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M Királyi Csepcl6r hjtársi KÖZ&!f&; 
Az MKg( a voh Magyar Királyi Cse!rl1rség 
törté~Jmi szerepérek és ~ örököse. 

FeJajata m=~rizni és m=görökíteni a voh 'Thstt.&t 
m:mes ha8yományatt. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1tzött volt 
cse!rl1rök bajtársi ~ge.Ire~k tagjai ~~~k a 
wh 'Thstt.&t cseId1rei (hivatalbón.tmte~tbeli cseId1rök 
(fe1kérésre) és cseId1rbarátok (önkéntes alapon}--ha a 
Közösség celjaival és Felídltával e8yetérte~k 

Az MKCsBK. m11lcfw& teliÜ!tén á11ami1a,g 
e~1yezett INonprofit CorporatiJnl.az U .S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyeIve. 

MKCsBK Bajtársi Levél: 
R&qt1tetése: l.) A közös soma lemEh bajtársak 

összefogásának és ~1mztatásának biztosí~. 
2.) Rmonm Bajtársaknak és csaRija

iknak Iregsegítése . 
3.)A voh ~~alkotott torz m=g

itel!sek és vel!mények Iregváltoztatása. 
4.)Ek1rilsok .~pe1yek(Csc1Nap) 

remZzésével a fenti cébk e~~ szükséges anyagi ala
pok ID!gteremtése. 

A Bgjtársi Levél azMI{CsBK. -nak mint yiláprve
zeBk központi tájékDztatója. 

Mmn cikkért szermJe.1ciwiásáért a BL.kBDja. fe
~lSzerkeszt6 bizottsáa:St.C1air Norbert Könrerrn Fere~ 
Fehl1s kidS vitéz Kiss Gábor, MKCSBK közp. vez. 
CimC 3290-Cranston Str.DeHona FI--32738--2138 

Tel:(904-- 532-6059) Fax: ( 904-532--1645.) 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~. 

LEVEL 
52. évfolyam. Első szám. 2000 Február 15. 
Felelős szerkesztő és kiadó vitéz Kiss Gábor. 

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

A központi vezető jelentése: 
------------------------------------------

Legfelsőbb Felügyelőnk különös kegyelme 
megengedte,hogy belépjünk az új ezredévbe. 
Meddig engedi m!lltunkat emlegetni és 
jövőnknek élni, csak O tudja. 

Mielőtt tovább megyünk jövőnket formáló 
munkánkban, nézzünk vissza a mult évben 
történtekre, mert csak arra építhetünk aminek 
alapjait sikerült leraknunk. 

Régi igyekezetünk, hogy Hösi Halottainknak 
méltó emléket állítunk végre valóság lett, s az 
otthoni Hajtársak és tiszteletbeli csendőrök közös 
munkásságának lett gyümölcse. 

Lányi Zsolt Urat, aki félreérthetetlen 
határozottsággal állott mellénk... itt, a rövid 
Floridai tartózkodása alatt Erdemkereszttel 
tüntettük ki, s felemelően hálás ünnepség 
keretében vitéz barancsi Tamáska Endre vette fel 
a tiszteletbeli csendőreink sorába. 

Ennél a témánál megállva, hálával kell 
visszagondolnunk vitéz Kövendi--Szathmáry 
Károly volt központi vezetőnk előrelátására, mert 
a csendőrség t. állagának megteremtésével utat 
nyitott a ma már komoly érdek értéket jelentő 
Hajtási Csoportnak. 

~ '1 --



Magyarországon és a világ minden részében, 
ahol csendőrök élnek és éltek, Február 14.-e új 
jelentőséggel lett megünnepelve. Itt kell 
megemlékezzünk az angliai, németországi, 
ausztráliai, canadai, franciaországi és a két 
U .S.A.--beli Csendőrnapról, amelyek határozottan 
nagyobb számú érdeklődőket eredményeztek, 
mint a közelmultban. 

Sajnos, hogy Dr. Szakály Sándor a 
hadtörténeti Intézet és Muzeum uj főigazgatója 
az utlsó pillanatban közbejött akadályok miatt 
nem tudott résztvenni a Csendőrnapi ünnepségen, 
de a csendőrtábla avatási ünnepségekor mondott 
szavait örömmel vettük tudomásul. 

A Chicagói ünnepség is a T. Bajtársak 
munkájának eredménye. 

lBf;!" 

t" " "If 
. ~ .... 

MEGHÍVÓ 

A Magyar Szabadságharcos Szövetség és a Magyar Nemzeti Otthon 

szeretettel meghív minden érdeklödöt a 2000. február 20,-án vasárnap a Szentmise után tartandó ebédjére. 

Cím: Sunt István Király Templom 
2015 Augusta Blvd, 
Chicago, IL, 60622 

CSENDÓRNAP 

1999, október 19,-én Emléktáblát avattak a Várban a MalO'ar Királyi Csendőrsél: HaJottainak 
tiszreletére, amelyet a Hadtörténeti Múzeum dunai oldalán helyeztek el. Sokak segitökészsége tette lehetővé, hogy 

ezen ünnepség létre jöhessen, Megemlítendő a Floridában élő volt csendőrszázados, 
v. Kiss Gábor, aki a Csendőr Bajtársi Közössé!: központi vezetője, Lányi Zsolt kisgazdapárti képviselő, aki mint a 
Honvédelmi Bizottmány elnöke, aki az ünnepség fővédnöke volt, s a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, Dr. Sl,JJká/y 

Sándor, akik kemény munkával helyreállították a MllO'ar Királyi Csendőrsél: 
OOcsületét, s irántuk a magyar nemzet tiszreletét. 

Ezúlon lisue/günk a Magyar Királyi Csendőrség hős; ha/ouai e/őn, akik vüéUi/ sto/gá/lák ahatál. 
Az ebéd után Tokay LásTJó, az USA MHBK fócsoportjának vezetője mond egy rövid beszédet, amely után 

bemutat juk az Emléktábla avatásáról készült dokumentumfilmet. 

Minden adományt hálásan megköszönünk, amelyet a Huol:arian Freedom Fighter Federalion 
nevére kérünk. 

A rendezőség 

-:1.-
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A Floridai Venice--ben megtartott 
háromnapos csendőr Konferencia is gazdag és 
értékes előadási anyaggal, Hőseink emlékére 
mondott szenmisével (Dr. Szépe ~ászló régi 
csendőrbarát főtisztelendő Urral) és 
díszvacsoránkon több mint háromszáz 
résztvevővel végződött. A csendőr Induló 
felujítva, a Magyarországról jött Pabliás István 
éneklésével nagy hatással került előadásra. 

Itt kell megköszönni a távolról jött bajtársi 
üdvözlő üzeneteket, Dr. Kiss Gyula, Kanadából, 
Tamás Gyula és v. Tassányi József Ausztráliából, 
Dr. Szekeres Pál és Tompa József Angliából, 
Molnár István Lakewoodból és Dr Papp Gábor 
Clevelandból , amelyek ismertetését a központi 
vezető végezte. Alábbi részletes programból 
s ... ajnálatunkra kimaradt Dr Szakály Sándor 
Erdemkeresztes T. Bajtársunk, a Hadtörténeti 
Muzeum Főigazgatója, aki az utolsó pillanatban 
le kellett mondja jövetelét szolgálati okok miatt. 

Csendőrnap, 2000 Február 11-12-13. 

Előljáróban köszönetünket fejezzük ki s Sarasota és környékei 
magyar testvéreknek, akik a venicei Magyar Házukban évek óta 
vendé)ü1látják a Hazájukból kikényszerített volt M.Kir. ~sendőröket. 

Csendőrnapunk Fővédnöke Lányi Zolt,képviselő Ur, a magyar 
Képviselőház Honvédelmi BizottságánJlk Elnöke. 
Péntek: 10.00 -- Nagy Kálmán Elnök Ur üdvözlő szavai. 

Magyar nemzeti Himnusz, hanglemezről, énekelve. 
Ima: Fötiszteletú Király Zoltán püspök Ur. 
Csendőr induló, énekli hanglemezről Pabliás István. 
Megnyitó szavak, Görgey Kálmán rangidős cső. tiszt. 
Jelentés az MCsBK 1999-es tevékenységeiről, v,Kiss Gábor., 
Torontótól Magyarországig: Szakály Sándor Főigazgató Ur 
Országunk jelenj e, jövője,: Vitéz Bánkuty Géza 
Az emigráció új feladatai: Szalai Gyula. 

Déli szünet Luncb ebéd, (öt Dollár) 
1.00 PM .Helyzetünk kiértékelése: nemes vitéz Tamáska Endre. 
Emlékek a mult szolgálatából: Petry Frigyes, 
A csendőr nyomozó szolgálat,: Szabó Gyula 
Nagyváradi csendőr alakulatok: Gerendás Ottó. 
Egy sürgős nősülési kivizsgálás: vitéz Kiss Gábor. 
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Szombat: 10:00 A MÁLTAI lovagtendbe avatása vitéz Kiss Gábornak, 
vitéz Serényi Istvánnak és Tokay László csendőr Bajtársaknak. Végzi 
herceg,AJfrcd von Habsburg--Hohenberg. 

Javaslatok a csendőr értékek megmentésére: Szakály Sándor. 
Emlékezés II csendőrség 119.ik évfordulóján: vitéz Detre Gyula. 
Katona volt-e a csendőr:Tokay László MHBK. U.S. Föcsop.vezctó 

Déli szünet Lunch ebéd (öt Dollár) _ 
Video mm a November IS.án felavatott M.KIR CSENDŐR HOSI 

EMLÉKTÁBLÁNA ünnepségéról és a kitüntetések átadásáról a 
budapesti Hadtörténeti Múzeumban. 

Avatási jelvények kiosztása:v. Kiss Gábor MKCsBK kőzp. vez. 
Javaslatok, indítványok, majd kiértékelés és zárójelentés. 

Vasárnap: 1:30P.M Istentiszteleti Szentmise a sarasotai Sze'!t Mihály 
r.kath. templomban, mondja Dr. Szépe László Főtisztelendő Ur, a hősi 
halált halt megyar honvédek és ~sendőrök dicső emlékére. 

6.00 P.M.Csendőrnapi ünnepi záróbeszéd, mondja vitéz Serényi 
István, többszörös magyar futóbajnok, csendőr utód és csendőr 
érdemrenddel kitüntetett Tiszteletbeli csendőr. 

Magyar Csendőr Induló. 

Édes HaZám, magyar róna, 
Magyar erdő, magyar rét 
Téged járlak éijel nappal. 
Télen nyáron nagyon rég. 
Népem biztonságát örzöm, 
~egrendíthetetlenűl 
Erted élek, érted halok 
~agyar népem egyedűl, 
Erted élek, érted halok 
Híven, Becsülettel, Vitézül! 

- KAKASTOLLASOK. 

Hol VIlY bajd&ni .. ppalunk, 
Sup áJmU éju.UnIt. 
Hod ~l lodu aerqtd, s..., mqyv hWlall 
BekCd 6noli .... _ . 
Falvak •• ki.rio)Jok. 
Csill.Sok úlj4n lananak 
A Kakutolluo'l. 

Akkol orszilP"akon 
NemjöMdc _k. 
TOmqpUokna1: hlIsekérll 
Békelltn rehunt" . 
ok inlik rinid nemzetem, 
Vcpökis, minalUOk. 
OltitodCn Wr"'« el 
A Kakueon.lOk. 

úi hai"""'''''. /la rdmod.., 
RacYoad be siljubtl 
HII1M"",1 ;pImuk rdell 
A vadvnllokatl 
Em&eküket will)'Ü IOvibb, 
Az ifju IwCOlOk, 
Hadd ilmodjik: • szebb jöv6c 
A KJbslollasolr:. 

IlIjl.lstvln, 1941 

A már ötödizben megtartott Rendvédelmi 
Konferenciánkat anyagilag támogatók ismét 
megmutatták, hogy hisznek a magyar Csendőrség 
jóhírnevének visszaállítására irányuló 
törekvésünkben, s az adományok listáját Február 
IS.-el zárva alább jelentjük: 

VÉDNÖKÖK TÁMOGATÓK 
l " ri A J. • ~ I , 

Az idei konferencia sikere az emigracIOs 
magyarság megbékélést kereső és lassan megtaláló 
érzésének és véleményének gyümölcse. A központi 
vezetőség úgy érzi, hogy fiatalabb csendőr Bajtársak 
s e g í t s é g é vel é v e k i g meghosszabbíthatjuk 
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munkásságunkat, igy előzetes eszmecsere után vitéz 
Viczián Béla Bajtársunkat kértük fel a helyettes 
központi vezetőségi tisztség elvállalásra. 

A fept említett megbékélés i törekvésre mutat az 
Egyesült Allamok magyarországi nagykövetének, Dr. 
J eszenszky Gézának csendőrnapra küldött üdvözlő 
levele, melyet tiszteletbeli Főkonzulunk., Tar Sándor 
közvetített a kongresszusunkhoz.--- Köszönjük! 

i 
Embassy of the Republic of Hungary 

Washington, D.C. 
3910 Shoemaker Street. N.W. 

Washington. D.C. 20008 
Telephone: (202) 362-6730/7 

Telefax: (202) 966-8135, (202) 686-6412 

To: Mr. Alexander S. Tar 
Honorary Consul General of Hlmgary 

Fax. No.: (305) 448-3224 
Date: February 10, 2000 
From: Amb. Géza Jeszenszky 

Tisztelt HonfitársaimI 

Az emberi erények egyik legszebbike a hűség. Önök a szülöföldhöz. a 
magyar hazához évtizedek elmúltávaJ és egy óceán altaj elvalasztva is 
hüek maradtak, ezért fogadják őszinte tiszteletemet. Önök elkötelezettjei 
a történeti hűségnek is. ez pedig nemcsak a történészek számára fontos. 
hanem a közösség ön1smerete és önmegbecsülése szempontjából ls az. 
Amikor a magyar sajtóban az' egykori m. IUr. Csendőrséget azzal 
vádolják, hogy a német Waffen-SS párja volt, 5 el marasztalják a mal 
magyar konnányt a hősi halott csendőrök tiszteletére elhelyezett 
emléktábláért. akkor kétszeresen ls fontos a múlt föltárása. sme ira et 
studio, harag és előitélet nélkül, ahogy a régiekkel egyOtt mondjuk. A 
Uszta Igazság kereséséhez és a Jó munkáérl Járó me::gbecsiliés 
elnyeréséhez kíván önöknek sok sikert 

Washington . D. C .. 2000, február~: (; _ 

l , 

J 
l 

Köszönet: 
A csenőrnapi Konferenciánkat pártolólag 

meghirdető Sarasótai Magyar Hiradó (Kossuth Club) 
valamint a Petőfi Club hathatós és vendégszerető 
segítségét köszönjük. ' 

vitéz Detre Gyula érdemkereszte~ t. csendőr 
Bajtársunk Fodor Lajos vezér ezredes Urral történt 
értesítése örömet okozott s köszönjük segítségét. 

Gerendás Ottó Bajtársunk a Holland Királyság 
Maréchausséé cikkére hivta fel figyelmünket, az 
összehasonlítás vonalán, .. --köszönjük. 

A Szabadságharcos Világszövetség és az 
Amerikai Figyelő pozitív közleményei méltók 
megemlítésre, mert érezhetjük velünkérzésüket. ' 

Végül talán legfontosabb Dr. Kiss Gyula volt 
,központi vezetőnk levele, melyben felhívja 
figyelmünket Orbán Viktor miniszterelnök U r 
január elsején mondott beszédére. "Harminchat 
nemzedéken át megmaradtunk" A majdnem egyórás 
gigantikus és látnokilag jövooenéző szavak, köztük 
ilyen idézetek:" Ahogy szent István ajánlotta 
nekünk, ..... mi magyaro k megtanultuk, mert meg 
kellett tanulnunk,hogy a rend szabadság nélkül és a 
szabadság rend nélkül egyaránt romboló. "---egyben a 
mi hitvallásunk is! 

Levelezések: 
Domokos Sándor Bajtársunknak köszönöm a 

- két levelében javasolt tanácsot,s az emlékplakettára 
irandó megrendelését . 
" Beőthy Kálmán értékes leveleit megőrizzük 
Edesapja felejthetetlen emlékére, hisz a Csendőrségi 
Lapok ma már történelmi jelentőségűekké lettek. 

