I! hiLl ..... iluU •• ulIWltn luronnkl{,J" .. I. ulr,. 1I)lIftlUlill 
;a1:11'''''I1;': '' tr .. ,II"tll)(,;\ ,."IL A C'M'luloir"lrl ,""wJtlll~II ... lllIIr'nlwm 
"it,,", .. 1t n ":/.tl, IrlnlhC'l. . , 'iH.""I .. , ~ult ,,,I! a IIr",1 h.ltllI, IIrl~1 
..... ·rflll· hi,''' '''''i nt",llÍr. nhi ull,jJl('ft IIKS·IN'n CI"' .. hhu,Io. ... 1 ",r. 
'uU hi,h .. ,,,,,.,, hMI:ilu'\:iJft nlC'lt\C'buoiill , "JJ.'\UI+" '1I~lt·"l.lúlh:'" 
a1:.p ... lIi.Urr EdI' "WI~III''''I,.i''l uC'ndur1 rt::l hul "",,';Lb ,'61· 
IIlwm) h.l:ir:ih"n. NEmr'" .... rrll~ nák",'" ö,.IN'1i .. 1.;,.""."1,, u 
1),I,iulII:'j,,' "iru:"Ll~,. Illdul'; "ttllrt::J:rl rrs:,r"ro 1,1I"h. kuttI" 
Ih'lI ho l'III.· ba" il(1EI u·".IC'flr. JlrrDC'1 M.ir1 .... tlJrl.1 CM'IIIIJ(' lil · 
Ili;":,, lo. iidKI\o IUl· lK .. vuulwll ri; u.i'IIJIoI'uuy. iill~ nil". 

-I,cn, VM. A M:I~yar Ki,1. · - Sol..!'!1 jelenlen. hllH' ".I~ 
Iri Rc IltMr.t Jj; 191M'lő l 19 36·IK nlylU' r lllbc n "tild. Ic I, 1.11 I 

müküJöl1 Fcht:rv:\r kön.clfb=:n, honvfJst,nt.1 mftr kr,!lJ:ihh "ql 
:1 v1ros \.üh,; Icrülettl pedi, q t Y "ntlc:1I I.. Of1hu3Jl. r~y 1Wl' 
Inva" 3Ia\:ul:1I ,i,i l.1 C. hmtlcll nukla ot reudcl ts öl rrl!)'C'hwl \ 
(d~llIl;\suk k~1 liS7.1cl és kilCllc uil1lhóhlll1llk 'is 1I;'1~Y"1\ 10 '"1 .. 
\",;:US7lnIlIUY!lS ,clu.hlrl jekn\. A ":Ik "uh;!.\:. li}!)'ucn vil"J' .. .. :,1 
cs('ndlirst~lIck cl!)'t.IJlfnl Fc· tikcI: 1H.l):.a.'l fdcle l a!:II""I,::, 

jéll.M.:l1l1elll ... uh:.k lU"':Jli j:l.rórr-i. nit); 1II.l~:'S.llJb k.:a".l~llIlI . 
- Mi I'o lt I.Ili,La II jú s:rn ·r · mt,: In.l)!:l\:lhb n:urolly q'~' '':1 

:r';lrIlI'ÍlI.ulrl:.? r~'jlclld, li hOli. hl. A '''.li h'IIt1'~I' 
- Azc!!,.'\l.cnihh rda.I:.II,::.,,· m'lmtr.:l ~lIl11hj.l M'Il1II1:II'~ ". 

ll'urhl:.ílást":l h:lIH,ully~hh,·ta;· :'I •• e):)'tllo,h .. lel;e\ ... .. i".,~ .~u . 
I..:h;ajl:b : tI. I -..·.I i~ 111:1 :.('111 abI" ,0'1,111:'\111 III III:'; !l·mhl' ... ·I ... , 

' ... Ch ... '1I pttIlJll..\hht.'l. Allli jll é\ j"l:u\il ... :inynl liK',: 0((' 111 L"" ' h 
ha.'lmoshha ló. :'17.1 illhulllbl.;t lil:l H'J~il. I:a:.y O'cllll.· •• III'~' 
Illull ból kclklll' :1IVt·.müllk ... ('1II mi'l:t-'1I tlCJ.lM.'IIC l j"f ,·h.,.. •. 
I ....... tl i~ a Il'l~sclI itlq!I..'n nyuf.:lli IIICtl ol h;llalum U·lIl1p.;lIi \·"h . 
llIi1u:1k,úl. ,:lllIihcz liJ!Y ~il\(.'s - A Lis Ihs:.lm ,.11,,",=,,' 11.,· 
rém.ünk. KCJu.'Iük inkáhb a Ill:.on)'1.I1:. I'O/In l:. D rS(II,J,i",' 1:': 
1II:1ltyar IHcJ:olJisl. milrt I/rlll rllrtltmtlIlJ.i,? 

- COIIJV/()/II. IIrm 1.1 CSt'IIJ· - MCI' ,"inJi.: :.11 J.\.",L. 
úrsl!. 'ús:ddtlil,bMrl In·rl .. , .hollcnniük kcllcn. milldnll :11 

- Emil n.ó lIincs. :\m :I he:, :aJoH (01111, kü/st~ ts \':110' Ilk": 
Iycs 1II1 .... 1:.7.(lcLtl - pChU I.I1 011 hel ignilou"l..!'i ('J.I i.'l "h'l' I." 
til lIi I CIIJ~1(r1- illcjc \ijf:l mt·Jit~ 1 .. : 1 lölHullli . Cl "CIII öll :'pWI .... ·" 
1:llluhlUllk. hi ncn hcy:\h. 1"1"111 pt!l1zltft.l6e, 
i~:ll , hnJ;Y :U. oln .. 1.: nCIIJ(ir.~I· -Nr",/r lrull:.lllr (' J,.,L/II ,I: 
1.1/11 VI)!! . hi~LCII Fe:jCf v:l.rmc: · Ü" ",lrLlI~lIsh ? 
~ytl-"'II :l6 ÚIS 1t.lcn.:1I L:is 1t!1· -l)ci~clI.b;\l ~l·lIl1lJ ll;",,,,, 
"".:''''"11:,1.(,,(, rli ,·cl. A lIIai l..:nJ · :l1"'lllIil~l.u/., kiL;\,ÓI;.J! \1,,1 •• ,:,. 

ti'; Itu/ :im"ak o:lk tI!)'l1anll:J. s/.('IIlr"InII-.jl "i/,sf.:il,'nl .1 
1.1 ;1 Yuh "nnak i,lcjtn I c~clld,ir. cs~nJúr!>t~ IInihj:\l . II"" "' • 

-J:'Kyt·ulklcírllrl. '·<JIIU!", · 1I0l)Y "ul. h3!.1JIUS m("h,,·,1 .il 
,lIyr.';/II II mdl' "",/tirrwJ:... vChelünk métclóJcin)"hiL '1'.'1'. 

A kuro,hcli kfl'clI c~('ndúr "IO'~u.l6IV. t\.lirulyldr"yt r O(, h·h-,,: · 
;H 1!I21 11I',ciildtullt. til. t~ik IIII1~artlnzAtl r,'ly.utl ",u·"" 

;;::::á:_ 

Az Amerikai Magyar Ujság beszámol 
Clevelandban mcgtartott csendőr közgyülésről. 

ll;jl~l~~l~ll~l!~ll~ll!jl[i.lj~!l~l!~~l~~ljl~!l~llll\ ll : I .~'.!!.""',t:-,~ ..... va ... 'l ,'. ' ,I, , 

A Mu~ .. r NnU)'i Csendőr 11 IIj ui ni"i 
Kötös)t'$: a cleveland·; Magyar Konbrc.'Uzus 
l.:crcltbcn larcolla kOzgrul~tl: -Ez (Jlkn/omból ... 
Kirl Gábor (J K"zosslC kozponri I'Cltfójc, a cJtndór 
tdtSapdk érdmli rlismcrlstft. a cscnd6rslg 
ÉRDEMKERESZTJÉV~'L fŰnl(l(f( ki hDl cswdór
ufó.1ol. mcgcmléku\'c azoknak a nCnlcs ttsrülcrb,n 
\'égzcfl jtlcjln((cfltn no/gdfafdra -, 

* 
JObb old,,1i k~p: 

... J\is.f Gábor, a D3jl:\rsi KÖ1.Ö~M~g kO/.pont i 

\'Cl.CIÓjC. mccnyilja a l.:Ozb)'Ú161. 

A KÜZl:Yúlés részl,'cvói 
(rtollel) 

* 
A Magyar Királyi Csendőr 
B~jljrsi K01.ÖSS~g laruai 

ts howlartoi'.ói k a 
kOzg)'öltsen 

a 

A rendvédelemtörténeti Hírlevél beszámol a 
"Csendőrségi Szakosztály" tevékenységéről és terveiről. . 

"Néhány szó a Csendőrsé~i Szakosztályról" 
Társaságunk Csendőrségi Szakosztálya 1997. szeptember 26-án alakult. 

Célja a Magyar Királyi Csendőrség történetének kutatása, hagyományainak 
megőrzése . . 

Miként azt az 1996. októberi csendőrségi konferencián Csóka Ferenc meg
fogalmazta : égető szükség lenne a Magyar Csendőrség történetének tisztességes 
feltárására, valamint e híres intézmény múltbeli szerepéhez méltó többkötetes 
testülettörténet megírására. 

