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MAGYAR KIRÁLYI ~No&t BAJTÁRsI KO~G: 
Az MKCsBK a volt Magyar KirAlyi Csendör~g történelmi 

szerep~nek ~s hivatasa szellemének örzöje és örököse. 

Feladata megörizni és megörökiteni a volt Testület 
hagyomanyait 

Az MKCsBK a HazAjukbol elUzött volt csendör bajtarsak 
közössége, melynek tagjai lehetnek a volt Testület tagjai 

(hivatalbol), tiszteletbeli csendörök (felkérésre) és csendör baratok I 

(önkmtes alapon) ha a Közöség céljAval é9 feladatAval 
egyet!rtenek. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
MKCeBK BAJTÁRsI LEvBL 

Rendeltetése: 1) A sorsközösségben. de szétszortan élö 
Bajtlrsak összefog8sAnak és tAjékozottsAglnak biztositasa. 

2.) A rAszorulo BajtArsaknak és c9alAdtagjainak 
, 

megsegitése. I 
3.) A TestOletrOI tudatosan eltorzitott l 

vélemények és megit!lések megvcAfolasa és megvlltoztatlsa. 

4.) EI08dAsok. Onnepélyek (Csendör Nap) 
rendeús6vel a fennti célokhoz szükséges anyagi alap megteremtése I 

********************* . 
A BAJTÁSRSI LEV~L AZ MI<CsBK VIl.ÁGSZERVEZET~NEK 

KOZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA. FELELOS KIADÓ: 
Vitéz VICZJÁN BBLA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZETŐJE 
475 East Peckham st. Neenah WI 54956 Tel:(920) 725-5710' 

2.. 

, 

A KÖZPONTI VEZETŐ BESZÁMOLÓJA MAGYARORsZÁGI 
LÁTOGATÁSÁRÓL 

A legszebb karácsony amit az ember szerettei körében tölt 
el. Sok évtized távollét után abba a szerencsés helyzetbe kerültem, 
hogy a szent estét a gyönyörííen kivilágított Budapesten töhhettem 
rokonaim és barátaim körében. Szép és felemelő élmény volt, csak 
hamar vége lett. 

Mint Központi Vezető Magyarországon több tisztelgő 
látogatást tettem Testülettlnk alapitásának 121 éves évfordulója 
alkalmából. 

200 l december lo-én a Szemere Bertalan Társaság elnökét, 
dr. Parádi József urat, kedves feleségét és munkatársát Katicát 
kerestem ml. Öket már évek óta ismerem és mint mindig, most is 
szives barátsággal és vendégséggel fogadtak. Dr. Parádi segitett 
egy jogtörténeti tervet kidolgozni a MKCsBK jelenére és jövőjére 
vonatkozólag. Több alkalonnnal találkoztunk és megtárgyahuk az 
"Acta Historia International Oendarmerie" megszervezését, melyhe 
a francia és más országok csendőrségét is be kellene vonni. 

200 l december 22-én Ceglédre utaztam ahol Ságvári 
alezredes úr várt. Tanácskoztunk a MKCsBK jövőjéröl Ml\id 
bemutatott Sipos Géza tüzér ezredes úrnak, a BEOSZ országos 
elnökének. Ez a találkozó 2002 január 4-én és 7-én történt. Sipos 
ezredes úr meghívott, hogy legyek vendége ez év október 4-ke és 
7 -ike között Balatonkenesén és mondjak beszédet a MKCsBK-nak 
a BEOSZ-ba történt beválasztásának egy éves évfordulója 
alkalmából. 

2001 december 29-.én a Belügyminisztérium Nemzetközi 
Oktatási Központjának vezetője Dr. Boda József ezredes úr 
fogadott a régi Böszörményi úti laktanyában, ahol annak idején a 
Csendörtiszti Tanfolyamot végeztem. A találkozás barátságos 
légkörben folyt le. Leszögeztük, hogy a Csendőrség erkölcsi 
alapelvét a három szó InVEN BECSÜLETTEL és VITÉZÜL 
fejezi ki a legtömőrebben. 