Dr .Balogh Elemérné, Marssó Agnes támogatása 
lelkesítő és elismerő szavai jólesőek, s mindkettőjük 
felgyógyulásáért imádkozunk. 

Szakály János Bajtársunk magas "kitüntetése 
nekünk is dicséret, s a Miniszterelnök U rnál adott 
lehető~ég~ket_ ~érj~~ to~á~b folytatni. 
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Szeley--:lózset levele és verse meg lesz örökítve a 
jövő csendőr muzeum számára, s az "Igazság 
keresése" is fontos a jövő nemzedékeknek. 

vitéz Tamáska Endre Százados Urunk közre
müködése és tanácsai több felvetődött kérdéssel 
kapcsolatban értékes segitség, s főleg a vitézi Rend 
vezetőivel kapcs~latban elismerés~nket s~íti. 

Géczy Mihály Bajtársunk két levelét 
köszönjük, s volt Cső, Felügyelőnk kézzel irott levelét -
valamint a "Cső. karácsony a börtönben " 
megőrizzük a cső. Muzeum részére. 

Dr. Korompay Zoltán Bajtársunk szavait és 
segítségét köszönjük. 

Huszár Gusztáv Bajtársunk segítségét és 
biztatő, elismerő szavait szeretettel vettük, köszönjük 

Dr. André László Bajtársunk tanácsadását 
köszönjük, s reméljük hamarosan találkozhatunk. 

Tamás Gyula és egyidőben érkezett Tassányi 
.I ózsef Ausztráliai Bajtársaink levelei biztató és 
elismerő szavai további jó szolgálatra biztat. 

Ifj. Pekáry István végre újból jelentkezett 
szavaival és segítségével,---köszönjük! 

Halottaink: 
Soraink fogynak, de drága halottaink emléke 

nem halványodik, ameddig tudunk egymásról és van 
aki emlékeztet. 

Polgár Dániel 44-es avatás ú m. kir. cső hdgy . 
Bajtársunk Angliában elhalálozott (Viczián Béla 
Bajtársunk értesítése alapján) 

Simon János Bajtársunk 1999 Augusztus 17.-én 
életének 85. évében elhunyt. S. George 
Simon,folytatni kivánja örökségét, és Felesége, 
Rózsika, fiai János és Gyuri nevében kérik a csendőr 
értesületés folytatását. 

Ryll Ferenc, t. Csendőr Bajtársunk Dec.elsején 
1999. hosszú szenvedés után 
elhalálozott.TemetéseSiesta Ke)'. FI. volt. 

~ &~ 

_ F!,~ekas K,atalin asszony, F~zekas Lajos lovas 
cso. Bajtars felesege 1999 nov. 26.-an hosszú betegség 
után szívaUakban elhunyt. Idősb. fia, Tóni 
búcsúztatta, s Dr. Kiss Gyula emlékezett meg az 
MKCsBk nevében. 

Szentpétery Pál, vitéz Szemtpétery János 
csendőr ezredes Urunk fia, 1999 Október 11.én 73 
éves korában Salzburgban elhunyt. ' 

Bakonyi János, csendőr őrmester 
Bajtársunk,1999 December 21.-én Passaic, N,J,-ben 
,!dta vissza nemes lelkét Teremtőjének .. Fia, János 
Edesapja emlékére Fővédnökséget vállalt a további 
csendőr tevékenységek támogatására. 

Vitéz Komlporday Pál m. kir cső. Fhdgy. 
Bajtársunk, 1941 Augusztusi avatású és hadifogságot, 

internáló tábort átszenvedett, mindíg szolgálatra 
kész, barátunk Miskolcon elhalálozott. 

Üveges Sándor, a galántai csendőr zlj. gh . 
tiszje,temetése ez év .febr. 3,-án volt az óbudai 
temetöben. 

Egyéb híreink: 
A mindenkor és minden törekvésünkben 

támogató ausztáliai Sydney-- i Főcsoportunk Tamás 
Szds. Urunk és vitéz Tassányi József csoportvezető 
Bajtársunk, javaslatom alapján Bajtársi 
Közösségük nevében elfogadta az általam 
felajánlott " Csendőr Hősök Avatási Emlékérmet. 

Az érem korlátozott számban készült, a száz 
éremből hét maradt. Előző számunk ötödik oldalán 
~mutatott érem--jelvény utánnyomásának csak 

\../3kkor van értelme, ha legalább 50 új igény áll fenn. 
A jelvény póstaköltségJel egr!!!!..25 U.S,-DolláL. 
- Finta Imre Sz s. Urunk háláját kivánja 
kifejezni mindazoknak a Bajtársaknak, akik nehéz 
helyzetében segítségére siettek. Címe továbbra is:747 
Saint Clare Ave.W. Apt. 711. Toronto Ont.M6C lB4 
Canada. 
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További terveink: 

A csendőr Hősi Halottak Emléktáblája, s a 
toronói csendőr anyag Hazaszállítása mellett fontos 
tényezők mutatnak arra, hogy a csendőrség 
történelmi megitélésében olyan fordulat állt be, 
amelyre építeni lehet és kell. 

Szalay ... Gyula T. Bajtársunk levelét közöljük, 
hogy az Altala javasolt lehetőséget mielőbb 
kihasználva maradandó irodalmi terméket 
adhassunk át az otthoni honfitársainknak. 

Tudjuk, hogy nincs Bajtársunk, akinek ne 
volna olyan szolgálatunkkal kapcsolatos élménye, 
amely megörökítésre méltó, így hát felkérünk minden 
volt csendőrt és t. csendőrt, hogy küldjék el a 
központhoz az érdemes és értékes anyagot. 

Itt kell megismételni, hogy a központ címe már 
több mint egy éve 3290 Cranston Stro Deltona, 
Florida, 32738--2138. 

JULES SZALAY 
316 Rio Grande 

Edgewater FL 32141 
Tel. 904-426-0418 E-maii : JSz4100606@cs.com 

Febsuary 14,2000 

Kedves Bajtársaim! 

A febsuári csendőrnap azt hiszem eredmény teljes volt. Valaki megemlítette, hogy 
csendőrvonatkozású történeteket ösze kellene gyűjteni. Három bajtárstól is hallottunk 
ilyeneket amelyek elvesznek a jövőnek, ha nem gyűjt jük össze őket s fóleg nem adjuk 
közzé, A való életből vett történetek sokkal szuggesztívebbek mint akármilyen tanulmány. 

Ezért fordulok most hozzátok a következő ajánlattal: én vállalom ezeknek öszegyűjtését 
és sajtó alá rendezését, illusztrációkkal is ellátva. Mint a Figyelő egyik szerkesztője én jár
tas vagyok ebben. Már adtam ki könyvet is teljesen Word Processor-ral írva, s ez is igy 

lesz. A következő lépéseket gondolom: 

• Adatgyűjtés 
• A könyv nagyságának, terjedelmének, betűformák megállapítása, címlaptervezés 

• Egy-két nuntaoldal megírása ahogy a könyvben fog mutatkozni 
• Egy kis konferencia ezek megtárgyalására az illetékesekkel, esetleges jogi 

kérdések megvitatása, nlÍnt a nyereség szétosztása, ha egyáltalán lesz nyereség stb. 

4p- IlO ~ 

Tapasztalatom szerint így lehet a legolcsóbban kiadni egy könyvet. Kilenc éwel ezelőtt 
egy Word Processorral írt 389 oldalas 5 és félszer 8 és fél nagyságu könyv darabjának elő
állitási ára nem volt kettő és fél dollár. Egy százoldalas könywé ma sem lesz több mint 
másfél dollár. A mi lapunk természetesen fogja ingyen hirdetni. Gondokozzunk rajta de ne 
soká, mert akármelyikünk kihullhat a sorból s nem lesz semmi a neves tervből. 

Bajtársi szeretettel: 

Megküldve a következő bajtársaknak és uraknak: 

v. Kiss Gábor 
Szabó Gyula 
nemes v. Tamáska Endre 
Tokay László 

I)Ji~ 

A Cleveland--i magyar iskola tananyaga a ll. 
y.oilágháború történelmével foglalkozva Szenkirályi 
Odön összeállításában, s t. csendőr Bajtársunk, vitéz 
Falk Viktor lektorálásával több csendőr harctéri 
tényleirásával foglalkozik. A valóság leírását 
köszönjük, valamint a csendőröknek, a Haza védőj i
ként megnevezését. 

A Haza védői: 

HODvédek Repülők 
Csendőrök 
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Egy ~~cnd0r illY ipa Ic az 1945 február 12-i kilÖrésl : 
"NyugIalan cJszakánk vo I és elszanlan vartuk a VIITaUalUl. fi paraul;s szennt az 

egyetemi rohamzászlóalj tört utat a kitörő sereg számára. Zászlóalj unk a 900 emberbő l 
már csak 300 emberből álJt. Az előttünk lévő házsorok mind égtek. Néhány német 

páncélos segített, de azok hamar elakadtak. A kitörés a Széna tér, Olasz fasor felé 

majd a fogaskerekű mentén kűzdöttük magunkat felfelé a Svábhegyre. Az összevont 

szovjet aknatűz borzalmas pusztítást okozott! Szétroncsolt magyar és német halottak 
között vergődtünk előre. 

Egésznapos harc és küzdelem után sikerült elérn ünk a Jánoshegyi kilátó 

Az ellenség olyan közel volt, hogy láttuk a fegyverek torkolattüzét! Akkor már sebesült 

voltam, a tüdőszanatóriumnál kaptam egy sípcsontlövést. Szerencsénkre éjjel a hó meg

fagyott és kemény jégkéreg képződött a tetején. A szovjet harckocsik beásva vártak a 
hegy alján, géppuskáikat felénk irányítva. 

Hajnalban megjött a támadási parancs. Hólukainkból kimásztunk, ráültünk a j 

géppisztolyainkat jól megmarkolva az ellenség felé korcsolyáztunk a meredek hegy

oldalról az erdőben . A szovjet harckocsik géppuskáztak, de mi is lőttünk nagy sebes
séggel száguldva a jégen! 

Egész nap vánszorogtunk az erdőben nyugat felé, mig végül is elértük saját vonal unkat. 

kitörés sikerült.. . Sajnos csak nagyon kevesen maradtunk életben, a legtöbb ba1{fr{~n"'kT,. 

A Bajtársi Levél 51.évfolyama,harmadik számában 
a 12,--ik oldalon A Központi Vezető személyes 
jelentése címmel ez volt olvasható: "Mielőtt 
Bajtársaim nem illetékes és hiteles forrásból 
értesülnének a személyem ellen megindított fegyelmi 
eljárásról, amit a vitézi Rend főkapitánya ellenem 
elrendelt, ----jele9tem, a ren~i .... tagság , al§li 
felmentésem TENYFELDERITO ELJARAS 
mellőzésével történt. A fegyelmi eljárás lefolyásáról 
annak befejeztével számolok be." 

A fegyelmi eljárás befejeződött a vitézi Rend 
Főkapitányának, vitéz Radn§czy Antalnak ,alábbi 
határozatával: "NEMZETES UR ELLEN INDITOTT 
FEGYELMI ELJÁRÁST AZONNALI HATÁLLYAL 
BESZ~NTETEMJ ~S RENDI TAGSÁgÁNAK 
FELFUGGESZTESET VISSZAMENOLEGES 
HATÁLL Y AL MEG--SZÜNTETEM. 

Egyidejűleg elismerésemet fejezem ki, mint az 
MKCsBK vezetőjének, a volt magyar királyi 
csendőrség rehabititása terén elért kiváló 
eredményeiért és hősi halottainak a Hadtörténeti 
Muzeumban emléktáblával való megörökítéséért. " 
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KAKASTOLLASOK 
Hol vagy haj dani nappalunk, 
Szép álmú éjszakánk? 
Hová lett tollas sereged . . 
Szabad magyar hazánk? 
Békéd őrzői nincsenek 
Falvak s kisvárosok, 
Csillagok útj án tartanak 
A Kakastollasok ! 

+ 

Akácos országutakon 
Járőrök nincsenek, 
Tömegsíroknak hős eként 
Békélten fekszenek. 
Ok védtek Téged nemzetem 
Végsökig, mint sasok, 
Oltárodért véreztek el 
A Kakastollasok ! 

+ 

új hajnalunk, ha felVirradsz, 
Ragyogd be sírj uka t! 
Harmatozd Eg álmuk felett 
A vadvirágokat ! 
Emléküket vigyék tovább 
Az ifj ú harcosok, 
Hadd álmodják a szebb jövöt 
A Kakastollasok ! 
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Menw Királyi Csend6r Ba,öáni KörDtJég; 

iknak ~gsegitése. 
3.)A vol ~tr11laIkotott ton meg

ite"Esek és ve'Emények ~Bválto2tatása. 
4.)Ek1:m;ok ,~pé1yek(Cs6Nap) 

rermésével a fenti céDk eJérésém szükséges anNi ala
pok meBteremtése. 

A J3itársi Levél azMI{CsBK. -nak mint vi1áprve
zeBk központi ~tQia. 

Mmn c~rt szemfJe,k1wiásáért a BL.kBDja fe
~l.Szerkeszt6 bizottsá.e:St.Clair Norbert Kö~rd Ferere 
Fehl5s kirl) vitéz Kiss Gábor, MKCSBK közp. vez. 
Cd 3290-Cranston Str.Déltona Fl--32738--2138 

Tel:(904-- 532-6059) Fax: ( 904-532--1645.) 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAITÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
52. évfolyam. Második szám. 2000 Május 25 

Felelős szerkesztő és kiadó vitéz Kiss Gábor. 
************************************** 

A központi vezető jelentése: 

Jelen B.L.--el várni kellett, míg a torontói 
".Fegyveres erők múzeumának ", amit mi 
"csendőrmuzeum". --nak ismertünk,- budapesti 
kiállításáról küldött jelentések beérkeztek. 

Mielőtt azonban ezt a régen várt boldog 
eseményt részleteznénk, időbeli sorrendben jelentjük, 
hogy az idei csendőrnap is inéItatást érdemel, mert 
"megfogyva .bár,de törve nem" a Bajtársak megint 
"kitettek''magukért és a csendőr hagyományokért. 

Sydney-i 2000FM.Rádió magyar adása: 
Csendőrnap . 

Feb. 14-ke a Csendőrnap. Ezen a napon csendőr hőseinkre emlékezünk! Az 
első Világháboru elesett hőseire, a második Világháboruban Budapest 
védelmében hősi halált halt csendőrökre.Emlékezünk a mártirokra is, az 1919-
ben Kun Kohn Béla és az 1945 után Rákosi Roth Mátyás rémuralma alatt nem 
egy esetben ok nélkül felakasztott csendőrökre .. . egyike volt ezeknek 
Dr.B_~lass~ Bálint. • . . . . 
Dr. Balassa Bálint csendőrfőhaanagy, Jogi 'aöktor, -Budapes-t-! t6rvenyszéki 
tanácselnők fia.Apját, anyját, egyetlen testvérét egyetlen bomba szeme láttára 
ölte meg. Utána résztvett Budapest védelmében és eközben az ilyenkor 
garázdálkodó csőcselékkel is küzdött.Sulyos sebesülten ment a Jászságba, 
ahol családja elvesztése folytán egyedül érezvén magát, egy kisbirtokos 
lányát feleségül vette. Nemsokára elárulták és letartóztatták. 
9sendőrfőhad~~YClt é! kommunisták nem hagyhatták életben. . ___ _ 
De tárgyafásara önként előjött két tanú: Mindszenfy ·kardinális és Bajcsi 
Zsilinszky Endre özvegye.A két hivatlan tanu népszerüsége miatt Balassát 
csak életfogytiglanra lehetett itélni. De amikor már az ügy befejeződött, 3 év 
mulva perujitással elővették és kötél általi halálra itélték. Felakasztásakor 
felhangzott utolsó szava: " Éljen a Haza .. ." 
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Jobb később, mint soha, de végre a csendőri szolgálatban a hazájuk 
védelmében is elhunytakról történt megemlékezés! 

A mult év októberében a Hadtörténeti Muzeum falára emléktábla került a 
következő fel irattal : " Az. első és második Világháboruban hősi halált halt 
m . ki r. csendőrök emlékére." 