Tudjuk, ennek vállalásával kemény fába vágtuk fejszénket, dc szeretnénk 
ezen .kötelességünknek "Híven, Becsülettel, Vitézül" eleget tenni. Reménytkeltő 
dolog, hogy kezdeményezésünkhöz eddig féltucat lelkes szakember csatlako
zott. 

Bonyolult, nchét ténykedésünket a Magyar Csendőrs~gtör1énct levéltári, 
könyvtári, múzeumi forrásainak számbavételével kívánjuk megkezdeni .. 

A szóban forgó munkát azután a vonatkozó szaki roda lom könyvészetének, 
valamint a csendőrsajtó rcpcrtóriumÁnak elkészítésével szeretnénk folytatni . 
Fentiek végeztével"kerülnc sor a jelzett mű vázlatának, túvezetének elkészítésé-
re. 
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Dévényt61 Zágonyig, Bécstő! Bukarestig, Lembcrgtő! Szarajevóig minden' 
komolynak mondbató közgyűjteményt szeretnénk felkeresni, anyagaikat meg
ismerni, ilIetve azokat munkánkban értékesíteni. 

Szeretnénk továbbra minél több magyar csendőrt, rokont, családtagot meg
keresni és a Magyar Csendőrség történetével kapcsolatos emlékeikről kikér-
dezni. . .. .. . 

Különösen szeretnénk a magánkézen megmaradt csendőr vonatkozású le- ; 
véltári, könyvtári, múzeumi anyagokat összegyűjteni, munkánkhoz felhasználni, ; 
majd azokat valamely közgyűjteménybe eljuttatni. . 

Szakosztályunk támogatását várjuk mindazoktól, kiknek a magyar rendvéde
lern, a Magyar Királyi Csendőrség történetének htatása, hagyományainak 
megőrzése Dem közömbös. 

Csóka Ferelle 
szakasztályvezető 

Kaiser Ferellc 
szakas=tá ly ti tkár 

A Hírlevél részletesen ismerteti Csapó Csaba "A 
századvége csendőrőrsei" tanulmányát,--- Farkas 
Margitnak" A magyar csendőrség története" (felállitásától 
feloszlatásáig),---,Vida Zsoltnak : A "Magyar Királyi 
Cendőrség diszlokációja és működése a dualizmus 
időszakában." ,--- Dr.Szakály Sándornak,:" A ké t 
világháború közötti magyar csendőrség szerepe a 
vagyonbiztonság fenntartásában,"---dr Suba Jánosnak: "A 
Magyar Királyi Csendőrség szerepe az I világháború alatt 
a vasuti fosztogatások megakadályozásában" és .. Simon 
Ferenc Bajtársunknak: "A Magyar Királyi Csendőrség 
szolgálati teendői a vagyon biztonság ellen irányuló 
bűncselekmények megelőzésében és felderítésében". 

A Baranyai Történelmi Tanulmányok Ernyes Mihály 
dandár tábornok húszoldalas tanulmányát ismerteti, a 
:"Hajduból rendőr ,--a pandúrból csendőr" címmel. 

Mindezekből látható, hogy a volt csendőrség 
alósághű szolgálatának nemcsak kutatása, de felismerése 

és megörökítése is új 'Iendületet kapott. A fent idézett 
tanulmányok a központi vezetőség útján megszerezhetők, 
a másolási és póstázási kiadások fedezésével önköltségi 
áron. -b-

~ 
~ 

I 
1 

Ha már ujsághíreknél tartunk, 
Rendőrtiszti főiskola új főigazgatójáról 
portrét: 

ismertessük a 
a HVG.-ben írt 

&fpORTRE 

Blaskó Béla 
a Rendórtiszti FÓlskola főigazgatója 

,~de"pám «ndOr voll. ig'l. esok tfl hónopig 
1949·ben. ""z!.in ""I.mit,t .boolugyu. o g~pt.. 
ko1losk~nt folyulu. ~n Zugh) TOrokOr ro,tn , 
prolctarkórn)'Cletn.:n nOnem fd' - kezd tipikus 
IMtntlb< .17 tves rendorfóoklalO. AlulJn hir· 
Ielen iranyt vált: ,Egyke Itv~n >zuleim mindenI 
meg.duk nekem: már els6sk~nt szolfúsra Jái
um. késóbb hegedullem, zongorizulO. ntmc· 
Iül is tanulllm: Viszonl "amióta CSJk az eszem 
ludom .• "pulo ~rdekelL Mtg nem voh.m li, 
zcnhJt, amikor mar tul '1011.2.01 az dső feIszilli
sokon. " HJ~yj3 is a zcnél, a nyelv~kcl - repul~ 
gépé.sZ.-lcchrukumi érctlStgil szerez. 2) éves ko
rab.,n \'.kmcró rordu/alot vesz: rcndórnek áll. 
,M'jdnem dupl.\ ~lZct<stajánloluk, rá3#Sull.· 
kiSt is Igenek" - indokol. MUldczekhcz mo1r 
nOs. ró\'idcs<n jón, m:1sodik gyerek is, ,.hba 
k,IIC1t h.gynom. rcpalot' -eml~k<zik. zulu· 
nórepulésre. Mielőn becsapódna, ism~1 emelke
d/sbe fordul, már 1976-oon lisuhelycnesk~p'6t 
VéS". egy ~\'re rá parlc,g .. !Os ez sem cI~g: 1981, 
ben kitüntctCscs oklcvéllcl zárja tJllulnunyait a 
Rend~r"szli Fóiskolán. m'jd m,,"d I.n.rseg~d· 
nek. N~h,tny évre r:l adjunktus, 1990-hen do
cens ... Tudom, hogy szigonin.:lk tarl"nJk, dc Clt 

hi:.clsónek tekinICIn" -tudatjJ, ha kell, nem fa· 
c.f.c:lzik. Cnm.gá' is h.jlj>: eg)'stges jógi sz.k· 
\'izsg'l I'-'Z, o 1991-1(\1 Ol/vcn ál - mcll~kescn 
- úgyvédked,k is, c",ly p<dig k.1ndidáru,i cimcl 
SlCre,. A 10iga::gatói poSUOI nyáron p;ly:tzt, 
meg. és be is vette. 

.Elsó. :ene: v.n cgy (sap'l. hivn,k is ben, 
nankct énekelni, igaz. IcglObbszOr pl.yoocke
lu nk. FelIépiunk m:lr a Vic.Jjm Szfnpadon, a 
szcpS<gkir;lyno-valam:lson •• miskolci sporl
cs.1rnokban, de Zámbó Jimmy uvaszi Erkel 
szinhá:.i konccnjtn is. Duhon megyek il szinte· 
lizjloromhol. fel. kjh.llg.lól, ts mjr nyomom 
is. Nekem akkor I:uh iga:Jn.:lz 3g)"am" - :Inda· 
III cl. Az Ozvegystgc ulani ",áso"ik ház .... ;g;
bJn tlo ezre"es relcs~gc rendórlisu. András. a 
kisfiuk mtg cSo,k 6 tves. Al elsó hjzossJgbó/ 
sZl/letclt 25 6'C!ii DCIa és il 22 éves Alex:anc.lra 
mj r kirepült A r~i~3Z~:llÓ egy csepeli es,1l:1di 
h:I:.~~1 vezcti szulg:tlati WI Ventój:1I s\':Ibhe~)'i 
munkJhcl)'l!rc, Vlg)' hétvéJ:ékcn a vcnkcl11Jru· 
~i Jitk;, f.lh;lzhol . ~Magam szógc!CIIl, hOl klllu
ként S:~l aur esni" -Iudatja, hogy ncm rilglJt 
Ic az c1mclctn~1. 

, 64 HVC. 199~. OItTOIER lS . 