2002 január 9-én a Heves megyei rendőr Fökapitányságra 
mentem Dr. Boda ezredes úrral. Itt vártak rám Dr: Francis 
Főkapitány társaságában zalai Antal és Hájas László urak. Ugyanitt 
találkoztam a Tamaméra-i múzeum igazgatójával, Dr Gulyás 
Istvánnal. A kérdés itt is a csendőr-becsület szellemének a mai 
rendőrségbe való átültetése és az International Police Association-J . 



nal való kapcsolat felvétele körül forgott. Délután megtekintettem 
Dr.Francis és Dr. Gulyás István múzeumigazgató úr társaságában a 
Tarnaméra-i múzeumot. Vendéglátóim mint előadók résztvesznek 
az idei február 14-16 között rendezett Florida-i Csendőr-Napon, 

2002 január 10-én Dr. Holló Ferenc tábornok úr a Had
történelini Múzeum igazgatója fogadott. A megbeszélés fO témája a 
Muzeum birtokában lévő csendőranyag végleges elhelyezése és 
kiállitása körül folyt. Határozott igéretet kaptam arra vonatkozólag, 
hogy az anyag elhelyezése meg fog történni és szeptemberben lesz 
az ünnepélyes megnyitás. 

2002 január lo-én Dr. Sági Zoltán urral a Mosonyi úti 
laktanya parancsnokával volt találkozóm, akivel az ott elhelyezett 
csendőr-anyag kiállitását és a tarnamérai anyag átvételét beszéltük 
meg .. Itt is igéretet kaptam az anyag kiállitására. 

A hivatalos munkám végeztével felkerestem a Pesten élő 
legidősebb csendőr bajtársunkat Lengyel László csendőr százados 
urat, aki már élete 94 évében jár. Vele elbeszélgettem a multról és a 
"Hadak Utján" való találkozás jelszavával búcsúztunk egymástól. 

Tapasztalataim összesitése: 
Vezetésem célja a Testületünk nemes hagyományának 

életbentartása hosszú távon. Ez politikai vonalon nem valósitható 
meg és csakis a tudományos kutatások eredményein keresztül 
érhető el. A Szemere Bertalan Rendvédelemtörténeti Tudományos 
Társaság Dr. Parádi József elnökkel az élen, világviszonylatban is 
jelentős munkát végzett, melynek keretében Testületünk megkapja 
azt az elismerést amit muhbeli munkája után megérdemel.. 

Ez az MKCsBK programja. 

v. Viczián Béla 
Központi vezető . 

•••••••••••• ***.****.******* •••••••• ** •••••••• ** •••• * 

BETEGSÉG - FELGYÓGYULÁS: 
LAJKÓ MÁTYÁS szkv, M. Kir. Csnedőr Örm. súlyos 

betegen a Port Calborne-i (USA) korházban fekszik. A Miskolc-i 
szárnynál teljesitett szolgálatot. Kivánjuk mielőbbi felépülését. 

4. 

" 

A SZERKESZTŐ ÜZENETE 

Kedves Bajtársaim, nmcor a fedőlapra ráirtam, hogy ez év 
február 14-én Testületünk alapitásának 121 évfordulóját ünnepeljük 
arra gondoltam, hogyan lehetne ezt az időtávlatot szemléltető en 
érzékeltetni. Az Árpádok korában 121 év aligha hozott jelentős 
változást. A ruházat, lakás, közlekedés, fegyverzet vagy a családi 
élet szokásai évszázadokon át őrizték hagyományaikat. Korunkban 
a változás sebessége a geometriai görbe ivelésével emelkedik és 
121 év a képzeletet is meghaladó újitásokat hozott. 

. A ruházat még száz évvel ezelőtt társadalmi jelentőséggel 
birt. Ezért kellett a csendőmek szolgálatban mindig makulátlanul 
tiszta ruházatban, tiszta lábbelivel, fehér keztyüben megjelennie. Ma 
a ruházat és az ezzel járó tisztaság is, vesztett jelentőségéböL Ezen 
a téren a multhoz képest határozott értékcsökkenés tapasztalható. 