Idézünk Szakály Sándor történész beszédéből , a Hadtörténeti Muzeum 
főigazgatójától : " ... A csendőrség katonai lag szervezett közbiztonság i 
őrtestületként müködött, amelynek feladata a klasszikus értelemben vett 
bünüldözés és megelőzés volt. A Szervezet jól müködött a mindenkori 
törvények, rendelkezések és előirások alapján. Az egész szervezet 
tevékenységének müködését negativan befolyásolta 1944. tavasza és nyara, 
amikor a m . kir . csendőrség, hasonlóan a más magyar rendészeti 
szervezetekhez és állami intézményekhez, részt vett a magyarországi 
zsidóság deportálásában. 

Sommás volna az itélet, ha a csendőrség szerepét kizárólag ez alapján 
értékelnénk 

Az. elesett csendőrökről még senki sem emlékezett meg.Az. utókornak meg 
kell adni a lehetőséget, hogy halottairól emlékezzék. Nem mondhatjuk azt, 
hogy valamit csak ugy, kidobjunk a multunkból. .. " mondotta Szakály Sándor 
történész. 

Tisztelegjünk diszlépéssel a hősök emléke előtt! 

A torontói, bajtársak KISS KÁROLY 
csopotvezetőnk jelentése szerint Febr, l3-án,három 
protestáns egyház és a katholikus Szent Erzsébet 
egyház rendezésében emlékeztek meg a halott 
csendőrbajtársakról,Szomorúan irja: "Az élő és 
csoportba tartozó bajtársak torontói létszáma 
három és egy t. cse!!d§..!:!. __ . 

- Sao ]'aUfói bajtársak, ZSOLT GYULA 
vezetésével részt vettek az MHBK febr. l2.-i gyülésén, 
ahol,alkalom volt megemlékeznie a csendőr a cső 
nap jelentőségéről, s ismertetni a "rehabilitációnk" 
felé vezető ut eddigi sikert!s állomásait. A gyűlésen 
Vörös K. bajtársunk is megjelent,annak ellenére, 
hogy súlygs beteg é~ mozgási nehézségei vannak. 

EZUTON KEREM Zsolt Bajtársunkat, hogy 
mulasztásunk felett való sajnálkozásunkat fejezze ki 
a Regőczi Dániel Bajtársunk családjának akinek 
halálhírét idejében nem közöltük. Az anyagi 
hozzájárulást köszönettel vettük. __ l._ 

I 

A Niagara félsziget Bajtási csoportja SIMON 
IMRE csoportvezetóvel február l3.-án szentmisét 
mondatott a római katholikus templomban a "hősi 
élő és a megdicsóült csendőrök " emlékére. 

A venicei csendórnapról SZALAY GYULA, 
érdemkeresztes t. cse~§r Bajtárs ezt jelentette az 
AMERIKAI FIGYELOBEN: 

Csendőrnap,2000 

A venicei Magyar Ház . elnöke Nagy Kálm,l 
üdvözlő szavai és Nt. Király Zoltán "tábori' 
püspökünk a helyzethez szabott szép és mindig tar 
talmas imája után felhangzott a régi csendőrindul6 s e 
zel megnyilt a 119. csendőmap . A megnyitó beszédet 
Görgey Kálmán rangidős csendőrtiszt mondta. 

Ez a csendőrnap a csendőrség erkölcsi rehabi
tásajegyében zajlott le. V. Bánkuty Géza megjegyez
te, hogy ne használjuk ezt a szót, mert csak bűnösöket 
lehet rehabilitálni . A csendőrség mint testület nem volt 
bűnös . Bár odahaza még mindig fasiszta és náci, mert 
a demokrácia égisze alatt a volt kommunistáknak nem 
kell felelősségrevonástól félniök. Szalay Gyula 
beszédében ezt elvileg próbálta bizonyítani, de sokkal 
bizonyítóbb voltak v.Kiss Gábor, Szabó Gyula és 
Tokay László bajtársak előadásai akik a való életből, 
a csendőr mindennapi szolgálati idejében megtörtént 
eseményekből idéztek. Elhatározás is született 
ezeknek a történeteknek összegyűjtésére és kiadására. 

Nemes v. Tamáska Endre cső. ezredes délu
táni beszéd~ben . megjegyezte, hogy a csendőrség 
SIrasasa már Szegeden .' az ellenforradalomban 
kezdődött mert résztvettek a kommunizmus 
leverésében. Moszkva már ekkor elhatározta megse
misítésüket. Petry Frigyes fhdgy, szolgálati 
emlékeiből idézett, Gerendás Ottó a nagyváradi 

-3-

.,1 
I 



· ---_ ... --- _._. -. -.--- ._- _._- ----
csendőriskola sorsát mondta el.Másnap· Tar Sándor 
tb. fókunzul úr hadifogságából idézett egy epizódot 
ahogy egy kanadai tiszt lázas izgalommal mondt~ néki, 
hogy nem ismert Európában olyan kiváló testületet 
mint a csendőrséget.Vitéz Detre Gyula a kanadai 
NfHBK vesetője emlékeztetett, hogy minden év feb. 
14-én a várőrséget csendőrök látták el. A csendőr
díszmenet · volt a legszebb ezen a napon. A vereckei 
szorosban csendőrök tartóztatták fel az oroszt, Budán 
háromezer csendőr és 160 tcső . tiszt halt hősi halált. 

Látványos Máltai Lovagrendavatás után, vasárnap 
diszes vacsora fejezte be a csendőmapot a hozzánk 
Bécsből érkezett v. Serényi István szónoklatával. Utol .. 
jára de nem utolsó sorban az egész ünnepség és annak 
lebonyolítása v. Kiss Gábor áldozatos vezetői 

munkásságának érdeme. Sza!{lY Gyula,'FL 
3.sz. tb. csendőr l - - - --- -,-

******************************************* 
A multból felerősödve menjünk a közelmultba: 

Hazatért gyűjtemények 

cínunel nyitotta meg újabb kiállítását a Hadtörténeti Múzewn 2000.május 
16. -áll , Az esemény különlegességét az adta, hogy a kiállítás anyagát, a 
torontÓi Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzewnának hazahozott 
relikviái alkot1ák. Ph ,D.dr.Szakály Sándor a Hadtörténeti Intézet és 
Múzewn főigazgatója köszöntötte a szép számú résztvevöket. Majd 
átadta a szó't a Magyarok Világszövetsége titkárának, aki Csóori Sándor 
elnök üdvözlő szavait felolvasva, távol maradásáért az iinnepi megnyitó 
minden résztvevőjétől elnézést kért . 

Szakály ,Sándor a házigazda tisztségében ismertette a torontói 
gyüjtemény hazatérésének előzményit, nem titkolva el a nehézségeket és 
a politikai bizalmatlanságot sem, ami az ottani intézőbizottság még a 
magyarországi demokratikus választás győzelme után is megvolt. 
Érthető , hogy mindenképpen bizonyosak akartak lenni abban, hogy a 
hosszúidőn át gondosan megőrzők, s nem kevés anyagi erőfeszítéssel 
fenntartott gyűjtemény, méltó kezekbe kerül és a magyar honvédelem és 
rendvédelem közkincsé tett értékeit láthatja a magyar közönség. 

A:P4-

Szakály Sándor köszönetet mondott mindenkinek, aki elősehTÍtette a 
relikviák hazatérését, mindenekelőtt az Intézet és Múzeum munka
társainak. 

Öt Hertelendy József méltatta azt a szívet melengetö tényt, hogy a 
torontói f,'Yűjtemény hazatért . Nemzeti érzéstől átnőtt szervei szélesebb 
összefüggésbe helyezte a magyar honvédek, tisztek és a M.K.Csendörök, 
illetve az esküj ükhöz méltóan örizték a közbiztonságot. 

Prof.Dr.Koroknay Imre, az intézőbizottság elnöke a gyüjtemény 
tudományos értékét emelte ki . Örömmel állapította meg, ki a mai 
Magyarország viszonyai mindenben megfelelnek az alapító Szatmári 
Károly ef,'Ykori M .K.CsendŐr százados feltételeinek, amiket a 
hazaszállítás ellenében kifejeztek . A Szemere Bertalan Maf,'Yar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság részéről Dr.Öry Károly 
ügyvezető alelnök vett részt a megnyitón. 

Elmondása szerint a kiállítás anyagának túlnyomórészét a honvédségi 
emlékek alkotják, de ilyen értékes zubbonyt, díszatillát és testőr 

egyenmháit is kiállítottak, több szálfegyver és hideg fegyver kíséretében. 

A szűk körií fogadáson Öry Károly a társaság nevében köszöntötte 
Prof.dr.Koroknay és dr.Koroknayné asszonyt és a fogadás többi tagját. 
Utalt a Társaság szerepére, amellyel elősegítette a f,'Yüjtemény 
hazatérését. A múzewnigazgatójának, dr. Lugosi József tájékoztatója 
szerint, a csendőr anyag még restaurálást kíván annak felfejlesztése után a 
kiállítás relikviáit majd kiegészíti. 

******************************************* 
A multból felerősödve menjünk a közelmultba: 

, Fenti ismertető leírás Dr. Őry Károly, 
Erdemkeresztes t. cső. Bajtársunk jelentése. A 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti 
Társaságnak hatásos támogatását köszönjük és 
hálánkat nyilvánít juk. Mielőtt idéznénk a 
Hadtörténeti Múzeum által erre az emlékezetes 
napra kiadott 19 oldalas színes kiadványt, 
tisztelegnünk kell a kezdeményező, elősegítő és 
véglegesítő Személyek előtt,mert a hatalmas 
gyüjtemény mögött nemc~ak előrelátó és gigantikus 
munkát végző TERVE~O, de támogató, adakozó, 

,biztató, segítő HSZEM~L YEK is állnak és egy 
GONDVISELO ERO, amely az ', anyag 
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Hazaszállításának a megszállók kiutasításával biztos 
lehetőséget adott. A Csendőrségről alkotott 
vélemény álakulásának,egy másik közvetlenü} is 
látható bizonyítékaként mondhatjuk, hogy 
előnytelen vagy kifogásoló vélemt1,ny aljg volt 
kinyilvánítva. Idézzünk hát aKIADV ANYBOL : 

Magyar Királyi I 
Fegyveres ! 

Erők Múzeuma 
(Toronto) 

A kiállítás gerincét adó "torontói múze
um" kezdeményét - saját lakásában, ma
gángyűjteményként - Szathmáry Károly 
egykori m. kir. csen.dőr százados alapítot
ta még a hatvanas évek közepén. Gyűjte
ménye tulajdonjogát a számszerű gyara
podás, majd financiális megfontolások 
okán is 1970-ben a Magyar Királyi 
Csendőr Bajtársi Közösség (MKCsBK) 
vette át, az anyagot pedig Toronto egyik 
nyugati külvárosában, Etobicoke-ban, 
egy tömbház harmadik emeletén lévő, a 

FAAAGOTI-FESTETI 

LÁDA 

A M~GYAR 

KIRÁLYI CSENDÖR 

BI0T ÁRSI KözössÉG 
JELKÉPEIV::L 

A LÁD.ó,s ... " 
A KÖZÖSS~G 

HIVATALOS IRATAIT 

TÁROLTAK 

tagok közacakozásából vásárolt hiltsw
bás lakásban helyezték el. A gyűjtemény 
gondozása, ügyeinek intézése - ekkor 
már múzeumőrként - továbbra is az ala
pító dolga maradt. (Szathmáry egészen 
haláláig , 1985-ig folytatta ebbéli tényke
dését, melyet - s egyéb más közteve
kenységét is - a hivatalos Kanada a 
"Canada Medal" adományozásával hono
rálta. Az "Eszmei Csendőr Laktanyát". 
más nevén .. Emigráns M. Kir. Csend. őr 

Laktanya", amely egyszerre volt MKCsBK 
iroda, Szathmáry magánlakása, .. múze
um", raktár és vendégház is a messz€.bb
ről érkezettek számára, 1971. április 16-
án avatták fel. Működtetői a múzeumot a 
két világháború közötti .. Csendőrmúze 

um" jogutódjának tartották. 
Az emigrációs gyűjtemények , .. a mú

zeumok" - ahogy maguk nevezték -
egyben az ottani civil társadalom intez
ményei. a társas élet helyszínei is voltak. 

-0-
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KA.'iADÁHOZ VALÓ HŰSÉGÜNK 
ES RAGASZKODÁSUNK SZJMBÓWMAJ 

M,,'GYNI. TORTF.NEl.J'\1 MlizEUM 

TRIANONI EJoILEKFAl. NE.'IlETI IG"ZS,\G~NK 
ES BIZOIWiTÉKAINK G\'ŰJTE.'1EN'iE 

MAGYAR KATONAI r()IHÉNrI./'1I ,'\(1< r 11.'\ 

F ENYKEPES LNOLDAL AZ MKCsBK ÁLTAL KIADOTI .. BAJT.&.RSI LEVÉL' 1971/7. SZÁ!-IÁBÓL 

AZ .. EsZMEI CSENDÖRLMTNiY,," BELSÖ ENTERIÖRJEIVEL 
' - - . - -- ---A gyarapodást az MKCsBK kiadvá- des 20 darab csendőr témájú le 

nya, a rendszeresen megjelenő .. Bajtársi lapot, Jegernyés Pál főtörzsőrmester 
levél" mindvégig igyekvő tárgyilagos- tollforgót. fekete nadrágot, takarót. de -
sággal dokumentálta, megnevezve az rékszijat, csizmát. lovaglónadrágot. kard. 
ado mányozókat és adománya ikat. CSilk bojtot, Kóbor László rőhadnilg\' redig 
kiragadott példák: 1971 -ben Fiala Fe - az "emigráció kezdeti idejébéil" e:lékes 
rene okleveles építészmérnök könyve- iratokat adományozott a múz~umnilk . 
ket, Tavassy Lajos hajdani csendőr ezre-
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"UZEl1'IALAPiTÓ SZATHMÁRY KÁROLY TEVÉKENYSÉGÉNEK JELENTÖSÉGÉT DISZ( 
1920/1939 MINTÁJÚ CSENDŐRZUBBOIW 

ÖRI-\ESTERI RANGJELZÉSSEL, DíSZBOJTI AS 

.~. 