- Ai. ember úgy ktpzell, hogy egy ilyen egyenruhá.lnthmtny tlér< egyszetúen kiveze
nyelnek ·valakit. Ont meg -Igaz. titko. szavazá .. al- választották. Most akkor afftle civil 
fói9azgató vagy vezényló ezred .. 1 
- Egyik srm. Jnhdbb láinl<m magam landrnah. A re"'/fohozalnak ill nincs al<llOrajelenló.tge. Egy 
arally 'dJJapo •. hdromcsillago. "redes ugyaIIi. al,dr .okhal o.lobdbb i.lchel. minI egy ktlcsillago, 
jóhodnagy. Ezljdlludom. PmlC p<'licscn '~dlva.ludom. hogy iu nehem hel.I o!lwni a z.ug,H. 
- ~Ietrajlában azt.irJa: a katona.ág után elhatározta, ha meglát egy egyenruhát. átmegy 
az utca túloldalára. Tartja a fogadalmatI Egyáltalán, hord egyenruhát? 
- Ktnylclen ,agyoj!. Mi rgyenruhdban lallllullh. vtgltre i, mogalarld,minldl hdl adnom II hollga. 
I"hnak Kilóllanuljah meg. hogyan heli vi,elhedlli , hogyan 1«11 hintzni. ha nem ló/üllh! 
-leendő rendőröket tanít, miközben nemigen volt HIgaz'" rendőr. Szóval igaz lenne a 
mondás: van, ~kl tudja, van, aki tanítja? 
- Rosszulludjdk. meri 197J t, 1978 kó,MI URH· s jdrórhtnl ,zolgdllam. Elóub jdrdrld" vollam, 
u!(\bb jdnkvtttlÓ ltlic",. a:,olltul mdr tn mondlam meg. ki mi! csindljo/l a;:: URl l-s kocsiban. 
- A szakmában - mondják - a nyomoték az arisztokraták. Nem álmodozott ilyes.miröl? 
- Egy idóg m,crcngtcm aton is, dc IIcm IrapaszlwJfam tUdna. Nehem akkor is, ma is'at a rt:udtlr, 
aId az cg)'cnrullf,U hordja. Dc nem altarom bcJnlani 6kcl. Amikor eJlt mundtdl, a nyomo:::t.lh, mi 
vCl,Q'unh a s.;:aklllQ CSUCSCI, Illi cS(lb wUl)'ir /IIondltmh, mi mcg a rcndJrc)Jt . 
- Frappáns. Szülei hamar beletöródtek, hogy egy szem fiuk így döntött. rendór letti 
- l\-fcJr a fdrstgrlluncl tltrrll. dr a s~ljlci"lIIck IIcm mertem tldjtlutli ~'clc. Mert s:::t'xyrlIrCHI, llog)' t:~-
ptsZIC(hnil,u, Itli",r, jóiadIOIII a dolgaI. A,;,ikor htsóbb csoh elmo,ulr"m lIe1lih, lI<1n "",,,ldl d,. 
pontosan tudtdll, tftiirt Jltnys;:en:ilfcttl erre a liptsrc. 
-Aztán csak tanull, tanult, tanull. Van a fórendórök közt, akinek több a papírjaI 
- Nem olyan ,oh, dc ,.n. Az ahuv I,ivald ... liSZlrh h~~ólllaldllll~ haIlJi,ldlu, va,l. Dr lehel. lu,gy 
'0/:,11 mondlalll. Z.tr"jell>cn: til rrn,Ie •• nyilvdno, jdi,I<olai landr vagyoh. 
- É. csak ezrede.11 Mikor lesz tábornokI 
- Tudomdsonl HClint Magvaruntdgon a rcnddrfisttL'k Jtd~"lC rcn.)t:s ch,YclCmi (amir soselll \'olt ut-
bOnlol .. rrtj<l5an IIIrg i, nyugrallak, 1'0 nelllleszel, jÓi,hvlai ran.tr. al,kvr lellC/rk Id),'JnlOl<. 
- Hiába, alkalmazkodni kell a közeg hez. Önnek sokféle politikusi garnitúra keze alá kel
lett rerdóröket képeznie, Megtanította óket a túlélésre? 
- A:::t pró/)c!/ttJtfllllcg lIulatosilani hallgC!ltiimwn, Il ag)' a IJtilllt·ttij"g IInll I'ulitiltdi f.I tdolll/l'1I fd
fogható stúdium. A~ótn is gyalmm 0(/,11: hd/Lit tJt Únstclttlcl:, Iwg)' IICIII (,'notmc1l1yjoxc15, lrttt:/II, 
mert akkor khCl, hogy soJthal nehe~ehbcl1 tudtam vflltW cllcl:iismcrctctnmd cls::dmollli. 
- Altrt önnek is kellett egykor alkalmazkodnia. Például 1977·ben, amikor belépett a 
pártba. Áleázá.bóltette, vagy a baloldali.ág mákonya tévesztette meg? 
- Hel Ól ahirar nem l~"cll he, ma /Icm itt va.'O'ol:, h'lMelll fócc}rts::,tsdds valahol ct pcsci Illedn. 
- Rendórként manapság nem hogy köteleló, de kifejezetten tilos a politizálás. Barátai 
kÖlött .incs politiku.? 
- Eg,y sc. RC~ICMrdk,Joh,l'i4(lll, tluivcs;;:d:tclrtoZllalc Il,),t~ljItJtihall vaK)'nll pCltldlll Zdmhd JiIlIIllY' 
\'d, ,Ic LI/ival, TlI/j uljossal is.';s \ 'UII eg)' la ,ct banW tdr!iusdS::Otll,ji/tlllly, ZattulI Erikd, S~u fal( Ali
di... Milltr~ l1tlrulllhuvo/lla öss,cj"\'!;III:, ~s al:1lOr ",cXv (ji: IJltt>rI:öclts. 
- Óh. ha egyszer mi ls önök közt lehetnénk. De ,ajno~ már ügyvtdként sem találkozhot · 
nank önnel. Azt- rendórfóoktatóként- mitrt csinóltal 
- Mlkc)~bl'lIlc1gutc s::,Jlullai !"'óterrlll is, a p(.I"~ ,"iUH Irltl'fII. Oc/ndgtam, t.ls nyomballlh-;:Ikll ) (111' 

ni a pt",. EI 111"1<1111 kólld,lIi a I"I/ICIWI. Nehem a rrnd,~ervdllo~ds ig"~i aranybdnya \·L,II. . 
- Szóval csak megszerette a rendórstgel. ~s a gyerekeil 
- égyiluill scm ulwrl r(/l4lJr knni. fia/JI itltJsisllO/dt v~gl.cu. Mondtu,", Icgalclbb tcgyen C1eus('~II . 
De d a s,elllembc \'dgta, tudva, 11Og)' til mennyil 't{'fcsch: fUll'r, e4-trl a p(n,irl? M~Js( ItLxi:::i1l . 
- A szakmában mennyire ismert? Rendórkollégái megismerik igazoltatásnál? 
-Erre csalt "nnyit ha volna lxlldtnóm- Ulj"OS,lIiIlCS-, /lCft! mant.'k vele \'cgigtnt:llf1i tJ Ndg,yl:ú, u· 

ton, mcrt a~ asslony IIIdr II~ pC/'cen beltil tucllld. Rc1m kiildnbcn sClnjd llivatkolni, ha ,'a/ahit cllllt.·· 

s,c:ltlc1:, /lIeri me~c$eu, hoX,Y egyik b\lrLltorn s:tJba ho,o", Illirc a rendcJr: .. Blaskó? Jól iS/llt'rt'III . Al. 
istwit, at bu/amou mcg bülIlt'Ic1MI ... " Pcrs::c nern i1y,nfinonwJI nWfI(lta. 
- Gondoljuk, ha cukkolni akarjak, rendórviccet me.élnek. Van kedvence? 
- McKY CI rc"dór a haverjdllOt..: .Gycre IfIUltHoIl egy hel.YCI, tJhol IIIl'g n/lIozct is Stlnarally!t(il vtJ,l. " 
EI is cilld/jll ct bctrcUjdt, 1Jc.·csclll!o:rwt'k. NyitjlJ rgy uss;:ony at ajhk. a,tun Ildlrruz<lI: .. T C.Jl'Ill'. ife ,,;: 
CI rencMr, u/ú tC,~II41I' tclt'Csilldlttl" t"'lUbilddl,t!" 
- RoméljUk. ebból mo.t nem lesz baja. Ha nem, hov'; léphet Innen még feljebbi 
- Aldr (f'xc1ff/llt'" 111111(1<1(1/11 nrfl)l, 'h(}~ " tXi~H1é'...:.ydl a rl'mlJ, i s::lJllldrlc:rnhl. A ma.~mll S;:illfjl'1I Ll 
CS';CSO" \'41hYul:. Nnll "Iwrp" "lllIllICi":liI' kll/li. IlIlldbb ""s.~::::(!1,1(IIIItk a fOI1Sl.(lt,-r ukUl.llli. (f, md
Ime f(/l iIl1JO'yICIIII~hll cl:;: uh>' v~cllll·,'ót is. A /lIoshmi CI~)'CIIIIIIIClllr~,,/cJbbis igy ICl1p:::clt:lII . . 

lindner András - Horváth Zoltán 
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Előző számunk terjedelem korlátozása okozta 
bajtársi levelek --re ezúttal adunk válaszokat: 

Dl: Tam.ás Gyu1aszds. ~jtá.IsunJ; Jan 8.-i, Fern. 9.-i ' .. ~lu. 
20.-i és rnáIcius 14.-i kvekit s a benne ~lalt3J;at :tGiJ;iSrn 
kösz~jük A védnöki és adolnányozók listájan nNtá:zzuk a 
konfelencia k:iadás:illa befizetett"eket l\rIint he:tvestitést az 1998 
első" B.L számában a 8.ik oklWn' fog1alta.kat a 
következóképpen Jtozzuk félreéItés elkeIü.eséIe:·1I .~.z 
ópuszta.szeIi akcióía pó~ néltai MállalS Jánus esti. gh. 
fh~v. fia. .. \dám 90 u.s.DoIfut adon1.ánwzott :l SzélpáI ~v 
elinthés ilitt KÖszönünk minden tanácsöt. ~~e.t - " 
vitéz Szakály János Da-.Z8.-i és Jan 18.-i· ~~~ii köszönettel 
nyugtá:zzuk. A . Kmúere.llciáJt ism.eltettűk a j~hrinságot 
kifejező" üd"öz.letet. s Icméij~ ejj~~e is javulJban 
V3J1. K.ös.:zön; ük az :mg ol k U.lÜ,t\ ymi.i'1.Ísz!ei hez II t levél másola ta t ., - _. 
A "ideók mir otthon Vílrulílk. 
DI.Pa.:Iádi József ~ámos éIt~ését ~ jóJid11~~ait és ltatásos 
~;/útt:mfü;Ödését it~YIa méltiJn.roIíuL Ve1:, Fe~é'vel is íl 

SZEl\iRTI Tá!sasá.p,"gal vili ~\ttfmffi;oo.b'ÜJtk mái e-J.d.i,g is 
számos ekj·nyös Jtabd,lst ered1ttényrzett ~y kéljÜk további 
~m.et 
Tóth Albelt Iet: kIkipci ... o;:ztm UI gondolatai és elismeI6 sz:n'ai 

nagyon.iól~. . .. . , . ( ,.n.. 
Radnúthy Ká.roIy BajtirsUJtJ.; uzenetrl es de Gau.a;-Ie 
~keztet6 SOIait átgond.o.ltuk. A me-grutis sikele:S 1e.ltetJte, 
csak nincs od.a1ta.za ~nJ;i aki aJ.;].;oIa befolyással bint.a.. mint a 
11I es Gene:I ális.. " . 

Simon. WUe BajtíI~\ ~ámC!tija a cse~d~~~EIÓl az ÖIt~ 
c:send.& ök l~a.szla:)(iás::i t biz onyltotta.., ---k uszG.'1) ük ! 
Zsolt Gyula Ea.jtárSUJtJ; szavai és ~e megkö1t1f.)Íti az 
eJosztást s kfuz~jÜk jÖJmrá.l1Ságait - . 
Csrika FeleJte Baj~SU1tJ~ , az otthoni csó: szaJ:osztá.l) ve-zetúje, 
komoly terv eljkts2itesé.vel e:; az oktatás eszközének 
feIlt.a.szJt.íÍlásál'al toOOIOZ uj II csendóI-In'eket ll sikeIt kivá.nUJt.k 
lt1.u.nl:~áluu. 
K.á.!:miút ,i"ildÜli SiÚidüi Bajtllsuhk kéId.ésé!t il !!viÜ;sz II_t 
saját ma,ga ta.1.ilia. meg, s mi csak ölömÜJtJ;et fejezzÜk ki, hogy 
~y m~érdemelt kitIDttetéshez ~et nyujt1t.a.ttunk. Az 
ÜJtJteMhe:z s:il;elt kiváJ1.wik es vitéz ta.ssányi C5DlXllnrezet6 · 
&jtirsnak kÖS1:önjü.k az q;yüttnruJ;Ödést 
Sze1ei József ~jtársuJ1kJ!ak köszö~jüJ.: JaJL l~L·i leveJét, az 
(N;zes ruggó" kél désekI e adott kime1Ít6 "iilaslát A 
k Ol1.Íf1el1ciázá kÜldött jókiv:lnságokat töváblitottuJ: 
~end~eWatek Kffi,'f'S Jóska E-aítüs! C~ .~TIe sze~etné_~ 

--g..-

~vehitede.t felmrni: _0, 01TrlONLo\.K SEGITSEGE. NELKD1.., 
Qi\-Th'llT . SE1'vI TIJDTlJNK VOLN A E.LÉ·RNL A '78 
TISZTE·LE1BELI OTTHONI CSENDŐR TÖBBET·TEliET 
ÉS IVL.\R TETT É.RDE.KÜNKEE.N, MINT A KÜLHONI 
ÖSSZES CSENDÓR EGyÜTrvEvt. GO;KDOLOD, HOOY 
A:Z Ő SEGITsÉGÜK NÉLKÜL lVIOST TANÍfAN • ..\N AK 
CSEND ŐRAN YAGOT l\'Lo\GYARORSZ • .\.GON, 
TARTIB.TN . ..\N.<\K CSEN D ŐRNAPOT BUD APES TEN , 
VAGY FOGADN . .\.K A CSENDÓRÖKET OLYAN 
MEGEECSÜLÓ TISZTELE·TIT·L, l\rflNT AHOGY TÉ-GED 
FOGADTAK? HA SZE·MELY ES GONDALA.TCSE.RE-VEL , , , 
NE,:M nm. JUK BIZ ON xTIAN I, HOGY V.~JABAN ~'II 
PE-~·WPEK VAGYlJNK.q.7,:UJ KOZBIZTONSAG 
ELE·RES EHEZ , DUZZOGILo\.11JNK ES ELMULILo\.TUNK A 
RENDVÉDELEM TÖRTÉNETÉNEK SÜLLYESZTÓjÉ.EEN. 
TOl\'IPA IOZSE·F &jtUsunk f.\'c?Pt köszönjÜk. Sajnos több 
BajtáIs szenved a tIiaJtoni ~y"elszÜJteti szerződés puszttó 
l.~~';~ ~1..tt ... - u....u 111-.-_ ·t" 1_- \it - ~~~ . -~lil.~ O.U.l. .'1.L e!!1.!\l:'lt '.lilla r. t · e_· J1~~.:.a'~~u.a.JJlt. S illU 

1-O'.J~1, Nel-; ;';''' t··,.,.-'ft ·., l -'-"·;- ·· r-i"'le··t -" . -:'1,UJ\. .. ... ..!.---Ao:; ~ ..,.l .... t!l LI. fAJ"\L\LC. ... ..IJ • • 

T~tIai Józ~{" EajtUSl.utk m~ita.tó :sm ai t ésjómri.l1...~a.it 
köszönettel vettük,és kéIÜJtk - mindel1 BajtiIsat, akrnek 
tudo~ ;'3.J1. a II Győzi hadilt.a.jó II mejjmentójének soIsá.Ici~ 
adjon a köz.tXID~ eltr~ést 
Máthé Ferenc BajtUS1UU;Jtak köszönjÜk csendÓIl'w.pi 
beszámokiját A kéIt ám: F.J. Bécsi KaputéI lLGy&. 9021 
Hungiily. Testvérének, a 81 éves :e.éhnak haJá.nli:ét szomonÍan 

. ohrastuk. A c:i.nunel rej \'3.11: A RL-eket visszakÜldi a pósta... 
Andróczi 11 mester artist" neve több ujságban 

szerepel, Legutóbb a Record Delta és a Fayette Tribune 
irt elismerő cikket a MELOMEL néven forgalomban levő 
méz--borról, s világ legjobb borának nevezi. Mi lenne, ba a 
jövő évi csendőrnapon Venicében Andróczi Ferenc Orm 
Bajtársunk a csendőr borszakértők birósága elé vinné az 
ügyet, s magával hozna egy --két ládávaI kóstolónakl?! 

Az ANGLIAI csoport Szekeres Pál Bajfársunk 
vezetésével állandó összeköttetésben van a központtal , 
köszönjük a segítséget negyvenszer és külön is gratulálunk 
vitéz Szakály János kitűntetéséhez, melyet a budapesti 
Nemzetőrök "A történelmi hagyományok ápolásáért" 
itél tek oda. 

A csendőranyag Hazaszállításával kapcsolatban a 
többség véleménye a mielőbbi lépések megtétele mellett 
tett javaslatot, de a várakozást javasolók évelése is 
meggondolandó, így ezt a kérdés függőben kell tartsuk . . ' . ' . - . _. .. -q-



'A beküldött válaszok közül Dr. Tamás Gyula, Vitéz 
Tassányi József, Máthé Jenő, Radnóczy Károly és Szelei 
József, Bajtársak alaposan megindokolt véleményét külön . 
is köszönjük. Szelei Bajtársnak köszönjük a csendőr zászlós 
kérdésnek részletes ismertetését, s Forró Jánosnak és Dr 
Parádi Józsefnak át juttat juk az adatokat. 

Horváth Ernő Bajtársunk három és féloldalas 
levelét nagy örömmel vettük, reméljük, hogy a 
szeptemberi konferencia alkalmából találkozunk és a 
néhány kérdésre személyesen válaszolhatunk. 

vitéz Kőrössy Zoltán Bajtársunk küldeményét 
köszönettel nyugtázzl!.k, sok jól használható anyagot ad. 
Egyben reméljük Edesanyja fádalommentes gyors 
gyógyulását balesetéből. 

Aszalos Bálint Bajtársunknak a ~sendőr 
érdemrend keresztjét adományoztuk nemes munk~s,sága 
elismerésére. A kitüntetést érdemkeresztes Szabó Akos 
Bajtárs adta át New Ulm,ban(Németország) mint a 
központi vezetőséget képviselő tiszteletbeli csendőr és 
csopo~ezető. 

~., ~ . 

'::y."'" "r.; , (. 
" ;'" •. r ' · /' 

~ . ~ .. --- , .... \ 

Balról Szabo Ákost.cső., csop vez Jobbról Aszalos Bálint 
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HALOTT AINK: 
N nemes 'vitéz .verebélyi Marssó Barnabás, m.kir. 

cso. hdgy. Dowmngtonban, ez év Junius 23.- án 
elhalálozott. 

Borsányi .Iánosné,(llona)Borsáriyi János M.Kir.cső 
őrm. felesége, 1998 Apr. 20--án Budapesten elhunyt. 

vitéz Zirczy Enikő, vitéz Zirczy József m.kir. cső. 
ezd. Iánya,1998 május 31.--én, Bécsben, hosszas szenvedés 
ut~n,elhalálozott. Gyászolják, férje, dr,Papp Vilmos és fia, 
Bng.gen. Roland Stohschneider. 

Gróf, czegei Wass Albert,tiszteletbeli csendőr és a 
cső. érdemrend tulajdonosa, Astorban, Florida kilencven 
éves koráben vissZa'adta lelkét Termtőjének. ' 

Orbán JÓzsef,m.kir. csendőr, életének 87.--ik 
év~.b~n .. 1??8 j~n,iu~~ 2.?--án Nederlandban elhunyt. 
Szulo~oldJen, Szarfoldon (Magyarország) van örök 
nyugvohelye. 