Tá mo gatta az áttelepítést a "kanadai "Nerii.'ismered Torontót - ' írja' egyik leve-
ál lam is , s bár közvetlenül nem avatko- Iében 1984-ben. - Ha a b~árat felett az 
zott a gyűjtemény sorsának alakulásába, lenne, amit Te óhajtasz, egyesek azon-
sőt, azt mindvégig az ottani magyar kö- nal 'megfúmák és tönkretennék sajtó-
zössé g belügyének tekintette, a Magyar val, TV-vel a KMKK-t, a felirat vagy egy-
Házban kialakítandó új múzeum számá- szerűen "Múzeum" vagy Katonai és Tör-
ra beígért anyagi támogatással a háttér- ténelmi Múzeum lesz, és ebbe beletar-
bő i gyakorolt nyomást az egyezkedő fe- tozik a csendőranyag is " .. . Ugyancsak 
lekre. Informálisan pedig azt is érzékel- világos, hogy ha majd a szabad ma-
tette, hogy a támogatás folyósításának gyar kormány igényt tart az anyagra, 
igazi felté tele a hivatalos intézményi név- magyar államköltségen hazavihetik . .. 
ből bárm il ye n " csendőrökre utaló" szó Szathmárynak a névadásban nem le tt 
kiiktatása. No ha a gyűjteménynek a pri- igaza, hiszen a múzeum neve "Magya r 
mer csendő ra nyag ekkorra már csak Királyi Fegyveres Erők Múzeuma" lett. Az. 
mintegy a ha rmadát tette ki, az MKCsBK új helyen , a Torontói Magyar Házban 
vezetősége, Kiss Gyula "központi veze- ügyeinek intézését egy választott testü let. 
tő" azt az álláspontot képviselte , hogya a .. Múzeumi Bizottság" vette á t. Az. im· 
múzeum új neve .. Torontoi MKCsBK Ka- már nyi lvános múzeum fenntartási költ· 
lonai ,V\úzeum (Hunga rian MKCs BK sége it ekkortól hivata losan a kanadai ál-

Military ,'v\useum of To ronto) legye n . F;iilaíim~is~tá~m~0!illa!itita~'IIIp.II!'!!l!iIlP:~~I!IJ!II.I!!'!~ 
Az akko r már súlyos beteg Szathmá ry ... ~ JIl&.A A ol a 14T il 60 k 

fe lfogta a kívülrő l érkező jelzéseket: '. ':! A S,,:< S:i~JZ Sli. f;lrö,,~K. t 
A Hadtö rténeti Múzeum ezúton is I éJeii kÖszö~etét' a 'gYűjtemény érdekéb~n végz~tt ' 
több évtizedes hasznos munkájukért a "Magyar Királyi Fegyveres Erők Múzeuma" In
té zőb izottsága egykori és jelenlegi tagjainak: többek között Kiss G. Gábornak, dr. Kiss 
Gyu lána k, Kiss Károlynak, néhai dr. Szalontai Sándornak, Szalontai Sándornénak, 
Domokos Sá ndornak, dr. Nagy Györgynek és mindenekelőtt Prof. Dr. Koroknay Imré
nek, az I ntézőbizottság elnökének. Alapvetően a Bizottság állásfoglalása tette lehető-
vé a gyűj temény hazakerulését. Elismerés illeti a Torontói Magyar Házat, amely 1985-
től helyet ado tt a gyűjteménynek . Köszönjük továbbá Hertelendy József, Jordán EM~ 
ke, Borbás Ká roly, Gerendás Ottó, Kristóf László, illetve a Szemere Bertalan Magya r 
Rendvédelem-Történeti Tudományos Társaság tevékeny közreműködésé t a hazaszál
lítás megszervezésében és lebonyolításában. O 

~0~ 

LJ!,VJ!,LJ!,L~~~h 

vitéz Domokos Sándor-tól kaptuk a 
következő érd~kes és szerelIcsésen végződő _I~vel~t: 

2000 majus 16 déli 12 ora tajban , viéz Domokos Sandor csend ö föha?nagy és vtéz 

Kenyeres Janos huszar szazados tb . csendör a 87 éves Soos Lajos csend ör öremstcr 

bajtarsukat, akivel hat évi Szovjet fogsagot osztottak meg a fürdökadpan eszéletlenül laliiltiik , 

Soos bajtarsunk hétfö reggeiota, 280ran keresztül feküdt az kad koporsoban és csak a 

bajtarsak és a kuihivott mentök gyors intéskedése metette meg Soos bajtarsunkat a sul yosabb 

következményektöl. Soos Lajos öremter a makoi iskola rangelsöje, Képiro Sand or kedves 

tanitvanya, jelenleg a winnipegi Grace Hospitalban van kivizsgalas alatt. A harom öreg baj tiirs 

v . Domokos Sandorné (mimi) lelkes 'orangyali védnöksége alatt hetente egy estét együtt tölt 

és egymast egészségét telefonon rendszresen ellenörzik . Ennek kmöszödhetö a su lyosabb 

következmény elkerülése . v . Domokos S(ndor . Winnipeg . 

2000 m(jus 20. ~)~b7f~ 
Dr. vitéz .Jani István levele bátorítá~a és 

dicsérete jóleső ' és reméljük a Thredbo 
templomában testületünket ünneplő imája 
meghallgatást talál. 

Aszalós Bálint bajtársunkat kérjük a 
levelében említett t. cső jelöltek pontos címét küldje 
el, vagy pedig a pontos név feltüntetésével igényelje 
a kitöltött Okmányok saját CÍmére való elküldését. 

Tamási István bajtátrsunk levelét és a benne 
küldött értékes iratokat nyugtázzu~ és a telefonom 
megbeszéItek szerint kezeljük Edesapja vitézi 
oklevelét. 

vitéz Kőrössy Zoltán udvarias és törődő két 
levelét, és telefon jelentéseit nagyra értékeljük, s 
~oldogan osztozunk büszke örömében,hogy fiát, 
Arpád Pétert felvették a kiváló hírű Tengerészeti 
Tiszti Akadémiára, ahova e hó 30.--án vonul be. 
, Ugyanekkor örömmel vettük tudomásul, hogy 

Edesanyja balesete oly mértékben javult, hogy 
képes a Magyarországi látogatásra. 

vitéz baranchi Tamáska Endre Bajtársunk 
nak köszönjük, hogy központi yeq;etőség 
határozatával kitüntetett vitéz József Arpád kir. 

'4, 9..;.. , 
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hercegnek,- valamint vitéz Radnóczy-Antal -vitézi 
Fó'kapitánynak a csendőr hősi halottak emlékérmét 
közvetítette. Itt kivánjuk jelenteni, hogy 
ugyancsak1'amáska Bajtársunk adta át a 
csendőrség Erdemkeresztjét a mellettönk oly bátor 
határozottsággal kiálló Lányi Zsolt tiszteletbeli 
Bajtársunknak: 

Lányi Zsolt a Független Kisgazdapárt 
képviselője, az Országgyűlés Honvédelmi 
Bizottságának Elnöke, a Parlament téli 
szünetét felhasználva, amerikai útja során 
Torontótól- Floridáig, több magyar szerve
zette l találkozott , e l őad ásoka t tartott , 
ün ncpségeken, gyű léseken vett részt, és 

Bánkuty Géza reprezentatív otthonában 
került sor a találkozóra. Rövid ismerkedés 
után megható eseménynek lehetett tanúja a 
mitegy 60 főnyi meghívott, amikor v. Kiss 
Gábor a Magyar Harcosok Csendőr Bajtársi 
Közössége nevében és megbízásából, v. 
Barancsi Tamáska Endre Csendőr százados, 

nyugalmazott honvéd ezredes a MHCSBIC rOSSZIUUlam OlraWWK euenere a 
. e l ismerő kitüntetését adta át Lányi Csendőrség érdemeinek elismeréséért és a 

Zsoltnak, azért a kiemelkedő csendőr hősi halottakról való méltó megem-
~~~áért, amit a gáncsoskodások és • lékezésért tett.:-,. 

-- Hertelendy .József t.csŐ. b-a~jt"á~r"'sulli:n=-kll:lln-aC:::;k=r. .. ·-
köszönjük értékes és részletes beszámolóját a 
torontói "csendőr muzeum" (mert nekünk örökre -
a z marad!) hazaszállítá~ával kapcsolatos _ 
tevékenységét, és az arról adott tájékoztatókat. A 
Iiözponti vezejőségi tanács határozata értelmében, 
Ot a csendőr Erdemkereszttel tüntettük ki. -

-iO-

Dr. Tamás Gyula Bajtársunk miildenkor 
lelkesítő leveléből idézzük: 

Lennél szives a B/L. következő számában többek érdeklődésére hirül Adni 
azt, hogy az Ópusztaszer-l Nemzeti Parkban megvalósitani tervbeveIt 
csendőr őrsiroda és szoba ügye hogy áll és mi lett a sorsa az álta lunk 
1997.nov_3-án cimedre, e célra feladott 970.14 USA dollárnak? 

Nagy figyelemmelolvastam a torontói • Fegyveres Erők Muzeuma" 
hazaszállitása körül i hiradást Mi lesz, vagy mi lett a sorsa a muzeál is értékü 
anyagoknak, lennél szives erről is a legközelebbi B/L-ben hiradást adni. 

Itt mellékelem egyik itteni etnik rádió magyar adásában az ezevl 
csendőrnapról elhangzott megemlékezést, szives tudomásulvételed végatt_ 

Azonkivül - remélni merem,hogy még nem késő - kérem kiigazitani a február 
13-án kelt levelem azon téves elirását, hogy feb .IO-én nem Lám Béla - aki 
remélhetőleg otthon jóegészségnek örvend - hanem Száday Béla bajtársunk 
hunyt el Melbourne-ban hosszu betegeskedése után. . 

- Az Opusztasz~rreIJÜlpÓ;;olatos, ter:v ~em 
változott, az összegyüjtött anyag ruhazatI resze 
azonban javítást és múzeumi kezelést igényel. Az 
erre a célra küldött összeg hiánytalanul a külön 
kezelt kontón, vitéz Kőrössy Zoltán őrzésében van. 
- Szekeres Pál Bajtársunk angliaI csoportj áról 
küldött híreket és tagságának állandó anyagi 
segítségét megköszönjük, s örülünk, hogy Tompa 
József Bajtársunk is többször felkeres telefonon. 

Szelei .József bajtársunk csenőrnapra Írt 
beszédét, melyben a mult év eseményeit elevenítette 
fel, örömmel és büszkeséggel olvastuk, s csak egy, 
nagyon értékes, kiértékelő mondatát idézzűk!" A jó 
Isten kifürkészhetetlen kegyelme ezévben olyan 
lényegi változásokat hoztak a csehdőrsors 
történelmében, amire évek óta imádkozva 
vártunk .... hogy életünkben betelj es ülj önek . 
Boldogan és büszkén jelemtem, hogy végre 
beteljesedtek! " 

Molnár Andor Bajtársunk részletes és 
- sokoldalú tájékoztatóját köszönjük, javaslatait 
- elfogadjuk. Rittler Győzőről semmi tudomásunk 

nincs, talán jelen értesítésünkre Valaki tud választ 
adniA B.L. -hez való hozzájárulást Parádi Katica 
címére ~~rjü~ _küldeni: Budapest 1037 Harántköz. 
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. lSeöthy ' Kálmán t. Bajtársunk bosszú, 
tartalmas és érdekes levelét örömmelolvastam, s jól 
esik hallani egy ritka értékű csendőr törzstiszt 
fiának visszaemlékezési szavait.-- Ha nem okoz 
nehézséget, ,kérnék a balatonfü .r~di 
Csendőrüdülőben felvett "madárlátta " képből két 
példányt, egyet az otthoni csendőremlékszoba, 
galériája, egyet pedig a már 48. oldalnál tartó 
Csendőr Emlékkönyv részére. 

v. Kovács .Jenő Bajtársunknak nagyon szépen ' 
köszönjük a Hősi Emléktáblánk méltatásának 
gondos és értékes megszerkesztését, s jelenteni 
fogunk, amikor vázlat elkészül. Ugyancsak 
köszönjük, a Lám Bélával kapcsolatos félreértés 
korrig!lását. 

Halottaink: 
Vojáki Nagy Bertalan, cső. főtörzsőrmester 

életének 90.--ik évében Mezőkeresztesen elhunyt. 
Szádai Béla, m.kir cső főhadnagy életének 

92.ik évében Ausztráliában elhalálozott. 
Regőczy Dániel m,kir. fhdgy Bajtársunk ez év 

Junius ll-én hosszas betegség után 83 éves korában 
Sao Paulóban visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Karvaly (Keszler) Gyula m.kir cső. fbdgy. 
életént;~ 79.ik évében Magyarországon elhunyt. 

Uveges Sándor cső. g. fhdgy. Bajtársunk 
Budapesten elhalálozott. 

Sorainkból kihúBott drága Bajtársaink 
legyetek nekünk, gyászoló bajtársaitoknak szállás-
csinálóink, ----hisz útban vagyunk Hozzátok! 

************ 
Szeptemberi B.L. remélhetőleg r~szletesen 

tudja jelenteni a készülő új CSENDORKONYVET, 
amit Szalay Gyula érdemkeresztes Bajtársunk 
szerkeszt, az általunk szolgáltatott anyag 
felhasználásával. Igen igen ez az utolsó könyv 
amely .az emigrációban csendőrtémákat és 
történeteket örökít meg, segítsünk Neki igaz cső. 
történetekkel. Már a 4f--ik oldalnál tartunk.!!! 

- 1-

KAKASTOLLASOK 
Hol vagy hajdani nappalunk, 
Szép álmú éjszakánk? 
Hová lett tollas sereged • • 

Szabad magyar hazánk? 
Békéd őrzői nincsenek 
Falvak s kisvárosok, 
Csillagok útj án tartanak 
A Kakastollasok ! 

• 
Akácos országut&kon 
Járőrök nincsenek, 
Tömegsíroknak hős eként 
Békélten fekszenek. 
Ok védtek Téged nemzetem 
Végsökig, mint sasok, 
Oltárodért véreztek el 
A Kakastollasok ! 

• 
új hajnalunk, ha felYirradsz, 
Ragyogd be sírjukat! 
Harmatozd Eg álmuk felett 
A vadvirágokat ! 
Emléküket vigyék tovább 
Az ifj ú harcosok, 
Hadd álmodják a szebb jövöt 
A Kakastollasok ! 
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M Királyi CSlllCl6r ~Körzöa!&; 
Az MK~ a vett M38yM ~ CseIrl1rség 
törté~1mi sze~pé~k és hivatásának örököse. 

Felídata meg6rizni és megörökíteni a vett 'Thstt&t 
m:mes ha8yományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból számitzött volt 
csemHrök bajtársi kDzössége~~k ta&jai ~~~k a 
vett 'Thstt&t cse~~i (hivataIból).time~tbe1i csemHrök 
(fe1kérésre) és csemHrbarátok (önkéntes alapon)--ha a 
Közösség ce1jaival és FeJajatával egyetértetft. 

Az MKCsBK. mdlcOO!si ~ ál1ami1a2 
e~1yezett INonprofit CorporatiJnl.az U .SA.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

MKCsBK BdírR LeVB: 
RelJt1tetése: l.) A közös soma ~~h bajtársak 

tisszefogásának és tájékDztatásának biztosítása. 
2.) ~ Bajtársaknak és csa1iija

iknak ~gsegítése. 
3.)A volt 'Thstt&trdl alkotott torz meg

Íteesek és ve'Emények m!gváltoztatása. 
4.)Ek1adások .~pélyek(Cs6Nap) 

retmésével a fenti cébk e~~ szükséges anyagi ala
pok megte~mtése. 

-----
A BWrSi Leyél azMJ{CsBK.-nak mint viJáprve

zetIx;k kömmti WékDztatóia. 
Mirden cikkr!rt szerz6"Je.kiadásáért a BL.kBDja fe-

1elSzerkEszt6 bizottsáa:SlClair Norbert Kö~ndi Fere~ 
Fehl1s k&D vitéz Kiss Gábor, MKCSBK közp. vez. 
Cd 329CfCranston Str.DeIiona Fl--32738--2138 

Tel:(904-- 532-6059) Fax: ( 904-532--1645.) 

l\:1AGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

" BAJTARSI , 
LEVEL 

52. évfolyam. Harmadik. szám, 2000 Aug.15. 

Központi vezető jelentése: 

Nem szivesen beszélek a Szeptember 12.-ére 
terbevett cSÍpőopernciómról, de kell,--mert egyrészt a 
Bajtársi Közösségnek erről tudnia kell, másrészről 
pedig egyúttal megköszönhetem a felém kimutatott 
érdeklődő, bajtársi,barnti, sőt aggódó szeretetet. 

Utódomul vezetőségi tanácsadóim véleményét 
is tisztelve, vitéz Viczián Béla volt cső. hdgy. Urat 
választottam, s a magas tisztséget 2001 Február 14. 
-én a Venicei 120-ik jubileumi csndőrnapon, adom 
át ünnepélyesen, ( ha élünk addig) 

vitéz Viczián Béla központi vezető helyettes 
Bajtársunk a felkérő levelemre ezt válaszolta: 

"N aev meetisztelés részemre választásod. 
Remélem,méltó leszek a Magyar Krályi Csendőrség 
Bajtársi Közössé!!ének központi vezetője tisztséKére. 
Tudom nem lesz könnyű a vitéz Tamáska Endrék. 
Dr. Kiss Gyulák, és vitéz' Kiss Gáborok örökségébe 
lépni, de tudom, hogy ti, amíK éltek mellettem 
lesztek, ha szükséKem lesz tanácsra. 

Vettem comDutert, faxeéDet és másolóeépet, 
mert e három masina, (ahogy mondtad) nélkül 
kezem Írásával kell a B.L. írni, és ha tizenkét üres 
lapot teszek a B.L.~-be az is olvashatóbb mint tyúk-
kaparásom, (ahogy Írtad). 

Lábadozásod ideiét felhasznáiuk a teendők 
részletes meKbeszélésére, s Kondolom -október végén. 
vagy november elején pár napra lemegyek 
Hozzátok. 
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Gáborom, csendőr tapasztalaim és tudásom 
messze van a tietektől, de azt elhiheted, hogy 
hűségem és becsületem csendőrszivvel dobog. " 

Mvy 
~_ _ ll~<lI. 

Sokan tudnak arról a két tevékenységről 
amit Testületünk erkölcsi, s ha lehet anyagi 
jóvátételéért megindítottunk.-- Az egyik az új 
csendőrkönyvnek az összeállítása és otthoni kiadása, 
a másik egy olyan magyarországi bajtársi 
közösségbe való belépésünk, amely a többi magyar 
engedélyezett Közösségek közé elismerné és 
tagságba venné, az MKCsBK.-t. 

A csendőrönyv" melynek "CSendőrszivvel 
Kakastollal " cÍmet adtok, s fedőlapján vitéz Körössy 
Zoltán, M.Kir. Csendőr Százados Urunk lesz látható 

Jelenleg 125 oldal kész, és tartalmazza az 
alább felsorolt fejezeteket melyeknek kibóvítés~re 
vagy a "személyi" történetek hozzáadására MEG 
lehet adatokat beküldeni. Itt idézzük J .Sz. írását: Az 
a.datok hiteles ismertetője névvel és ranggal nevezve: 

2000.07.28. 

Felhívás a volt csendőr Bajtársakhoz! 

A "Csendőr Szívvel, Kakas Tollal" cÍmű cső.könyv 
tervezet szerkesztés alatt van, már túljutott a 125. 
oldalon. 

A "Cső. a békében"c. fejezet már lezárult. 
"A cső. A háborúban" c. fejezet most 

készül, ehhez kérünk olyan hadi történeteket 
amelyekben cső.k vettek részt. 

Utána következik a ,,zord idők" c. fejezet, 
amely a délvidéki ,,Razzia", és a "Csőpuccs" néven 
ismert események kel foglalkozik, valamint a 
deportálásokkal. 

Ez a könyv nem történelemkönyv. A 
történelmet személyes élmények útján szeretném 

'... --~-

.. 

összeállítani, ill. megvi- lágitam. bzeknez lenel 
anyagot beküldeni. 

A ,~ord Idők" fejezete témaszerint magába 
foglalja még a hadifogságot, a szovjet táborokat, az 
Á VÓ eső . üldö- zéseit, amelyekhez elég anyagom 
van. 

A "Cső . Az emigrációban" c. Fejezethez is 
van elég anyagom. 

Tervezem az "Adalékok és adomák" c. 
utófejezetet,amelyhez valamennyi témában 
elfogadnék nagyon rövid -féloldalas-esemény
emlékeket. 

Címem:Jules Szalay 
316 Rio Grande 
Edgewater, FL 32141 
USA 

A másik igyekezetünk Ságvári h.alez. Úr 
kezdeményezésére épúl, s a/ Bajtársak egyéni 
hozzászólását , igényli,ezért közgljűk az Alapszabály 
~.""7""'; részét és a Magyar Kóztársasá2 Elnökének 