Bajtársak! Ritkulnak soraink, s sajnos Közösségünk 
még nem végezte el a Ránk maradt szolgálati feladatokat.--

Nevünk és fellépésünk már nem ellenhatást keltő,
sőt az uj választások már olyan meglepetést is hoztak, 
hogy két t.cső. csendőrbarát került befolyásos hatáskörbe 
és pozicióba. Ha ezeket az uj lehetőségeket a sorsunkat 
irányító Hatalom tette lehetővé, mulasztás lenne azokat fel 
nem használni. 

A körültekintés szerves része a vissza és 
előlretekintés. Az aligha vitatható, hogy az otthoni 
pártérdekűség megszünt, s pártatlan rendpártiság az új 
igény. Az sem tagadható, hogy már az 1996--os budapesti 
Rendvédelmi konferencián 5 hivatásos csendőr előadó, 9 
tiszteletbeli csendőr előadó szerepelt és 23 csendőrtémájú 
elöadás volt napirenden. Ezt a "térítő" munkát az 
OTTHONI rendpárti kutatók,-- nevezetesen a Szemere 
Bertalan Rendvédelem--történeti Tudományos Társaság-
renagénylő tagjai nélki.Íl nem végezhettük volna el. 

~ 
Biztatásul olvassuk er az idén kiadott Rendvédelem--

történeti Füzetek VII.évf. 8. számát: 
t r " 

rtn..~ (..'3 €;r I'V-yl O 
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üZENET BAU 

V~nem eu: octhonj hegyeknek: 
a c.illagok járú. wilcozó. 
É. IÖnJényei IICIlIIWIk a .HÚJknek • 
e,őnek. hólUJlc, fellegeknek 
él nine,en ború, örökkéwló. 
A 1Iil; ualad. CI k6 """,od., 
a k6 llUJl'aG. 

V~eMm CI löldiutM: (;MJk uremjen. 
hG ICÍIkca rógja il le a tleeá" 
H a wkond uír ja il • nöluwCt4. 
A 1IiZóg fölölI órlcöcüle • Rend 
• nem 1Ié." magja • nemei gabOAÓlUlk. 
de hire . em lea egykor a c.aló",,"k; 
a.; illó lem4l" ja a nomo,"". 
A II~ u alad. CI lu) marad. 
a kö mlll"ad . 

V"enem a.; erdőnele: ne féljen, 
ha e,"'co,· •• klJÓlOIe lUUIe. 
Mert eró,ebb CI baUGnGl • fa 
• a vér~ CIOnleból virradó CG1IG",r. 

új erdő IGI" jad nóMdelmelen. ro~ 
S még mindig lewuJk /áIC, milcDr' CI 

II gyilko. 1ICIIGI ré,/el/alta' már 
, II .újlÓ Icá il UeIII jó1Iálétellel 
luumo. anyaggó uólt CI föld aloe, . .. 
A II~ ualad. • lc6 marGd., 
g lu) m41"ad. 

V"encRl a ~I,"Ie. mdy /ölllellel,: 
114 esrenlóllé JeI",k ú A Iölddel, 
nemucléW ór1lÓlCÁlGin 
jÖllIIek majd újrCl boldog épitők 
é. Iciú.ólc a lundamemunwc 
s a.; erlcök. ó.i. hólehér IcÖ1lÚe 
emelnelc /1Ilal! urot. UJmplomoc. 

Vaenem • lUímaJC, mely Jölnellel,: 
• Ju~m I.unuil wló 
fÚ I.u~ wló a.; aWaI, 
inely újra építi. /aIakat. 
~ lIi" .Hlad, de • 'Iu) llUJl'ad. 
II lu) 1lUJl'ctd. 

É. ü~enem II vole blll"ÓlGÍmlUJk. 
kik megtUSadják ma a R61Iemet : 
ha fordul egyee újra a kerék. 
én Akkor ú G blll"áljok leuek 
é. ncm leu bo.,~ú. niilölel. hlll"Gg. 
K~cc nyújtunk cgymúlUJk fÚ megyü .. k 
é. leuÜlIk Egy Cél fÚ Egy AwaC: 
G 1Iil; .alad. de a lu) m41"ad, 
a ~ llUJl'ad, 

É. iQenem mind.nlcinelc, 
Cete1lérnelc. rolconnak, idegennek. 
&onoulIGIc. jólUJle. hr'úéganek lÚÓ&lGlónak • 
annak. akit. fája. '" él annGk, 
kinek Iceuhe" tJérClep~" tapadnGk: 
1Jigyw"'olc é. imódlcoualole I 

f' alGhol fönt • mago. ég ala" 
nwulullUJk már ,",.an a ClillClgok 
, G II~ ,,,alad é. (;'Gk • kó mlll"od., 
G leó marad. 

MlII"adlUJle a.; igaak él a jók. 
A tiuták él a békeuégelek. 
Erdök. henele. 'Anok é. emberek. 
Jól gondolja nw:g. ki mit e.elekszikl 

Liluw"" már ." égben fönc a ros,ál 
• CI Clillagok ,engelyét olajo~tÍk 
uorgalllUJl angyalok. 
É, lé"'f'n esillllg/ordultú megint 
é, miként hirde'i CI Biblia : 
megméretik a" embernek fia 
, ki mint Iletett. CI.IOnképpen araC. 
Mert ellu' CI lIÚ é. e.ak CI kö mlll"ad. 
de G lu) marad. 
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M Királyi Csend6r Bajtársi Köz~: 
Az MK~ a volt M~yar YJrályi Cserrl1rség 
t.örtérehni szerepének és hiva~ örököse. 

FeJadata ~g6rizni és ~görökíteni a volt Thsti&t 
~mes ba8yományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1lzött volt 
cserrl.1rök bajtársi közössége.IIf!lyrek tagjai Ere~k a 
volt TI:st~t cseOO6rei (lrivata1ból) .~teletbeli cselrl1rök 
(fe1kérésre) és cseOO6rbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség ce1Jaival és Feladatával egyetérte~k. 

Az MKCsBK. m~ te~tén á11ami1ag 
engedélyezett uNonprofit Corporationu.az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

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

Rendeltetése: l.) A közös sorsra re~lt bajtársak 
összefogasának és tájékoztafác.ának biztosítása. 

2.) R.ámJnU5 Bajtársaknak és CSaBija
iknak IIf!gsegítése. 

3.)A volt TI:st~tr6l alkotott ton ~g
itéJések és véEmények IIf!gváltoztatása. 

4.)Ei1'arlások .~pelyek(Cs6.Nap) 
re~vel a fenti célok eJérése"'b!z SZÜkSéges anyagi aja
pok ~gteremtése . 

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

ze~k közp:!nti t@koztat6ja. 
Mmn cikkért szerzd'je.bmsáért a B.L.kiai1ja fe

le1.Szerkeszt6 bizottság:St.Clair Norbert Kö~rrli Ferenc 
Feei1s kid) ~ Gábor.központi vezet6. 
Cim:~ Gábor .5324 Pinevi!w Way Apopka.Fl.-32703. 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

" BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
50.-ik JUBILIUMI évfolyam.Negyedik szám,9"8/11/15. 

KIADJA: 
Az MKCsBK központi' vezetősége Szerkesztő 
Bizottsága, Körmendi Ferenc, Szentkiárai Norbert, 

Felelős szerkesztő vitéz Ki~s Gábor. -~~ 'i,tle4~d.t .u 
K " t' tá"k t t' ,~~ ozpon I Je oz a o: -1..A1~1IlA/IIUT1U-
~ 1 '7~k~~ 

Visszatekintve az 1998.- évre fe~s'fiíkusan ~ 
meg kell állapítanunk, hogy kitűzött feladataink ~· 
lényegesen közelebb jutottak a megvalósuláshoz. 
Hogy ez makacs igyekezetünknek, vagy az Otthon 
bekövetkezett lényeges változásoknak köszönhető-e, 
a jövő fogja megmutatni. 

Egy, eddig elképzelhetetlennek hitt kép 
valósággá vált az idei vitéz--avatás alkalmából 
Kenderesen. Az ünnepélyes felvonulás díszőrségében 
egy kakastollas csendőr őrmester is besorolt a 
fegyvernemek közé. A sokszáz jelenlevő 
várományos, avatott és vendég mosolygó szemmel 
fogadta a nekik szokatlan de megnyerően 
fegyelmezett V áczi Levente, tiszteletbeli csendőrünk 
látványát, --s nem mondanék igazat, ha be nem 
vallanám be, hogy nekem is és a szintén jelenvolt 
vitéz Domokos Sándornak is könnycseppeket kellett 
szemünkből törölni.-- Mint később megtudtam,egy 
hagyománytisztelő fiatal férficsoport alakult a mult 
hadsereg tradicionális emlékét megőrizni, amelyből, 
mint mondták a "daliás csendőrök "nem 
hiányozhatnak. 

C;.:;.) 
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Alábbi képünkön V áczi Levente és Udovecl 
György t. cső. és tb. honvéd őrgy. látható csendőr 
egyenruhában. 

Ha ez a két kép elgondolkoztat , bennünket, 
kiséreljünk meg magyarázatot adni azoknak, akik 
az emigrációba kényszerített csendőr bajtársak 
eredményességét és igyekezetét alábecsülték. 

Itt elsősorban azokra kell gondolnunk,akik 
1948-tól csendőr hűséggel és példás önzetlenséggel 
összeteartották és összegyüjtötték a szétszórt és 
reményvesztett Bajtársakat. Hálánk és 
megbecsülésünk adassék Jegenyés Páljainknak és 
fennmaradásunkat biztosító tevékeny csendőröknek 

Az orosz megszállás megszüntével előállot új 
lehetőségek felismerésére vitéz Domokos Sándorok 
és Dr. Kiss Gyulák jussonak eszünkbe, akik 
megérezték és megértették a lehetőséget, hogy a 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság útján megtámadhatatlan 
történelmi alapok megteremtése lehet a Cseydőrség 
való történetének Hazaadási módja. Hogy Ok és a @ - __ 'o 
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velük dolgozó száz és száz támogató Bajtárs 
önzetlen szolgálata nélkül, és a vitéz Szathmáry , 
Károlyok és Dr.Rektor Bélák célratörő örökbecsű 
munkássága nélkül nem volna csendőr Közösség és 
Odahaza csendőrséget kereső és kérő igény, az 
bizonyos. 

A Magyarországon megtartott és itt 
Amerikában viszonzott Rendvédelmi konferenciák 
(összesen tizennégy) is természetesen hozzájárultak 
a volt Testület valóságos és igazi mult jának 
feltárásához, s most, hogy Magyarországon egy volt 
csendőr szds. rehabilitációjával kapcsolatos 
műhelyvita folyhat a Belügyi Szemle 
különszámának szerkesztőbizottsági ülésén, csak az 
remélte, aki valami csodára várt. 

Bajtársak a csoda kibontakozóban van. 
Odahaza a tiszteletbeli csendőrré kinevezett 
Bajtársak száma egyre növekszik, a tavaly ilyenkori 
szám 39--ről 74--re emelkedett és akinevezésre 
felterjesztettek újabb 11 fővel fogják gyarapítani 
sorainkat. 

MÚZEUM HÍREK.: 

A Torontói Fegyveres Erők Múzeuma részére 
a Szemere Bertalan Társaság, a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Muzeum és a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum (amelynek 
gondozásában az ópusztaszeri Emlékpark működik) 
együttes pályázattal sikeresen megalapozták a 
csendőr--anyag Hazaszállításának feltételeit. 
Ausztráliai Bajtársaink jogos kérdésére válaszolva, a 
csendőr--anyag Hazaszállításával kapcsolatos 
kiadásokra összegyült összeg,--kétezerkétszázötven 
Dollár és 21 cent-- a központi pénztártól függetlenül 
külön bankbetéten vitéz Kőrössy Zoltán kezelésében 
van. Kétszáz U.S.Dolláron felüli hozzájárulás esetén 

z adományoző neve, vagy az általa meghatározott 
névemléktáblán lesz megörökítve. 

o 



CENDŐRHŐSÖK EMLÉKT ÁBLÁJA: 

A Hadtörténeti Múzeum falára felállítandó 
csendőr hősi emléktábla ügyében (a többi 
fegyvernemekhez hasonló) több levélváltás után és 
szem~lyes tárgyalás eredményeként az alábbi 
levélváltás ad reményt a közeli eredményre: 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
. HELYETTES ÁLLAMTITKÁR 

vitéz Kiss Gábor 
a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 

központi vezetője 

___ ........ _~._. _ ___ ~ ~'..J ' ",,'_ ~.::-:::~,. -, . - .. ;,.-.- 'r~· 

Budapest · 

Tisztelt Kiss Gábor Úr! 

A volt M. Kir. Csendőrség IL \oilágháborús hősi halottainak emlékét 
megörökitő tábla engedélyezése ügyében hozzám írott levelét megkaptam. 
Lefolytattam az ilyen esetekben szükséges konzultációkat a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület vezetőjével és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
főigazgatójával. A fóigazgató úr tájékoztatott a dolog előzményeÍIől is és az Önnei" 
lefolytatott szemé1yes megbeszéléseiről. 

Az emléktábla tárgyában a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnökének, 
:Nlicskei Miklós nyá. alezredes úrnak az az állásfoglalása, amit egyébkén az 
egyesület vezetőségével egyetértésében alakított ki, hogy a Belügyminisztérium 
illetékeseivel lefolytaott konzultációt követően szi.Uessék csak meg a h.ivatalos 

~~fo_~lalá~~~ _ 

Az elmondottakból értelemszerűen az is következik, hogy támogatás omról és 
pártoló segítségemről csak ezt követően tudok konkrét értesítést küldeni Önnek. Az 
esetleges félreértéseket elkeriUendő kérem szíves megértését és türeJmét. 

Budapest, 1998. " /'.1 . i":f .".-n. 

Üdvözlettel: ~~&s~ 
~ 

,. 
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MKCsB K. 

GABRIEL G. KISS 
Central Commander 

WORLD FEDERATION OF ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE 

Micskey Miklós Úrnak, 
Székely Bertalan u.20 
1062, Budapest. 

Keves Miklós Bajtársam! 

Nagyon nagy örömömre szolgáit a Honvédelmi Minisztérium 
helettes államtitkárjának hozzám írt és tegnap megérkezett levele, melyben a 
következőket írja:" Az emléktábla ügyében a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület elnökének, Micskey Miklős nyá. alezredes Urnak az az 
állásfoglalása, amit egyébként az egyesület vezetőségével együttesen alakított 
ki, hogya Belügyminisztérium illetékeseivel lefolytatott konzultációt 
követően szülessék csak meg a hivatalos állásfoglalásunk .. " 

Fenti lépés nagy megnyugvást okozott itteni bajtársa ink és 
többek között vitéz Bánkuty Géza Barátunknak, --aki a csendöügyet a szívén 
viseli,--- hisz Te voltál az első magyar hivatalos személy, aki a Bánkuty-
ebéden mondott beszédedben a csendőrség rehabilitáció ját mint 
egyesületetek clkitúzését jelentetted be. _ 

Szabó János helyettes államtitkár Ur "támogatását és pártoló 
segítségét" irta, ami nekünk fontos, hisz a hősi halottak ügye a 
csendőrségnek, mint katonailag szervezett őrtestületnek harci áldozata, 
(állagának SI %-a) a honvédelem hatáskörét illeti. 

Központi vezetőségem javaslata alapján ezúton és ezennel 
felkériek, hogy érdekünkben végzett határozott éJ b~tor kiállásod 
elismeréséüt felkérjelek a TISZTELETBELI CSENDOR ALLGBA való 
felvétel elfogadására. 

Mégegy kér~sem volna: kérlek add át vitéz berthóti Berthtóty 
László ny. VK. ezredes Urnak és Simándy Gyurka régi testvéri barátomnak 
a mellékeIt névjegy kártyáimat, valamint add át tisztelő és bajtársi 
köszöntésemet a többi hűséges egyesületi tagnak. 

DeItona, 1998 Nov.12. 

Bajtársi szeretettel: 

~~ .~~ 
vitéz Kiss Gábor 

MHBCsK.Közp. vez. 

290 Cranston Street· Deltona, FL 32738-2138· TEL (9~. FAX (904) 532-1645' E-MAIL gaborkiss@aol.com 
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A központi vezető levele elqlvasása, után 
va.ijon hány Bajtársnak tünik fel a "V ALTOZAS"!!! 
A központ új címe a levéllegalján olvasható és 
kérjük a Bajtársakat, hogy a jövőben ezt a cím et. 
telefont, faxot és E-maiI--t használják. Itt kell 
megemlítenünk, hogy miután válsztanunk kellett, 
hogya Dr .Rektor Béla által írt szakkönyvet és 
dokumentumot újranyomassuk, vagy a modern E-
maiI rendszeren publikáljuk a "Magyar Királyi 
Cendőrség Oknyomozó Történetét" --az utóbbit 
választottuk, mert nemcsak anyagilag, de 
jövooenézően is ez lesz hatásosabb. Az Interneten 
való hozzájutás utja: WWW.hungarian.net majd a 
szervezetek és egyéb intézményekből kiválasztva a 
Magyar Szervezeteket rámenni a 
/szemere/index.htm --re. 

Csendördokumentumok a magyar könyytárakban : 

Alábbi levél érzékelteti azt a kedves és 
közvetlen fogadtatást, amit a központi vezető Dr 
parádi és vitéz Domokos Bajtársakkal kapott a 
Széchenyi könytárban. 

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR * Gyarapítási osztály 

H·1827 Budapest 1., Budavári Palota "F" épület 

NATIONAL SZÉCHÉNYI LlBRARY 
BUDAPEST, HUNGARY 
Section of Acquisitions 

v .Kiss Gábor 
központi vezető 
Magyar Királyi 
Csendőr Bajtársi Közösség 
5324 Pineview Way 
Apop ka , Fl . 32703 
USA . 

Tisztelt Uram ! 

NATIONALBIBLIOTHEK SZÉCHÉNYI 
BUDAPEST, UNGARN 

Erwerbungsabteilung 

Budapest, 1 998 . O 9 ,2 9 • 

Ügyi ntéző: Ecsedi V . 

Iktatószám: -1 Lt ~~ l!> 
Tárgy: 

Az Országos Széchényi Könyvtár vezetősége nevében hálás' 
köszönetemet fejezem ki a hozzánk eljuttatott alábbi 
kiadványokért : 63 

J 
; 
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l .Rektor Béla: A Magyar Királyi Csendőrség oknyo
mozó töténete. 