~~~ 



A BAJTÁRSI EGYESULETEK 
ORSZÁGOS' SZÖVETSÉGÉNEK 

ALAPS ZABÁLYA 1993 -
2 . §. 

A Szövetség célkitűzései és feladatai 

l . A Szövetség - politikai pártoktól, mozgalmaktól és 

egyéb csoportosulásoktól független társadalmi szervezet - támo

gatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló 

honvédelem ügyét; felvállalja a szövetségbe tömörült szerveze

tek és azok tagjainak országos szintű érdekvédelmét, valamint a 

bajtársiasság és az együvétartozás tudatának erősítését. 

2. A célkitűzések érdekében - országos szinten - koor

dinálja a tagszervezetek tevékenységét, a jelen Alapszabály ál

tal meghatározott körben képviseli a tagszervezeteket. A Szö

tagszervezetei érdekében, a nyilvánosság eszközeit is 

felszólalással, bejelentéssel és tiltakozással 
felhasználva 
~etség 

élhet. 

3. Támogatja a 

ségét, koordinálja és 

si és más információs 
szolgáltatásként bocsát az illetékes szervek rendelkezésére. 

tagszervezetek szociálpolitikai tevékeny

összegyűjti az ezzel kapcsolatos felméré

adatokat, amelyeket - igény szerint -

4. Egyeztető fóruma a tagszervezetek által közvetített 
érdekeknek, 

-igazgatási, 

nél. 

konszenzus esetén képviseli azt az államhatalmi és 

illetve a politikai és a társadalmi szervezetek-

4 '-

l . Tagsági kategóriák: 

- alap-tagszervezetek, 

- pártoló tagszervezetek, 

- tiszteletbeli tagok és tagszervezetek. 

2. A Szövetségnek alap- és pártoló tagja jogi személyi

sággel rendelkező szervezet lehet. Tiszteletbeli tag mind jogi, 

mind természetes személy lehet. 

3. Alap-tagszervezet lehet minden olyan szervezet, 

amelynek tagjait hivatásuk, jogszabályon alapuló kötelezettsé

gük, társadalmi tevékenységük összeköt a haza védelmével és 

szervezetüket erre való tekintettel hozták létre. 

4. Pártoló tagszervezet lehet bármely jogi személyiség

gel rendelkező szervezet, amelynek alapvető - illetve társadal

mi - tevékenysége összefügg a Szövetség célkitűzéseivel és kész 

azt támogatólag elősegíteni. 

5. Tiszteletbeli taggá az a jogi és természetes személy 

választható, aki az Alapszabályokban foglalt célok megvalósítá

sát tekintélyével, tevékenységével jelentős mértékben elősegí

tette, vagy ahhoz hathatós segítséget nyújtott. 

6. A Szövetségnek nem lehet tagja olyan szervezet, 

amelynek tagját az emberiség ellen elkövetett búncselekményért 

elítélték. 

Remélem a Tagsági kategóriák 1--6 pontját 
gondosan elolvasta minden Bajtárs és ! feleltek! rá. 

~ ~ 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 

ELNÖKE Tisztelt Bajtársak! 
Kedves Barátaim! 

Szeretettel köszöntelek benneteket a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége megalakul~ak lO. , évfordul~ja .alkalITlábql. 

, A Szövetség büszkén megengedheti magának, hogy ország- világ elé tárja 
történetét. Nincsen benne semmi, ami kompromittálná, ami bármilyen módon 
olyasmit sejtene, hogy ellentét volna a szövetség beszámolójában önmagáról 
mutatott képe és valóságos énje között. Ezek az eredmények, ez az öntudat és 
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felvázolt jö~őkép an~ál is inkább -megnyerő, mivel aiokat nem köruiyü, sokszor 
nem is kedvező körülmények között, s nem a hivatásos és nyugállományú 
katonák számára előnyös időszakban sikerült elérni. Számomra különÖsen 
értékes az, ahogy és amit a szövetség, a katonanemzedékek összefogásáért, a 
katonai hagyományok megőrzéséért tett és tenni kíván. 

A 10 év története tehát nem kudarcok története, hanem annak bíztató 
históriája, hogy miként lehet és kell megőrizni a tartást, az egyenes derekat, a 
felemelt föt, -a szellemi frissességet és a honvédelem ügye, sikere érdekében való 
terun i aJUará st. ' 

Tisztelt Barátaim! 

Évfordulótok alkalmából megköszönöm az egyesületek tagságának, 
önzetlen munkáját, a BEOSZ első évtizedében tanúsított higgadtságát és 
szakérteimét. -

Kivánom valamerunyiőtöknek, hogy munkaképességeteket megőrizve a 
jövőben is összehangoltan és hatékonyan dolgozzatok, erősítsétek a tagjaitok 
közötti szolidaritást, szolgáljátok legjobb képességeitek szerint a közjó jegyében 
a katonai és nyugállományú közösségek érdekeit, sajátos eszközeitekkel adjatok 
új lendületet az egyén, a kisebb közösség és a magyar haderő felemelkedésének. 

A BEOSZ alapítványának ID. évfordulója alkalmából ünnepi és tisztújító 
közgyűléseteken kívánok a szövetség minden tagjának eredményes munkát, 
erőt, egészséget. 

Budapest. 2000. március 24. 
Üdvözlettel: 

(~'o~~, ci~ 
Göncz Arpád 

Drága Bajtársaim! Ezzel a kérdéssel 
tehetetlenségem tudatában sokszor lemondóan 
foglalkoztam. Előttünk áll a történelmi érckapu, 
amely sok -sok rétegból áll, azon rést vágni 
Botondok kellenének., de Botondjaink már 
nincsenek!! De: 

.. De, ap is JIlondják, hogy a "SOK CSEPP 
KOVET V AJ!" ES hála Istennek csepp erőnk még 
van.~ Egy-- NAGY csepp már megsemmisítette az 
ellenünk hozott gyalázatos "summás" M.E. 
rendeletet, HAT csepp már hat ismertető 
tudományos konferenciát eredményezett az 
SZBMRTT önzetlen és sikeres segítségével, ..,. a 
csendőr_ érdemkeresztek és jelvények már 
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KÉTSZÁZTIZENEGY, cseppje, otthoni t. csendőrt 
eredményeztek., egy ORASI könnycsepp jutott a 
csendőr-- hősi halottak emléktáblájára" s ha 
bejutunk a BEOSZ--ba, az iZzadság cseppek talán 
örömkönnyek cseppjeivé változhatnak. 

Mindenekelőtt a nyilvánosság elé kell 
lépnünk. Odahaza létre kell hozni egy önálló.
cégbíróság által bejegyzett társadalmi szervezetet, a 
Magyar Csendőr Bajtársi Egyesületet, aBEOSZ 
közvetítésével, s az MKCsBK irányításával. 

Társadalmi szükségletté a terv csak akkor 
nóhet,.ha van OTTHON kellő képviseletetftnk. 

Öt-tiz év mulva tudom nem lesz senki aki 
Testületi szellemünk ,ottboni újraélesztésén 
dolgozhatna, a Váct. Leventék önkéntes 
szolgálatának bűn lenne hátat fordítani! 

Fáj a szivem, mikor ezeréves keresztény 
állam l-,alapításunk évfordulójának űnnepségein 
az MKCsBK nem vesz részt! Ezen változtatnunk 
KELL! 

Egy misik történelmi ün~epségen az MiiBK. 
központi vezetője és a Hadak Utján szerkesztője 
képviselik Közösségüket, az MKCsBK. nem! Ezen is 
változtatni kell! A kellő lépések folyamatban!!! 

• Honvédelmi Minisztérium 

8 
' ... ....... '40. 

Magyar Honvédség közreműködésével .. ~ '''~\~ 
\9 W~ 

HOHE Honvéd 56-os Magy.rok Doni Bajtársak 
iagyományőrző Világszövetsege Szövetsége 

Magyor Nemzetőrség 

ct .. 
Vitézi Rend Pro Ubertate 

~."."' 
·~~x?-

Napoleon Társasag 

--7~ 

Ezredforduló ~vében. 
Ezeréves keres,llény államalapításunk 

évfordulóján. tisztelettel meghivjuk 

• 
Magyar katonák, harcosok, bajtársak 

I. VIlágtalálkozójának 
IInnepl rendezvényére, 

2000. augusztus 14-21. 

ol:. 
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Köszönet. 
Külön körlevelemben tanácsadásra felkért 

minden Bajtársam válaszolt szóban vagy írásban. 
Hálás vagyok: Dr. Kiss Gyula,Görgey Kálmán, 
Szekeres Pál ,Dr. Tamás Gyula,Dr.vitéz Jani István, 
Dr. André László szds. Urak, Gerendás Ottó tbdgy. 
és vitéz Viczián Béla hdgy.Urak támogató 
tanácsáért. 

Levelezések: 
Dr.Tamás Gyula szds. Bajtársnak köszönöm 

mindhárom levelét, a csendórnappal kapcsolatos 
értesítését, az aláírók üdvözletét, a 400 U .S. Dollár 
átutalását és jelentem hogy az Ópusztaszerre) 
kapcsolatos kérdések továbbyitelével Dr.Szakály 
Sándor Föigazgatő Urral közvetlen 
összeköttetésünk van, s a hazavitt anyagból kész 
kiállításrcl tehető csendőr tárgyat kikölcsönözni. 

vitéz nemesTassányJózsef ausztráliai csoport 
vezetó Bajtársunknak aggódó jókívánságait 
köszönöm, s örömll}el olvastam az Emléktábla 
látogatásakor érzett Edesapjára emlékező élményét. 

vitéz Kőrössy Zoltán Bajtársunk Otthoni 
látogatásakor szerzett csendőr tárgyak 
áthozatalának mi is örülünk, mert igy lassan sok 
csendőr emlék lesz a gyüjtőinknél. Ezúton kérem 
drága Clara nemzetes Asszonyunknak is 
megköszönni sokszor ismétlődő adományát. Jó 
egeszségéért imádkozunk. 

vitéz Géczy Mihályküldeményét megkaptuk, 
a tábornok úr levelét könyvünk összeállítójának 
továbbítottuk. s az 1949-es cső napi részvevők 
névsorát aktáztuk. 

Perjési Gyöc:y Bajtársunk mindíg értékes és 
érdekes levelét köszönjük, s hatalmas adatszerző 
munkájátcsodáljuk.Kérjük irjon hivatalosan is 
Bretán Sándor és Binder Gusztáv Bajtársaink 
haláláról,hogy jelenthessük a B.L.-ben.--- v. Béla 
cÍme:457 East Peckham ST. NEENAH.Wisc.54956. 
U.s.A. . 

Dr.Kovács Jenő Bajtársunk levelezőlapját a 
kedves 12 aláírással örömmel olvastuk. s ránkgodo-
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lást köszönjük. A hősi emléktábla kisérő szövegét 
átadtam DR.Paulovits Imrének, s legközelebbi 
m~yarországi tartózkodás~kor jelen~ezi f~g: 

.../ nemes Bihar Andras t. cso Bajtársunk 
segítségét A~án Béla Bajtársunk hagyatéki 

ügyében köszönjük,Berta nemzetes assZonynak 
mielőbbi gyógyulást kívánunk. 

Dr. vitéz Jani István Bajtársunknak 
köszönjük baráti jókivánságait,tanácsait, s szivből 
gratulálunk déd-nagy-apaságához. Egészséget és 
boldogságot kivánunk. 

Szekeres Pál bajtársunk és angliai csop. vez, 
Urunknak külön köszönjük, hogy csatolta vitéz 
Szakály János és Tompa József bajtársunk 
véleményét is. A meggondolt és megindokolt 
állásfoglalás bebizonyítottan alapos előkészület 
eredménye lett, s külön köszönetet érdemel.. 

vitéz, nemes Tamáska Endre Bajtársunk 
véleménye megerősítette a vezetőségi törzs 
egybehangzó elgondolását, s mikor az esetleges 
csatlakozás ügyét kívánatosnak tartotta, 
figyelmeztető szavait komolyan vettük. 

Dr. Kiss Gyula Bajtársunk támogató 
elgondolása is megérkezett, érzem, hogy "tenni 
kell", s az alaposan átgondolt lépéseket meg kell 
kezdeIri.téz Falk Viktor, t.csendőr Bajtársunk 
levelét örömmelolvastam, s őszintén remélem, hogy 
a szóbanforgó ügy elintézésére már a Szent László 
Társaság és Rend új rendi főkapitánya megtalálja 
a megoldását. 

Czink Péter t. cső Bajtársunknak Pintér 
~ladár hdgy. Bajtársunk ajánlására a Csendőr 
Erdemkeresztet adomáJ}yoztuk érdemi alapon. 

v. Serényi István,Erdemker~sztes Bajtársunk 
és "csendőr magszórónk" Edesapja emJékét 
megörökítendő OKIRATOKAT és fényképeket 
adományozott az ópusztaszeri cendór emlékterem 
részére. Méltó helye lesz! 
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Halottunk. 
nemes tassi Betz Adám. ez év Junius 18.-án 

váratlanul elhalálozott. Részleteket még nem 
tudunk, de a nemzetes Asszony 7100 Szekszárd, 
Csokonai U. 7 ~zámot nevezte mes! távirati címnek. 