2 .v .Kövendy Károly: A Magyar Királyi Csendőrség. A 
csendőr békében, háborúban és emigrációban. 

3 .Szendi József: Csendőrsors .-Hernádnémetitől Flo
ridáig. 

4 .Pálfalvi Nándor: Esküszöm, hogy hű leszek. 
5 Domokos Sindor : Dél keresztje alatt. 

Megbűnhőd te már e nép . . . 
Tisztitótűz . 

6.Finta Imre: Koldus és király. 
7 ,Hiven , becsülettel, vitézül. Videókazetta . 

A hadványok ajándékozásával hozzájárult ahhoz , hogy a 
külföldön élő magyaro k által írt munkák ne vesszenek el 
nemzetünk számára , és azok a magyar kultúrális örökség 
részeve válhassanak , napjaink olvasói , kutatói és a 
jövő generációi hozzáférhessenek . 

Értékes ajándé kát még egyszer köszönjük és kérjük 
gondoljon a jövőben is könyvtárunkra , 

Telefon: 224-3750 

Üdvözlettel 
I t 

~1'~ 

Fax: 202·0804 

Kara kas Péterné 
osztályvezető 

MNB 10032000-01427659 

A magyarországi t. csendőrök kitartó 
munkáján,ak ere~~.énye~ént azt ~s megállapítottuk, 
hogya SzechenYI konyvtar ma mar nyilvános óriási 
csend~ran~ag.a meHet,t az ország más 
nagykonyvtaralban feitalaiható és hozzáférhető 33 
csendőrségtörténeti kiadvány van. J avasoItuk a 
künönböző könytárakban fellelhető anyag egy 
csoportba gyüjtését az OSZK--ban. 

Három Konferencia üf!Ve: 
Az első ezév szeptemberében megtartott 

budapesti konferencián vitéz Tamáska Endre, vitéz 
Kiss Gábor ,vitéz Domokos Sándor és Simon Ferenc 
Bajtársak tartottak előadásokat, s mert ezekről 
video készült, az érdeklődők a szokott módon, vitéz 
Viczián Bélánál bajtárslinknál megrendelhetik. 
Címe:457 East Peckham St. Neenah, Wisc. 54956. A 
konferencián Magyarországról általában 15--18 
csendőrbajtárs és 23--26 t. csendőr vett részt, s 
örömmel találkoztunk az angliai csoportot képviselő 
Tompa József Bajtársunkkal, a Galántai zászlóalj 
krón!kásával és Tóth Imre csö.örm.-el. f7?7 



A második konferencia (lehetséges, hogy 
utolsó,) jövő év Február 12--14 a venice--i Magyar 

/ Házban lesz, (ahol már négy ízben ünnepeltük a 
csendőrnapot), s a központi vezetőség kér, hív és vár 
minden Bajtársat, aki barátaival és a magyarországi 
delegációval kíván találkozni. A konferncia első 
napja fontos csendőrtémákkal és előadásokkal 
foglalkozik, a második napon filmbemutató lesz az 
összegyüjtött csendőranyagról és annak 
megbeszélése, majd ünnepi vacsora és tánc, 
Vasárnap pedig Istentisztelet lesz tábori püspökünk 
hirdeti az Igét és mondja a megemlékezést. 

Ennek a konferenciának részleteit még külön 
meghívón megküldjük, de kérjük a Bajtársak és 
Barátok támogató részvételét. 

A harmadik rendvédelmi Konferencia ismét 
Magyarországon lesz 1999 őszén, " Közigazgatás, 
rendvédelem és véderő kapcsolata" -cimmel.Az 
előadásra jelentkezők már most küldjék meg 
előadásuk tervezett címét,mert a mult tanulsága 
alapján ismét zsúfolt programm várható. 
Jelentkezni a központ utján, vagy egyenest a 
Szemere Bertalan Társasághoz lehet :Bláthy Ottó u. 
3--5, Budapest,1089 Hungary. 

Levelezés: 
vitéz Szakály János Bajtársunk ismét reményt 

keltő alapossággal ír tevékenységeiről, a Mementó 
Emlékmű magyarországi leleplezés én való 
részvételről, a zalai ujságnak adott interviewjéről, a 
Zalamegyei Múzeummal való összműködéséről és 
Mészáros Lázár hamvainak Hazaszállításával 
kapcsolatos fellebbezéséről. Aktivitása csodálatos. 

Salamon Iván ,t. cső. Bajtársunk nagyapjának, 
Salamon Bernátnak . személyi adatait küldte meg, 
bár anélkül is saját érdemei alapján lett t.cső, mégis 
"éi-dekes hogy Salamon Bernát Bajtársunk1893 és 

- 1898 között az M.Kir. Csendőrség állományában 
szolgált. , 

Szabő Akos Bajtársunk és németországi új 
csoportvezetőnk, az US~.::látogatása során a 

FR~ 

központi vezetőt, és több, az amerikai hadseregben 
yele együtt szolgát Bajtársát látogatta meg. 
Orömmel vettük a híreket a kansasi egyetemen és 
más intézményeknél tartott előadásai sikeréről, és 
köszönjük a Közösségnek adott nagyértékű 
munkásságot. 

Dr.vitéz Jani István Bajtársunk két levelét is 
köszönettel vettük, jólesik olvasni a biztatást és 
elismerést ami kisugároz szavaiból. Reméljük a 
"muzeumról "adott jelentés örömet okozott. 
Szomorúan vettük tudomásul Dr. Bánsági Béla 
haláláról írt értesítést. 

Kulifai István Bajtársunk segítőkész és 
jókivánó levelét köszönettel nyugtázzuk. 

Tompa József bajtársunk külön elismerést 
érdemel a magyarországi konferencia alkalmából 
tett megnyerő magatartásáért és segítőkészségéért. 
Az alábbi képen elől a Dr. Parádi házaspár, hátuk a 
központi vezetővel Tompa Bajtárs. 

Kálmán Vadon Sándor levelét érdeklődéssel 
olvastuk, s a rövidhullámon fogott híreket 

. köszönjük. 
Gerendás Ottó Bajtársunk levelét, benne a 

Bólyai--Akadémiáról küldött ismertetést köszönjük, 
~~omorú büszkeséggel láttuk Balás Géza, Halmos 
Odön,és Berényi György jólismert képeit a Hősi 
Halottak emléktábláján.-- Egyben köszönetet 
mondunk a "muzeummal" kapcsolatos 
tevékenységéért. ~ 
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Tóth Imre bajtársunk levelét köszönjük, jő 
egészséget kiván unk és örömmel olvassuk, hogy 
katona állományban maradt hadnagyi ranggal. 

Pintér Aladár Bajtárs részletes beszámolóját 
és a csendőrnapi képet köszönjük. Reméljűk Leyla 
szemoperációja jól sikerült. 

Dr. Tamás Gyula Bajtársunk aug. 30.-i levele 
két jogos szemrehányást említ. Az egyik Dr. 
Szentanrássy Elek m.kir. cső. szds. Bajtársunk 
elhalálozásának elmulasztott jelentése volt, a másik 
Mrs Szentpál Ilona cső. özvegy Urhölgy megrendelt 
könyve szállításának csak "félig" (kettő helyett egy) 
teljesítése. Mindkét mulasztás a felelős szerkesztő 
büne, kérem a bocsánatot. Szentandrássy szds. Ur 
a miskolci 7.-ik nyomozó alosztály pk.ja volt, s 
ausztráliai bajtársai meleg, tisztelő szeretetét · 
élvezte. 1997 Dec.19. -én halt meg, 84 éves korában. 
Békesség poraira.---- Mrs. Szentpál ügyében az 
otthoniakat kértem a hiány pótlására,de ha a hiány 
még fenn áll, a központ küldi a könyvet. 

vitéz Serényi István a szokásos 
".küldetésében" tevékenykedve több Otthoni 
ünnepség szónoka volt és politikai összeköttetései 
révén a legfelsőbb vezetóktől is reménytkeltő 
igéretekről számol be. 

Szekeres Pál Bajtársunk, az angliai 
csoportvezetőnk a csoport munkásságáról ir, s 
örömmel közli, hogy Baracsi józsef Bajtársunknak a 
~agyar Köztársaság Elnöke a Köztársaság Arany 
Erdemkeresztjét adományozta. Mint tudjuk még az 
Antal kormány idejéből híres tánccsoportjáqak 40 
éves jubileumán A köztársaság Nagy Magyar Eedem 
keresztjét érdemelte ki. 

HALOTT AINK: 

Simonfi Márton, t. csendőr, az ausztráliai 
bajtársi csoport hűséges támogatój, mult év október 
10.én 77 éves korában elhunyt. 

Erika Tompa Utingern Tompa józsef 
Bajtársunk felesége 1998 Május 7.-én 72éves 
korában Angliában elh~ 
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Dr. André Lászlóné,házasságának 53.-évében, 
. hosszú és fájdalmas betegségben elhalálozott. 
Temetése Szeptember 8.-án volt s abulverdei 
temetőben nyugszik. Gyászolja férje, volt m.kir cső. 
szds. és családja. 

Madarasi Sándor"m.kir csendőr szkv. életének 80.-ik 
ében, aug. l8-án hirtelen, Ausztráliában meghalt. 

Bogsányi Klára,néhai Bogsányi józsef, m.kir. cső ezds. 
egye 1998 aug. l7.-én, 89 éves korában, Sydney-ben elhunyt. 