Vélemények. tanulmányok a Csenőrsé&rm: 
Részlet a szerző b!nulmányából amely az Amerikai 

Kanadai Magyar Eletben jelent meg: (Bocsánat a 
pöttöm betu'Kért, igérem soha többet:) 
Eli.unCriJt;-boI)' el)' maCYat cscadórben soba nem merült fel a bj)oz.'okban folyó !Öbb bOti harcban. A szovjet badsereg pedig Ol~,e~ 

parancs meallpdisinak a goodoJaIl. . kául ~ • szcreDCSétJeo b beu&nlOll zsidók Msies,de leljesen 
Mta IZ! il eliamcrik,bocy I macy" csendőr nem voll rtszrehajló, remtoyleleo barw.Bor szovjet lilJomok mta IZ! iJ kijeleolelle,bocy·jobb, 

'ehá, igazsiaDl voll miDdenkiveJ uemben. Csapó Csaba !Örttntsz mondja: ba I ~ vtaezD<k vellII<, IlY neklInk ezzel I ktrdbael nem kell 
• Az állaiam vizsaill dllalizDws időszakiban semmi jeltl nem .. Iál""" foslalkomunk.· Faraibo Gibar b I cseadórKI !Öbbi Il&jl semmil sem 
.uuuk,hocy valJú, net1lZdiJtg vacy tlell:or lekince,tben a csendőri I\Id9II I ntmet baliltáborokJól VICY gUltamrikról ,de nem is tudha'o., 
beavall:ow birmiftle l"Uö~et mUlalDl. Ucyanau.aI az előIrt mert ba ilyenek rendszcrallve Jenek volna,akkor nem maradI volna meg 
kövelkezecesat"el buznilták fecyverükelelY mlcyar , román vasy szerb e,bzeD 1943-11 300.000 Jen&yel zsidó I varsói lenóban.Talán mta 
raluban. tppc:n ~CY I bIoiikus, refonrWus vacy uidó lakosokkal dlcstmi iJ keU .... Imacy" cseodórllket aún,bol)' nem ildozták fel 
szemben. • . magukal a nánelCk eUeni harcban Imacy" zsidósigM,mert illor oem 

Eddig WI az iaazsig ismertelbe. Ezutáo pedig jönnek a maradI volna meg IlS.OOO budapesti macy" zsidó I aen6ban. ( Prof.Mc 
kommuniJták b bariIaiI: ill&J tvtizcdek óta ismtlell b mtg ma is ismt,ell CARTNEY) 
hazúgságok. Ezek szerint: • Amacy" csendOrKg ,.."vezele, szemtlyi Lassan ötvenöt tve, bocy befejeuldótt I mAIodik viligbáború.ldeje 
állománya, re'giló kq,esst,e alapján IZ 1880-as tvek vtgtlől ktszen ilII lenne fellenni I ktrdtseket:· ki I felelős I katyni erdőbeo kivtgzetI15.000 
bWnif;le ( ! ) feladal vtarebajlisára, amire a feljehbv.lók u ... ,lIá" lencyeJ liazt tle~rt? AzoIl,akit meaölltk öket VICY azok,alcikre azl 40 
.Jtak. eszteadóD kereszlill ráfogták? Ki I feleJós I ftlmillió varsói zsidó 

A riporterek ecy rbze szerinI • zsidó ktrdb vtgrehajtását. a elpuszru\úUrt, azok akik fellúllOltÜ: őket, azok akit eJntzltk • 
legalkalmasabbak I macyar esendőrök vollak, mert ők oem lörőd'ek az lÖmcgcyilkowgol VICY azok ,akik vtgill iJ lecyilkolták őket?· 
emben köve!kezmtDyekkel, hanem S0qdolkod1s .tIkili lelJesllellék • 
parancsol. Szembe kellett volna !ÚJlniuk felelleseiUel, az elnyomó 
ntme'ekkel ts IDe, keUea volna vtdeDiük I magyar zsidódsol az 
elhurcolás b IYÜjlÖúbOrok borzalmailÓl . Mivel ezt oem leutk meg: 
<gy'61-eni, biborús bC!nl>sök I cscndőrlt, Il&iai. 

lu awnban illjunk mo,ecy piUanalnI. 20.000 puskákkal felsz.rell 
nugy.. csend6roek keUea volna melvtdeni minden macyar zsidÓI 
félmillió mindennel felszerelI ntmel kalonival szemben? Sok hősiességel 
végrehaj'on aman" cscadórKg a hazáokralörő bolsevista honUkkaf 
szemben. dc lÖwcvcrui az akkor ~& bataJmas erőt jclenl6 n~met 
hadseregel? Gyereke. trvelt • . KommunisIl propaganda. 

A másik cyerekes hazúgság,hocy • jól felkbzüll,de az igazságról 
semmil sem tudó riporterek azl iUlljik,hoSY 1944. junius 21.-tn Faragho 
Gábor a csendőrstg felügyelője lájtkozlaua a magyar 
minisztenanácsol,bogy a deportáh zsidókat kiinják, Lengyelországban 
c1gizosílják! . 

Erre a hazúg~gra L3lán be kellene idézni a varSÓi genó 500.000 
foglyá"akik 1940 ts 1945 közölt roSlyok voltak,de éllek. Valószinuleg 
kevesebb ennival61 kap"""minc a harcoló ntmel ka,onák,de tiIek. Egtszen 
addig mil a diesőst,es Vörös Hadserea me,trkezeu '" VisztÜláboz ts I 

szovjel eiMnOk mAr belin.ak • v"osba. AUor I B.B.C. ( a hival&Jo. 
angol rAdi6 illomis ) feJlázIlODl őket I ntmelek eUeD, bogy ....,1 a 
szovjel előnyomu1Ú1 se,IIX.A nánelCk vtres harcban vtsezlek a geaó 
fo '·, .. iv~.1'V'W i~ komoly v~lek:ct szenvedve a c.qtO~ SUMYV(z 

Ideje lenne IZ őket mesillet6I)'-lyr~-leiiiii .-m1iideDkorMs masYiC 
cseodóröket, akik nem voilak hiborös b4nös6k, nem voilak zsidókkal 
kecyetlenkedő lerroristák, nem voilak mindenre elszinl fasiJzták, ~ 
I mAIodik vill&b1borus Macyarorszil 1e&kivilóbb bIonii voilak, akiknek 
tObb,miDl felc tlexu az c1lcoK& elleni r~DyteleD. de b6sies harcokban. 
Akii: a barcltr pok1iban tppc:o úcy megillták I helyüket minI • vörös 
kinzó kamrák sötttst,tbeo, akit I le&kivilóbb mlcyarok voilak esy 
korban,amikor divalbajöu I bGtleostg, I becslelenstS b • gylvwg.Göncz 
ÁrpA<! közllrsasigi elDŐk dicsekedeu ecyszer azza1,bogy ő lőu a magyar 
eseod6rl1kre. A ballplÓsig körtbeD me,szólall ecy ban,: ·csúzlival? 
hátulról?· 

A kornmuniJll emlőköo felnőu OlthOni lelevIzió riportereknl;j< ts 
radió bazúgság hirdetőknek iJ feltesszük a!Örttoelmi ktrdtst:·Mtg ma is? 
csúzlival? hiru\ról? 

A Magyar Királyi Csendőrstgel rebabilitálnia keJJ egy szabad 
Magyarorsúgnak, amely majd megbecsOli az.obt,akik magyaro"- maradta~ 
a legnehezebb tOrt~Delmi helyzetben is : Mven, becsülettel, vittzül. 

Áldja meg őkel örökre a magyarok lslenel 

Dr, BAKOS GYULA 

Sajnos mégegy értesítést kell nagyítóval 
olvasni, s amilyen büszkék lehetünk volt 
Testületünk "becsületes" mult jára, olyan 
szomoruan kell tudomásul venni az alábbi jelentést 

.'i8. évfolyam, J 12. s:tlÍm 2000. május 15., héetCi 

E/j~riÍs mill(l~n ri2;~dil; r<.:ncl0r 6~ h~lári'lr ellen 
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. ... I mill,,kn li:tedik relldM és harltrilrt fe\elös~égJ'~ \·ollrnk. A le~löbben kisebb v~lsegel követlek el. 
'·"~Y . .. '1' I . k' Ih '. Hús:!. e(\yclu'Uhást értek vesztes"téscn, ötvenen küvcttr.l.: ~I t,,,'atah vJ.'s;>.at esi , :nmllncan o lIa - mllJ~,li\,: 
A leggyakuribb büntcLes a figyélmtzleté3 ,úll; 3 fegydnu üton ~lbC\Cslllortok szama alig hnladJa meg a 
,!/lÍzat. 

A rendörs~g, a határörség, 37. állami tli7.nlló~ág, ill~tve a poigári ;i-4eie~1 hivatáso> állOlnúnyl1 ta&jaival 
szemben ravaly nuntegy 3400 csetben szablak ld valamilyen fegyelmi bUntetést, míg aszalglilaTtal 
(I~s7,cfilggésben elkövetell bt1ncselekmények miatt jogerösert 724 eljáróÍst fejeztek be, Tehát a csi<kll~rn 
negyvenezres lillonlán)' mimlen tizedi.k tagját elmarasztalték. Az esetek zömében kis~bb s\ílyú szolgálati 
vCIsé"ről vin 57.ó, mert a fegyelmi úlOn menesztett hivaté.sosok srama alig lulladja meg Q ~zázat. 

,\ kggyakoribb $zolgálari v.!tség a parancs lianyag \'~g\'ehnjl:isa: ,avaly ~miatt 639 rendört és 345 határort 
marasztaltak el. Szak~:r.~'rÜtlen vagy kultlu'álatllltl illli'lkedésl kJVetocll 464, a já:öl'slolgálat s/,aMlyaimlk 
megszegése minlt 272 ~setben indul! fcgy~lmi \'11.0);(01.11. 

A hivatásosok viszllnylag gyakran fel~dkeznek meg 3 jelentési körelewtségröl, illetve ~ kötelezo 
lIatáridökröl is. Ittasa n viszont mind"ss:Gc 16·un jelentkeztek munld,ra, és klisé, l1Ii~tt is csak 59 esetben 
kC'ldcm:nycz,ck felelősségre vonóst. "Köztöl'vén}'~s" szabály.értést klivetöcn tO~'ábbi 637 egyenruhást 
marasztaltak el; a kggyakrabban a közlekedési szabilyokat szegték meg, de néhány tsetben lopiÍ~, 
botrányos részegség, illetve a titok.v~ddl11i ~"ub~lyvk mCl:s:l~l::é~e (.Un i:. t; ljárásl iJldítollak. 

A tavaly kiszabott 3400 fenyítés mintegy kéthamlada tigYCJOlC7tcté~ vagy feddes volt, ami nem jnr 
~r1":kelhct6 hátránnyal. Több mint lIatszazan megrovlÍsbln részesültek, 450 ~lhlOOlrn1l viszont . 
pénzbüntetést szabtak ki. Körülbelül ~záz föt nIncsonyabb fizetési fokoZOItba. ót(\! alacsonyabb beoSZtl1sbn 
helyeztek, hUS2;onötcn pediS ~5Y rtndfokoZ3nal visszalépni kCllyszcrültck, FCéyclmi clj~rA$bnn 

hivatal vesztés bilnieté,l mjnJüs~~~ hal\'~lI iigyben sr.abtak ki, s hasonló szállui hivatásos mllnkavislonYiÍl 
mas módon ~züntellék mCIl fegyelmi okok miatt. Azt viszont nem tudni, hogya kilzös megc!l)'c~é~sel 
Távozók közül- kÖ1iilbelül ezren voltak '- hányan :'éllysurUltek fegyelmi okok miatt leszerel.nij relldr.r$~; .. 
források szerint gyakori ugyanis, hogy a lel(jlos~égrc vonás helyeit a;{.llkl~r1e.k inkább n2l jal'asoljak, ~1 
1<:pjCll ki önk~nr. . 

A hivatlÍsosok több mint !1égy~7.iÍ~,l"clbCll valamll}'~1\ szolgáJa ti bÜllcselekm~ny - például az ügy..,lcti 
szelgálar szabályainak durva meg~7.c!:\ésc, bZ dllljéró n1c:gr;érté.~ - mia" keIilJtek a vtdlottak p~dJiÍr~ . 
Hivatali visszat>ltst negyvenkilenc, veszt~g~t~~t hú~"Z alkalommal sikerfllt bízouyitnllÍ, negyven esetben 
b,illllll,Jrna:tlÍli, 1i:a:llh~I.:tel' kC:"yS.lelVallat.ls volt a void, Airói ítélettel egyébL-ént c~llpán lizcnhé:t et\YtnruhUSI 
tavolHottak el. 

Hála Istenünknek mind gyakrabban kapunk 
reményekre biztató leveleket, mint az álábbi 
melrben egy magas állásban levő csendőfiu . ír: ' 
vitéz Kiss Gábor tlrnak 
M~gyar ~irilyincsenddr Bajtársi Közösség 
kozpontl vezetoje 
3290 Cranston Street 
Deltona, FL 32738-2138 

Kedves Gáborom, Testvérem, Bajtársam! 

Nagyon hálásan köszönöm a M.Kir.Csendórséget meg_ 
ör6kft6 érdemkeresztet, az emléklapot és a rend_ 
k{vül megtisztelő kedves kisérő levelet . 

A mai világ képtelen elkepzelni azt a fanatikus hű_ 
séget és Odaadást, mellyel a csend6rök szűlóhazánk 
törvényeit szolgált~k. Ilyen magasrend6 emberek l~_ 
tezése ma már szinte elképzelhetetlen. Nem CSoda , 
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d~y a mai- genericióknak fogalma sincs egy ilyen tő
kéletes rendfentartó szervezet létezhet&ségérdl. 
EdesapJmon keresztül a csenddrség szivébe láttam -
soha nálánal becsületesebb, egyenesebb, bátrabb,em
beriességet sugarzo, méltóságteljesebb, igaz magyar 
karakter\i és arcu embert nem ismer,tem. Ezért két
szeresen is háI'ás v'agyok a Csenddr Érdemkeresztért , 
mert úgy érzem, hogy a valóságban Édesapamnak lett 
adományozva akit61 a hazaárulók még a hosszú szol~ 
gálattai kiérdemelt kis nyugdijjat is elrabolták s 
ártatlanul megbélyegezve élt haláláig. 

Nincs nagyobb vágyam, mint örök emléket állítani Édes 
apámnak s a Magyar Királyi csenddrségnek. Ha Isten 
m~gseg{t tervemben, akkor ez valósiggá vá~ik s foly
tathatom a Te küldetésedet is. 

, Zárjuk ezt a ~.L.-~ rell!ényieljese~~ NézzJ~ a 
büszke HAGYOMANYORZOK OtthonI vezetosege 
fényképét. Parancsnokuk a csoport jobb szélén áll, 
törzstiszti kistársasági egyenruhában, (két , hete 
terjesztett fel három uj tisztjét az 
emlékjelvényünkkel való kitüntetésre és a t.cső. 

való felvételre.) 

Ha van csendőr aki ezt 
a Bajtársat nem ismeri, 

nem volt csendőr! 
" " -12-

Szabó "Bácsi" cső.törm. 
A"SZÉNATÉRI hős. 

KAKASTOLLASOK 
Hol vagy hajdani nappalunk, 
Szép álm ú éj szakánk ? 
Hová lett tollas sereged . -
Szabad magyar hazánk? 
Békéd őrzői nincsenek 
Falvak s kisvárosok, 
Csillagok útján tartanak 
A Kakastollasok ! 

+ 

Akácos országutakon 
Járőrök nincsenek, 
Tömegsíroknak höseként 
Békélten fekszenek. 
Űk védtek Téged nemzetem 
Végsökig, mint sasok, 
Oltárodért véreztek el 
A Kakastollasok ! 

+ 

Új hajnalunk, ha felYirradsz, 
Ragyogd be sírjukat! 
Hannatozd Eg álmuk felett 
A vadvirágokat ! 
Emléküket vigyék tovább 
Az ifj ú harcosok, 
Hadd álmodják a szebb jövőt 
A Kakastollasok ! 
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MSDll Királyi Csend6r Bajtám Köz~: 
Az MKCsBK. a volt Magyar Királyi Cserrlirség 
törté~1mi szerepérek és hiva~ örököse. 

Fe1a:Ja.ta ~g6rizni és ~görökíteni a volt 1est~t 
~mes hagyományait. 

Az MKCsBK. a Hazájukból szám1lzött volt 
cserrl1rök bajtársi közössége.Ire~k tagjai ~~~k a 
volt Thst~t cserrlirei (hivatalbóij.tiszte1etbeli cserrlirök 
(fe1kérésre) és cserrlirbarátok (önkéntes alapon)---ha a 
Közösség céljaival és FeJadatával egyetértenek 

Az MKCsBK. m~i te~tén ál1ami1ag 
e~lyezett ·Nonprofit Corporati::ml.az U.S.A.-ban EIN 
59-3271347 szám alatt bejegyezve. 

--------------------
MKCsBK Bajtáni Left!: 

Reraltetése: l .) A közös sorsra reralt bajtársak 
összefog~ és tájélmztatásának biztosítása. 

2.) RászoruD Bajtársaknak és csaa:lja
iknak Iregsegítése. 

3.)A volt Test~trdl alkotott torz Ireg
itéJések és vé~mények Iregváltoztatása. 

4.)Ek1'a1ások .Üllrepelyek(Cs6.Nap) 
rendezésével a fenti cébk e1érése~ szükséges anyagi aja
plk Iregteremtése. 

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

ze~k közp::mti tiiékoztatója. 
Mmn cikkért szerz6je.kRiásáért a B.LkBDja fe

~l.Szerkeszt6 bizottsá.e:St.Clair Norbert Körmendi Ferenr. 
Fe~Hs kicd5 vitéz Kiss Gábor, MKCSBK közp. vez. 
CiImb 3290-Cransfön Str.Deliomi FI--32738--2138 

Tel:(904-- 532-6059) Fax: ( 904-532--1645.) 
" 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

~ 

BAJTARSI 
~ 

LEVEL 
52. évfolyam,Negyedik szám, 2000 Nov. 15. 

Központi vezetői jelentés: 

- Nehéz tizenkét oldalba összezsugarítani 
jelentésemet, mert "váratlanul" sok olyan esemény 
történt, melyeknek bekövetkezésén évek óta 
dolgozunk. --Első, s talán a legfontosabb a fiatal 
kutató--történészek érdeklődésének felkeltése volt, 
akik a korábbi "elfogult" nézetek valótlanságát 
tárják fel.-- Ezirányú igyekezetünk az otthoni 214 
tiszteletbeli csendőr Bajtársunk hozzásegítésével 
ma már képes volt dokumentálni és bizonyítani 
például a mártírhalált halt vitéz Ferenczy László 
alez. Urunk életmentő, humánus zsidó-védő 
magatartását.-- Itt szeretném Bajtársaimat kérni, 
hogy alkossunk egy csendőr alapot, azoknak a jó 
hírnevünk visszaszerzésére kutatók részére, akik 
sokkal többet érdemelnek, mint eKY egyszerű 
"tiszteletbeli csendőr" --kinevezést! 

/ Azok a Bajtársak, akik a B.L. olvasói, de 
OV anyagilag nem támogatói, legyenek ennek az 

"alapítványnak"" segítői. Aki az "MKCsBK.--Alap" -
ra legalább 50 U. S. Dollárt adományoz, megkapja 
a "Ferenczy--tanulmányt." A befolyt összeg 
kizárólag csak csendőr--valóságot kutató munkák 
jutalmazására lesz felhasználva. 

Az időnk ki van mérve. Talán ezek az utolsó 
évek, hogy kifejleszthessük · azt az otthoni 
igazságéhséget, amely megmeri keresni azokat a té
nyezőket, melyeket mi "idegenből" ---nélkülük--- be
viszünk sírjainkba. 
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o A másik fontos jelentés a csendőrségnek, mint 
Bajtársi Közösségnek magyarországi hivatalos 
bejegyzése és engedélyeztetése. A bejegyzés 
"Csendőr Hagyomány-őrző Szövetség (Hő-Hő-Sző) 
néven lesz, s . mint engedélyezett szövetség tagjai 
lehetünk tagja a Bajtársi Szövetségek Országos 
Szövetségének, (BEOSZ), mely lépéseink előnyét és 
fontosságát a B.L. ezévi 3.-ik számában ismertettük 

Az október 27 -29-én Balatokenesén megtartott 
"Katonanemzedékek Országos Találkozójára már 
meghívást kaptunk. A ialálkozónk fővédnöke a 
magyar képviselőház Honvédelmi Bizottságának 
Elnöke, a csendőr érdemkereszttel kitüntetett Lányi 
Zsolt tiszteletbeli bajtársunk, aki szemtanúk 
jelentése szerint még hétköznapi zakóján is viseli a 
csendőrjelvényét. 

A másik sürgős tennivalónk a majdnem kész 
csendőr emlékkönyv befejezése, mert kivánatos 
volna, ha a 2001--es Csendőrnapon Febr. 14.-én 
már megkezdhetnénk az elosztást. A Nov. 20.ig 

eérkezett írásokat már csak a "Függelék"--részben 
tudjuk elhelyezni, s feltételezzük, hogy aki ez év 
Febr.20-i, (2.ik Bajtársi Levél) felkérésére még nem 
válaszolt, ---nem kiván részt venni a könyv 
megszerkesztésében. Az időveszteség elkerülésére az 
összes adatokat egyenest Szalay Gyula 
Bajtársunkhoz kell küldeni 316 Rio Grande Drive, 
EDGEWATER Fl. 32141. -címre. 

Három bajtársamtól kapott levél --érdekesen-
ugyanarról a személyről érdeklődik, mert "szépet és 
jfikat " hallottak Róla. Mivel a kérdezett személy 
Erdemkeresztes t. csendőr és a központi vezetőségi 
tanács egyetlen nem hivatásos csendőr tagja, 
örömmel és _ bU~zkén bemuta~juk: 

Neve: vit~z Bánkuty Géza. 
Minden érdemes magyar ügynek bőkezű 

támog~tója, Testületünk ügyét érdemesnek tartja. 
Alomszép feleségével, Icukával, Holmes 

Beachon laknak és Badentonban van gépgyáruk. 

~~-

színes egyemsege 
volt Bánkuty 
az egykori 
Sportszázad 

a barikádokon 
colt, majd 
sekét szervezett és emiatt menekülnie kel
lett az országból. Az Egyesült Államokban 
telepedett le, műszaki egyetemet végzett, 
majd gyárat alapított Floridában. Az általa 
tervezett csomagológépek ma a világ min
den részén megtalálhatók és legújabb vál
lalkozásaként ő működteti a Hungaria Net 
intemethálózatot. Ma - 74 évesen, rehabi
litált magyar ezredesként - aktív közéleti 
ember, a Magyarok Világszövetsége ame-
rikai tanácsának társelnöke. -

Megszokottan magasvonalú 
beszédében az eredmények 
dicséretében ezt mondta: 

- Az első Magyar Katonai Világtálálko
zó szervezése párját ritkító, kitűnő kezde
ményezés volt. A találkozó magas színvo
nalú megrendezése pedig nemcsak a Hon
védelmi Minisztérium, hanem a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége és a Bo
lyai Jánds Katonai Műszaki Főiskola veze
tőinek is érdeme. A világ minden tájáról 
összesereglett, aktív katonai szolgálatot 
teljesítő, magyar származású és magyarul 
(is) btszélő hivatásos katonák megismer
ték egymást és résztvevői lehettek a mil
lenniumi, illetve a honvédelmi napi ren
dezvényeknek. Jogos az az igény, hogy a 
magyar katonák világtalálkozóját - miután 
az első ilyen sikeres volt - időközönként 
meg kellene ismételni. 

Ujságbeli tájékoztatásnál tartva, hálánkat fejezzük 
ki a Venice--i Magyar Ház vendégszerető 
vezetőségének, Nagy Kálmán elnökkel az élen, s 
minden segítségünkre kész tagjának, akik ötödik 
éve vendégként fogad csendőrnapi gyúléseinken és 
nemzetközi Renvédelmi Konferenciánkon. 

"', ... ~ -
"Isten hozott!" - így köszöntik a betérő hazánkfiát a venice-i Magyar Házban dl" o. o; .. j. . 'öö'#l _.-

.. 
/' \ ( 
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A következőkben ismertetett sajtó--anyag az 
Aug.15.--i3. sz. B.L. óta jelent meg Magyarországon, 
s olvasásakor örömmel állapíthat juk meg, hogy 
"megtört a jég" • 

A Tarnamérai magyar rendórmúzeum uj 
kiadványa több oldalon foglalkozik a volt M.Kir. 
Csendórséggel, s az ott kiállított csendóranyaggal: 

Amásodik világháború vége felé a nyilas hatalom átvétele után 
a németek a csendőrzászlóaljakat utóvédharcokra használták 
fel, amelyekben felmorzsol6dtak. 

Helytállásukra jellemző, hogy egy-egy csata után veszteségük 
a 80%-ot is elérte. 
A megmaradottak nagy részét Budapest védelmére rendelték. A 
budai ostromgyűrűböl1945. február ll-én este 8 6rakor a 
német-magyar katonai egységek kitörtek. A csendőrök ut6véd
ként a várban maradtak. 
A csendőrrádió utolsó adása 1945. február 72-én hangzott el. 

Csend6rbajtársak! 

A királyi vár romjai között teljesen körül vagyunk zárva. 
Kenyerünk, vizünk már napok 6ta nincs. 

Életünkkelleszámoltunk, sorsunkat a j6 I.stenre bfztuk. Ha 
nem éljük túl ezt a poklot, családunkr61 gondoskodjatok. 
. Isten áldd meg a magyart! Éljen Magyarország! Éljen a Ma· 
gyar Királyi Csend6rség! 

-4-
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A közbiztonsági feladatokon túl a csendőrségnek nemzet
biztoflsági feladatokat is el kellett látnia. PI. a Tanácsköztársaság 
leverése után Észak-Magyarországon antiszemita zavargások 
törtek ki. Horthy Mikl6s kormányz6 a csendőrökkel csináltatott 
rendet. Magyarország német megszállásáig - 7944. március 
79-ig - minden szélsőséges irányzat ellen felléptek. 

A nyilasokat éppen úgy üldözték, mint a kommunistákat. 
Megszállás után felsőbb utasításra részt vettek a vidéki zsidóság 
összeszedésében, internálásában, ebben a csendőrállomány kb. 
70%-a szerepelt. Ugyanezt a feladatot minden városban a 
rendőrök hajtották végre. 
Ez súlyos hiba volt. Mentségükre legyen mondva, hogy amikor 
a budapesti zsid6kat akarták haláltáborokba szállítani, Horthy 
utasítására a testőrsége és a csendőrök kiverték a Gestapót 
Budapest területéről. 1944. VII. 19-től X. 16-ig - az Szálas i 
rémuralom kezdetéig - nem indítottak Magyarországr61 
halálvonatot. 

Ennek köszönhető, hogya német megszállási övezetből 
egyedül a budapesti zsidóság, mintegy 260 ezer fo túlélte a 
Holocaustot. 
Február 13-án dél körül a fegyverek végleg elnémultak. 

Budavár tömegsírjaiban névtelenül kb. 3000 csendőr nyugszik. 

Magyarországon a szovjet megszállás után az 1690/45. tc. 
alapján 1945. IV. 23-án a Magyar Királyi Csendőrséget kollek
tíven bűnössé nyilvánították. Ennek főként az volt az oka, hogy 
a Sztálini diktatúra a szilárd erkölcsi meggyőződésük, haza
szeretetük miatt átnevelhetetlennek I'télte őket. 
A Magyar Királyi Csendőrség mintájára több eur6pai, sőt tenge
rentúli ország (pl. Kanada) szervezte meg csendőrségét. 

Ez is bizonyl'tja a Magyar Királyi Csendőrség naprakészségét, a 
fegyelem magas színvonalát, erős testületi szellemet, melyek az 
ut6bbi rendvédelmi testületekkel összehasonll'tva páratlannak bi
zonyultak. Mindezeken túl még a társadalomnak is hasznos és 
becsületes tagokat nevelt. 
Tény még az is, hogy a vidék becsületes lakossága máig emlegeti a 
csendőröket, amikor a falvakban nyugalom, rend és magas fokú . 
közbiztonság uralkodott és éjszaka sem kellett a kapukat ajtókat 
kulcsra zárni. 

"Ebben a kis összeállításban nem volt feladatunk az értékelés 
- csak politikamentesen - a rendvédelem s~emszögéből a tények 
leírására szorítkoztunk." 
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I 24. ÓRA· 1999. november. 
-, -
CSENOÖRllECSÜLET 

Lányi Zsolt a parlament honvédelmi 
bizottságának FKGP-elnöke büszke arra, 
hogy "ötven év után visszaadta a Magyar 
Királyi Csendőrség becsületét" - mondta 
beszédében az el~ő és a l1!~~ vilá~~
borúban hősi halált halt királyi csendorok 
tiszteletére elhelyezett emléktábla avatásán 
a Hadtörténeti Múzeum udvarán. 

A M. Kir. Csendőrség becsületét azok 
mocskoluík be, akik nem sietnének, tiJ4!
k,ozni, ha tegyük fel Rákosi-Kádár A VQ
A VH-jának emelnének emléktáblákat.. .. ! 

Az esemény kapcsán a legfontosabb il
letékesek -- Szita Szabolcs történész, a Wal
lenberg Egyesület, a Magyarországi aidó 
Hitközségek Szövetsége, a Magyar Ellen
állók és AntifasiszUík Szövetsége (MEASZ) 
-- azonnal felszólaltak. 

A MEASZ "megütközéssel tapasztalta, 
hogy fontos állami funkciót betöM szemé
lyek a frontokon meghalt és a fasiszta ter
ror idején embereket mentő, becsületes 
csendőrök ürügyén megkísérlik a csendór-

MÚLTID~ZÖ 

ség, lnint intézmény rehabilitását." 
-Megint elő keLl 'vennünk azt a bizonyos 

kétmércés mérleget: a Dohány utcából azzal 
etetnek bennünket, hogy Rákosi, Kun Béla 
stb .. nem is voltak zsidók, ők hitüket vesz
tették, tehát a zsidó nép elhaWrolja maffát 
tőlük, magyarul: a zsidó nép nem felelos a 
tetteikért. 

Ugyanakkor, ha a Magyar Királyi 
CsendorSégen belül a háború idején egy 
személy kegyetlenkedett [ami könnyen meg
történhetett, hiszen borilliuas háború volt 
és vörös partizánokban, kémekben nem volt 
hiány!] az embertársaival szemben, akkor 
nemcsak őt kell post mortem felakasztani, 
hanem az egész csendőrségi intézményt. 

A hazai zsidóság jogos vagy jogtalan 
tiltakozásaival, valaJTlint azzal, hogy való
jában minden átszinezés, féligazság, hazu
dozás nélkül tulajdonképpen mi is történt, 
pl. hogy kik múködtek együtt a Gestapoval 
és kik nem, hosszabb revíziós tanulmány
ban \enne érdemes foglalkozni. 

Kudar Lajos 
A lexikonokban nagyon röviden ezt ol

vashatjuk Kudar Lajosról : "Csendőr ezre
des, a nemzeti ellenállás mártírja. (1895. 
november 19. - 1945. február ll.) Az AI
lamvédelmi Közpon,t helyettes vezetője 
(1942-1944), majd Ujszászy István letar-

tóztati;a' után gyakorlatilag a vezetője. 
1944 őszén megszervezi a Faraghó Gábor 
vezette fegyverszüneti delegáció útjának 
biztosítását, kapcsolatot teremtett a kor
mányzó és ellenállási mozgalom szociál
demokrata képviselőivel. Több száz balol
dali, antifasiszta személy letartóztatását 
akadályozta meg. Tevékenységét a nyila
sok felfedték, 1944. december 5-én letar
tóztatták és átadták a Gestapónak. 1945. 
február ll-én - közvetlenül a kitörési kí
sérlet e lőtt - az Államvédelmi Központ 

~udar Lajos egyik kulcsem- . 
bere az ifjú Horthy Miklós vezette "Ki ug
rási Irodának" és együttműködött a Kis 
János altábornagy vezette katonai 
ellenállási csoporttal is. Jellemző, hogy ' a 
"fordulat éve" után családjától megvonták 
az anyagi támogatást. "Férje tevékenysé
ge nem meríti ki az ellenállás tényét" -
közölték özvegyével. 