Orbán Péter m.kir csendőr őrmester, életének 77 évében 
delaide.-ben (Dél Ausztrália) elhalálozott. 

Dr. Sepsey .János" volt m.kir. csendőr szds. ,gyémánt 
plomás jogász,1998 szeptember l6.-án Székesfehérváron, 85 
es korában elhunyt. 

Dr. Bánsági Béla, m.kir. csendőr szds. életének 85.-ik 
ztendejében 1998 julius l4.-én Ausztráliában 
hunyt.Gyászolják felesége, három fia,tizenegy unokája és 
, rom dédunokája. 

Imádkozzunk, hogy fenti, körünkból eltávozott drága 
aj társaink azt a békét élvezhessék, amit szolgálatukkal 
érdemeltek. 

E szomorú névsor után --gondoljuk-- helyén 
van a tervezett Csendőr emléktábla egyszerű de 
méltóságos és javasolt mintájának bemutatása: 

AZ I. és II. VILÁGHÁBORÚBAN 
HŐSI HALÁLT HALT 
MAGYAR KIRÁLYI 
CSENDŐRÖK 
EM~ÉKÉRE 
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Kedves Bajtársak! 
Megdicsőült !!alottaink emlékét szíveinkben 

hordjuk, de az O áldozataik még elismerésre 
várnak. 

Ma már nem vagyunk egyedül! Ma már 
évtizedekkel fiatalabb és szolgálatunkat nem csak 
ismerni, de utánozni kíván ő erők állnak mellettünk, 
s ezt, a váratlan lehetőséget nem szalaszthat juk, de 
nem is halaszthat juk el. Otthoni segitségre 
számítva, kérek minden Bajtársat, hogy anyagi és 
erkölcsi hozzájárulással tegye lehetővé Becsületünk 
és dicső Hírnevünk visszaállítás i törekvésünket!! 

Legyen az alábbi levél ennek a B.L.nek 
befejezője, egyben új erőbevetésünk kezdete. 

Jó hír: 
Dec. 6-án 
a Duna TV 
hozza a 
II Híven 
Becsülettel 

/ Viézül" 
csendőr 
filmet, 
és músort 
Szakály 
Sándorral. 

~ SZEMERE . ~ERTALAN 

~ 
MAGY AR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 

~~ 
'~b: 

1089 Budapest. Bhlthy Ottó utca 3-5. 
tt/Fax: (36-1)303-6090. 303-7320 
E-maii: mrdk@freemail.c3 .hu 

vili:. Kw Gábo, sÚCv. csó. fldgy. úr 
kö:pollli ve=~/6 

Magyar Kirilyi Csendór Bajtársi Közősseg 
5324 Pineview Way 
32703 Apopka. FL. 
U.SA 

Kedves Gábor! 
Egyesületünk neveben erillan mondok köszönetet azokért az értékes d óadásokért, 

amelyeket a Magyar Királyi Csendór Bajtársi Közösség tagjai tanotIak· A nyugati rendvede
lern hatása a XIX-XX. sz.iLzadi magyar rendvedelemrc- cimü Xl Rendvédelem-törteneti Tu
dományos Konferencian Budapesten 1998. 09. 22. és 1998. 09. 25-e között. Az elóada..ok 
hozzájárultak a koruerencia sikeréhez. Nélkülözhetetlen szinfbhtal gazdagították a rendez
vényt, men az elóadók személyében. illetve elóadasaikban a magyar és a nyugati vi lág elméleti 
és gyakorlati rend védelmi tapasztalatai egyesültek. A konferencia anyagát publikálni kívánjuk 
előreláthatóan 1999-ben és az internetre is fel fogjuk vinni. 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Központi Vezetősége által a rendezvény 
érdekében kifejtett tevékenységet kOlön köszönöm. Köuemúködésetekre a továbbiakban is 
számítani szeretnénk.. 

A Szemere Benalan Magyar Rendvédelem-töneneti Tudományos Társasag 1999-re két 
konferenciat tervez. ezek: 

- 1999. tavaszán (áprilisban) -Szabad mozgás a Kárpát medenccben-; 
- 1999. őszén (szeptember) előreláthatóan -A rendvédelem, közigazgatás és véderő kapcso-

lata- eimmel. 
Arra kértek, hogy sziveskedj a Magyar Királyi Csendőr Baj tarsi Közösség penodikijában 

a Baj tarsi Levélben tijékoztatni az olvasókOzönséget a két szervezes alatt alló rend védelem
történeti konferenciiról. Elöadas tanásira mindkét konfereneiira jelentkezni lehet a mellé keh 
úrlapok kitöltésével és cimOnkre történö eljultatasaval. A -Szabad mozgas a Karpat medence
ben- cimü Iconfereneiara 1998. december J I-ig, -A rendvédelem. közigazgalíis es vcderó kap
csolata" cimü konferenciára pedig 1999. március vegéig lehet jelentkezni, eláadas tannsar3. 

Budapest. 1998. 10. 08. 
Üdvözh:ttel: 
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Fontos: MKCsBK új cime: 
v.Kiss Gábor, --3290 Cranston St. 
Deltona,FI.32738-2138 
Tel:(904)532-6059. Fax:(904)532-1645 
E-mail:gaborkiss@aol.com ~ 

Dr. Parádi Jóts~f 
a tiJr sasiJg elnő/a! 

üZENET BAZA 

t)"nem eu; oClhoni hen_lmelc: 
a uiUagolc jáTÓla vállo~. 
E, tÖnJén)'ei &/GlIIIGlc a IUlekMk, 
e,ónek, hÓRGlc, J-UegeJu.elc 
él ninc, en ború, örökké1Hlló. 
A "il ,~alod, (I k6 nww-ad. 
CI k6 lrUJI'od. 

t)~81Ujm a JöIdAe_: clGlc kr.mjen, 
ha _ka rágia il IfJ aveu.,. 
H CI tIGkOnd uír ja it • n öluJrCl!4. 
A "ilóg Jölöu őrlUidilc a Rend 
, nem "éI~ mosia a neme. gabolUÍluÚc, 
da hire .em lea en,",r CI ualtinRGk i 
eu; idő lemor ja CI I)'0mokal. 
A "il ,~alod, a Iui mGl'ad. 
a kó mGl'ad. 

t)"Mm eu; erdóMlc: 116 léljen. 
ha ClCI4Io' ... ·kleúolc lUJdG. 
Men er6 •• bb G balllinól a JG 
, CI tIÚ~ CIOnlcbólllirradó Ia"aura 
új erdó MITjad nóaedel"..,en.. ro~ 
S mSg mindig ~lc /ák, mikOr' .. 
CI gyilko. IICIIGI ré, /el/alla' már 
, CI .újlÓ lcá u aenI jótHilétellel 
luumo. lIA)'auá wílt CI Jöld alat, ... 
A "il lHlGd. .. Icö nuJl'ad, 
.. Iui nuJl'od. 

t) ~e1Wm a lt.G'UJk, mel)' Jöl"e"el,: 
ha eg)'enJö"é ee.~ik u CI földdel, 
ne~déW órtHil~ 

jönnek ,,",jd újra boldog ép;tók 
é, kúú.ók a/una.melUunwt 
• eu; erlcök. ó.i, hófehér kÖ1JéTe 
emelnek lalc.l! JelÖ'. UJmplomol. 

Vaenem a lUÚnaIC. mel)' Jölne"elt: 
a/u~m J,kRlÓI1lflló 
él J ,kn.t6l 1IfIlÓ eu akarat. 
inely újra épít, a/GlaIcat. 
A ,,~ ,"'-d, de a kő mGl'od, 
G Icö 1IIGI'(Id. 

E. ü~enem G 1101, bGl'~mRGk, 
kik meg'ugadjGlc ma G Re1Iemet: 
ha Jordul eg)'el újra CI _ék. 
én eikkor U G bGl',;,jok leaelc 
é, "cm len bOll~ú, nülölet, hGl'Gg. 
K~et ,,)'újtunk eg)'mÓlnak él meg)'üllk 
élle.;;ÜRk Eg)' Cél él E,)' AkarGI: 
a ,,~ 1Hlad, de CI Iui mGl'ad, 
CI ~ mGl'ad. 

É. üzenem mindenJciMlc, 
t8lttJérnelc, rokonnGk. idegennek. 
gononll4k, jóRGk, híúég8lnek GlQlHIlónak, 
GllR4k, elki, G fájú," él CIMCIk, 
kinek keúJae;; tJérClep~k Iapadn.ak: 
lIinWCI40k é, inuid/coQatok I 

f' al4hol Jön' CI ,,",gOl ég ala" 
nwmulRGk már ku.on G c,illGgok 
• a II~ ,alad é, e'Gk a kó marad, 
G kó mGl'ad. 

MGI'adnak eu i,cuak él G jók. 
A ,uz"ák él CI békeuég8lek. 
Erdók, henek, tClnok él emberek. 
Jól sondoljlJ meg, ki mit e,elekuikl 

Likauz.Gk már eu égben Jönt a ro.,,;, 
, a Clillagok tengel)'ét olajo~ák 
uorg"'''"'' Gnnalok. 
~, Iéuen e.illagJordulÓl mesin, 
é, miként hirde,i a ·Bihlia: 
meSm6re,ik (u embernek lia 
I ki Rlin, lIeletl, Gz.Onképpen arGt. 
Mert elJu, G lIiz é, e.Clk a kó marad, 
de CI kó lRGl'ad. 

r 