-'A Belügyminisztérium, a Honvédelmi 
Minisztérium és a Magyar Nemzeti Ellen
állási Szövetség szervezésében most is
mét katonai tiszteletadás melletti koszorú
zásra került sor Kudar Lajos és társai em
léktáblájánál. 

Vajon hőstetteik mikor lesznek széles 
körben ismertek? 

épületé?en ~iv~gezték." . - 6 -
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HADTÖRT~NELEM A KATONAI PEREKRŐl 

Különös hangulatú konferenciát tar
tottak a napokban a Történeti Hivatal
ban. Neves hadtörténészek és a Páz
mány Péter Katolikus Egyetem hallga
tóinak előadásai hangzottak el a Kato
nai perek a kommunista diktatúra idő
szakában (\ 945-1948) című rendezvé
nyen. A különösség abban nyilvánult 
meg, hogy a "profik" és a "kezdők" 
együtt, de teljesen eltérő módon közelí
tettek ehhez a mindmáig rendkívül ér· 
zékeny témához. 

A hadtörténészek körültekintően, a . 
körülményeket, a társadalmi környeze
tet, a nemzetközi helyzetet a leg- . 
messzebbmenőkig figyelembe véve fo
galmazták meg mondanivalójukat, a fi
atalok pedig a maguk lendületességével 
és a mindent tudni akarás türelmet\en
ségével közelítettek a közelmúlt sok 
szempontból még feldolgozatlan témá

jához. 

Kovács Zoltán András a csendőrség 
1945 utáni felelősségre vonásáról tartott 
előadást, amelyet M. Kiss Sándor úgy 
értékelt, hogy profi munka, melyben jó 
feltevések és jó válaszok hangzottak el. 
Az egykori Magyar Királyi Csendőrsé
get a második világháború után testüle
tileg tették felelőssé vélt vagy valós bű
neiért. A népbíróság időszakában fele
lőssé tették a csendőrséget az újvidéki 
eseményekért is, holott az még a 
Horthy-rendszerben történt. Valószínű, 
hogyanépbíróság számos csendőrrel 
szemben perújrafelvételt folytatott és 
ugyanazon bizonyítékok alapján az elő
zőeknél súlyosabb ítéletet hozott. Ké
sőbb, mivel a volt csendőrök továbbra is 
reakciós erőnek minősültek, a szervezet 
tagjairól az egykori BM nyilvántartást 
vezetett. Érdekes adat, hogy az 1944-
ben állományban levő csendőröknek 
mindössze nyolc százalékát ítélték el a 

népbíróságok. 

NYUGATI MAGYARSÁG,2000 JUN. SZÁM: 

A Magyar Királyi 
Csendőrség védelmében! 

tak. hogy "segítsenek" az Ad(l.I.f.I~.i: . i;n-

Magyarországon a második proletár- mann vezette ,,JudenkC\!.',1I11andónak". 
diktatúra kezdetétől mind a mai na- Nev(,7c!:;':;St:li.';)ztójay Döme miniszter-
pig a csendőrségről kizárólag elíté- elnökről, Haross Andor bc1ügyminisz-
lőleg lehetett írni . Őt teszik felelőssé terről, 8aky László és Endre László 
- oktalanul - a magyar vidéki zsidó- belügyi államtitkárról. Ez a négy egy-
ság deportálásáért. érte1műen náci kollaboráns politikus a 

Sohasem írtak és írnak arról. hogy magyar országgyűlés és a magyar ál-
a német megszállás alatt levő vala- lamfő engedélye nélkül , önhatalmúlag 
mennyi országban az adott ország utasította a magyar királyi csendőrség 
csendőrsége az SS-sel együttműködve egy részét, hogy működjék közre a 
hajtotta végre a zsidóság bevagoníro- zsidóság deportálásában. 
zását. És sohasem írtak és Írnak azok- Megjegyezni kívánom, hogy a 
ról, akik a csendőrségnek parancsot ad- csemJőrség nem önszántából, hanem 
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Reichsfiihrer és Adolf Eichmann SS 
Obergruppenführer milyen sorsot 
szánt a sárga csillagot vise lt; magyar 
állampolgároknak. . 

Amennyiben bármelyik csendőr 
megtagadta vo lna a felsőbb utasítást. 
hadbíróság elé állít ják és golyó általi 
- vagy rosszabb esetben kötél általi 
- halálra ítélik. Ezeket az ítélteket 
többnyire a Margit körúton lévő ka
ton ai rogházban a Vezérkar Főnöl<.'~ .... '.' 
nek Külöllh.írl)s;í~p .... "aJlotta végre. 

A törvénytelen parancsot kiadók 
a magyar népbíróság által nyerték el 
méltó büntetésüket. A fentebh emlí
tett négy lllagyar politikust a magyar 

népbíróság kötél általi li . .. ,II"<\ ítélte, 
s az ítéletet azon nal végrehajtották. 
A bűnösök tehát elnyerték megérde
melt büntetésüket. 

Azzal viszont nem lehet egyetér
teni, amit Rákosi Mátyás, a magyar ! 

történelem egyik legnegatívabb figu
rája művelt a magyar királyi csend
őrséggel. A kollektív bűnösség elve 
alapján nemcsak az akcióban részt
vevőket büntette meg, hanem a tábori 
csendőrséget és a már nyugdíjban lé
vőket is. Rendeleti úton megszüntelte 
nyugeJJátásukat. 

Dékán Károly 
, 

SAJNOS helyszűke miatt nem tudunk több 
testületünkkel foglalkozó ujságot vagy folyóiratot 
idézni, de hiszem, hogyaBajtársak is érzik hogy az 
otthoni kutatók, és történészek, akiknek régen 
kérdéses volt a Testületről mesterkélt rémtettek 
szavahihetősége, --- segítségünkkel megkezdték a 
valólóságkeresést. 

Itt megint csak régi szövetségesünkre is kell 
gondolni, a Szemere Bertalan MR TT. és tagjainak 
szerepére, akik következetes kitartással és 
tudományos hozzáállással, mind több adat 
t:eJkutatásával állnak meUettünk. 

Ha kiértékeljük az idei Hírlevél IX. évf. 12.ik 
számát, (2000. CSENDÓRNAP.) láthatjuk az 
elhangzott előadások hatalmas anyagát, s csak 
hálásak lehetünk Parádiéknak: ---A hatvan oldalas 
HÍRLEVÉL igényelhető A Szemere Bertalan 
Magyar Rendvédelem --Történeti Tudományos 
T'ársaság címén, 1085 Budapest, Horánszky utca 6. 
(Tagoknak 10, nem tagoknak 15 U.S. Dollárért. A 
megrendelést vitéz Viczián Béla, Központi Vezető 
helyettes Bajtárs címére kell küldeni: 457 East 
Peckham Sír, NEENAH, WI. 54956. 
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A Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság 

Csendőrségi Szakolsztálya 
2000. február 14-én 

Bökönyi István tábornok elnökletével 
A Hadtörténeti Múzeum II. emeleti tanácstermében 

megtartotta III. Tudományos konferenciáját 
A konferencia előadása : 
Csóka Ferenc: 
Tóth János: 
Kósa László: 

Magyar Endrc: 

Zsigovits László: 
Csapó Csaba: 
Kaiser Ferenc: 
Forró János: 
Kálmán Zsolt: 
Suba János: 
Cserhalmi Pál : 
Bebesi Zoltán: 
Davola József 
Horváth Csaba: 
Nagy Miklós: 
Szakály Sándor: 
Róbert Péter: 
Emyes Mihály: 
Kiss István: 

A csendőrség elhelyezése 
Régi és új válaszút ján Somogy vármegyében 
Az 188 I. évi LXXI. Törvénycikkek 
orszá~lési tárgyalása 
Az 1881. évi LXXI. Törvénycikk 
a csendőrség nyugdíjáról 
A 1882. évi X. Törvénycikk a csendőrség tecndöirő l 
Fegyverzet és felszerelés beszerzése a csendörségné l ' 
Csendőrség és közigazgatás 
A Székesfehérvári Csendőrkerillet történetéből 
Horvát Csendőrparancsnokság 
Határcsendőr zászlóaljak 
A lovas csendőrség szerepe, jelentősége 
Vízi csendőrség 
Tábori Csendőrség 
Csendőrség és elhárítás 
Fogvatartás a csendőrségnél 
Kiképzés, oktatás kérdései a csendőrségnél 
Csendőrségi folyóiratok 
Utóhang a csendőrséghez 
Csendörhagyományok ápolása 

Levelezések: 

Egyszerűen elképzelhetetlen az a bajtársi 
szeretet és jóakarat, ami mütétemmel kapcsolatban 
megnyivánult Bajtársaim részéről. Azok, akik levél 
küldésével gondoltak rám, nem hinnék el, hogy 
Ruth egy falirészt jelölt ki jókívánságaikra, én 
pedig nem merem felsorolni a neveket, mert 
biztosan kihagynék Valakit. Köszönöm, Bajtársak, 
Testvérek, jelen sorokat Okt.21.-én szombaton írom, 
holnapután reggel 7:30--kor teszik be"inplantomat" 

A B-L. utolsó oldalán hagyok egy kis helyet, s 
ott .ielentem maid a kimenetelt.(Remélhetóleg) 
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Máthé .Jeii.Ő csop. ~ez. levelét a benne jelzett 
küldeményt ezennel nyugtázom. 

vitéz Dienes Gyula Bajtársunk mindkét 
levelét köszönjük, főleg a levelek tájékoztató jelentő 
ségét, s természetesen közöljük a "Halottaink rovat
ban. 

Régi Gárda aláírással küldött levelezőlapot 
örömmel olvastuk, hisz az Otthoni Bajtársak havi 
összejövetelének h~hetőségét irígyeljük. Itt is 
szeretnénk találkozni, a baj csak a távolságokkal 
van. 

Dr. Szakály Sándor Bajtársunk levelét több 
okból fontosn~k tartjuk, ezúton kérjük, hogy 
Lugosi Ezds. Urral beszéljen a tervekről a mi 
kéviseletünkben is. A másik kérdéssel kapcsolatban 
Isten és -. -a ,~ doktorok segítségével (Még 
novemberben!) azonnal küldöm válaszomat. 

vitéz Ravasz István Bajtársunknak az új Lex
ikon szakszerkesztói szerepét örömmel olvastuk,és 
kivánunk teljes sikert munkásságára. 

Udovecz GyörKY Bajtársunk levelét és a 
küldött alapítványtervezetet köszönjük, egyben 
örömmel olvastuk, hogyafelterjesztett Urak 

~ részére az Okirat és jelvény átadása megtörtént. 
Vadon Sándor Bajtársunk küldeményét 

átadtam a könyv szerkesztő Szalay Gyulának. 
vitéz Szakály János bajtársunk értesítését 

örömmel olvastuk, s magas kitüntetéséhez a 
legjobbakat kívánjuk. Ha lehetősége adódik, kérjük, 
hogy használja összeköttetéseit az általa továbbított 
folya~odván:yunk J11egválaszolá~ára. 

vitéz Radnóczy Károly Bajtársunk franciául 
írt dokumentális felterjesztése a trianoni békeszer-
ződés jogeUeneségének bizonyítására, komoly értékű 
apelIáció, s reméljük lesz folytatása! Levelének 
másik ~~zé!el teljese~ egyetértek. 

·~10~ 

vitéz Dr. Jani István Bajtársunk véleményét 
hálá~an köszönöm, s Ruth nevében is örömmel 
olvasuk jókívánságait. .. 

Balogh Elemér és Agnes kedves Bajtársaink 
küldeményét a javaslat alapján osztottuk el. 
Istvánka kapja a B.L.-et. Az elgondolás "Zolival " 
kapcsolatban helyes. 6 ezer százalékig velünk van. 

Halottaink: 

Gergő Kamilla, Gergő Béla cső. hdgy. Bajtár
-sunk felesége, hosszas betegeskedés után ezév Julius 
10--én elhunyt. 

Gergő Béla, 1944 nov. IS-én avatott m.kir. cső. 
hdgy .ezév Augusztus 26.-án követte feleségét a sírba. 

Kulifai István,m.kir.cső., született Sárszent-
mihály(Fehér vm.)19l9-ben. Meghalt 2000 Márc.18. 
Kat.szolg. Esztergom, gk.zlj. 1943- ban próba cső. 
Győrben---. Hadisérült. Feleségével együtt az 
MKCsBK. aktív/levelező és pártoló tagja. 

Dr.Balassa Bálint cső. fhdgy.-ról adott 
jelentésünk kiegészítésére ~r. Demeter Zoltán cső. 
fhdgy .-ról, jelentjük, hogy Ot Győrben megkfuzások 
után kivégezték.-- Dr Bender Gusztáv csö. tbdgy.és 
v. Dienes Gyula cső. tbdgy. Bajtársainkrój kapott 
értesülésünk alapján közöljük, hogy Oket az 
amerikaiak hazatoloncolták és Bender egy aránylag 
rövi idő ~at!, Dienes azonban 11 éven át" vendége " 
volt az .A VO kezelésnek, melynek nyomai ma is 
láthatók.-- Ez a forrás is jelent három cső.alhdgy.r61 
Pál,--Sipőcz,-- és Pálinkás Bajtársainkr61, akiket a 
románok súlyos kinzások után--kivégeztek. 

Bajtársak! Tisztelegjünk kivégzett és 
szenvedéseken átment bajtársaink emléke előtt, hisz 
nekünk is juthatott volna az 6 sorsuk! 

BOCSKAI DÍJ 

A Bocskai Szövetség minden évben kiadja a Bocs
kai díjakat. Elismerésben részesül egy-egy Erdélyben. Ma
gyarországon és Nyuga ton élő olyan személyiség, aki 
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tevékenYségével kiemelkedően szofgálja nemzetünket, ezen 
belül az erdélyi magyarságot. 
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Eddig díjazottak között vannak: Dr. Csapó Józse! 
szenátor Erdélyből, dr. Szúrös MáJyás Magyarországról, dr. 
Éva Mária Bárki Ausztriából ,..- Tókés LQSZ/Ó püspök Erdély

' ből, P'üski Sándor Magyaror~zágról, Tempfli Józse! püspök 
Erdélyből és sokan mások. 

Az ez évi díjazottak között van vitéz Szakály János 
(London) az angliai Szabadságharcos Szövetség elnöke, . 
Lapunk hűséges olvasója és támogatója. Gratulálunk v. 
Szakály János magas kitüntetéséhez. A díjakat 2000. július 
16-án, nagyszalontán ünnepélyes keretek között adták át 
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Bocskai István fejedelem szobrának leleplezésekor. 

~gy segitségét felajánló új t.eső. Patton Andris . 
· . . ,,,.íJ~ . ... . _ . -- . ~~ 

) t Edesap!m Pa,tton József a budapesti lO-es Htlsz!rokn!l bar!taival 
' g akik mindannyian a Csendörseghcz voltak &thelyezve az elsö V±l&~h&bOr 
.~ Ap&m Kalocs&n telj esi tett szolgalat . 1/ ct-fv. 
~ Az O emlekUknek szentelem a munk&mat amivel A Magyar Kir!lyi Bajt!rsi 
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Közössegnek óhaj tok felaj &nlani ! . 
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KAKASTOLLASOK 
Hol vagy hajdani nappalunk, 
Szép álmú éjszakánk? 
Hová lett tollas sereged . . 
Szabad magyar hazánk? 
Békéd őrzői nincsenek 
Falvak s kisvárosok, 
Csillagok útj án tartanak 
A Kakastollasok ! 

+ 

Akácos országutakon 
Járőrök nincsenek, 
Tömegsíroknak höseként 
Békélten fekszenek. 
Űk védtek Téged nemzetem 
Végsőkig, mint sasok, 
Oltárodért véreztek el 
A Kakastollasok ! 

+ 

új hajnalunk, ha felVirradsz, 
Ragyogd be sírjukat! 
Harmatozd Eg álmuk felett 
A vadvirágokat ! 
Emléküket vigyék tovább 
Az ifj ú harcosok, 
Hadd álmodják a szebb jövöt 
A Kakastollasok ! 
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