A tömegközlekedés ezzel szemben óriásit fejlődött. Nem 
csak azért mert a szó-szerinti lóerőrül a géperőre váltott át, de 
azzal együtt megnyilt az utazás lehetősége a tömegek számára. A 
19. század előtt csak a módosabbak engedhették meg maguknak az 
utazást. Bár a ló lehetővé tette az egyes ember számára a távol
ságok áthida1ását, de a tömeg-mozgatásra csak az utolsó száz év
ben került sor. Ezzel Földünk összeszükült és megszületett a "világ
falu" fogalma melynek határa a világürbe nyúlik. Az alapitásunk 
korában a Csendőrség nem gondolkozott világproblémákban. Ezzel 
őrizhette meg nemzeti szellemét. Nem a mi hivatásunk eldönteni, 
hogy a nemzeti, vagy a nemzetközi világnézet a helyes eszme. Azt a 
jövő fogja eldönteni. 

A technika ugrásszerft emelkedése leginkább a fegyverkezés 
területén mutatkozik meg. Bár a hátultöltő és ismét1ő-rendszerft 
fegyverek már alapitásunk idejében is léteztek, de az ugynevezett 
tömegpusztitó fegyvereknek még az elméleti lehetősége sem volt 
meg. Ma már annyira előrehaladott a technologia ezen a téren, hogy 
képes a Földgolyó élet-övezetét többszörösen is elpusztitani. 

Mi ma már unokáink korában élünk, akik el sem tudják 
képzelni az életet villany, telefon, gépkocsi, számitógép és biologia-
ilag modifikált élelem nélkül. Sokan azt mondják, hogy mindig 
voltak ellentétek apák és fiaik között. Ez igaz és a romai filozofus 
Seneca is panaszkodik azokra a fiatalokra, akik festik az arcukat és 
borotválják a karjukat. Ezek azonban csak olyan felszini kölünbség S. 



" -
Csupán, mint a fanner nadrág és a pantalló. 

Az alapvető különbség az, hogy a mai korig nem volt az 
e. mber kezében az önelpusztitás lehetösége. Mind a mai korig 
~épzelhetetlen volt, hogy élet-ellenes, ön-pusztító vágy bizonyos 
Jrzult agyaknak akkora hata1mat adhat a kezébe, mint egy atom

bomba, vagy egy tömegpusztító betegség baktériuma, mely az 
ongyilkos álmainak megval6sitását lehetövé teszi I 

Ez korunk legnagyobb Újitása. 
Mennyiben vonatkozik ez ránk volt Csendőrökre? Annyiban 

erint ez bennünket, hogy nap mint nap nyilvánvaló bbá válik, hogy a 
civilizált világ, mely ha gyakorlatban nem ís mindig alkalmazza 
erkölcsi normáit, alapjában mégis egy erkölcsre alapozott törvény-

fLendnek szellemében akarja a társadalmat vezetni, egyre élesebb, 
Veszélyesebb és súlyosabb harcot kell vivjon a rombolás erőivel 
szemben a puszta fennmaradásért. 

Ennek a harcnak kimenetele nem a hadseregeken, hanem 
egy hivatása magaslatán á1l6 katonailag fegyelmezett és erkölcsi 
felelősséggel biró Rendfenntaró Testületen fog eldőlni. Erre pedig, 
büszkén kijelenthetjük, hogy nincs alkalmasabb mode~ mint a volt 
Magyar Királyi Csendőrség! Ezt a példaképet adjuk mi a jövő 
'ftemzedéknek, mert a technologia csupán változó körülményeket 
,eremthet, de szilárd erkölcsi alapok nélkül nincs civilizált jövő. 

Mi magyar Csendörök már elmondhatjuk, hogy sikerült 
" tthon megtisztitanunk Testületünk hirnevét a sok gyalázatt6~ amit 
~ párt-állam kent rá. A Szemere Bertalan Társaság TestületUnk 
mult jával kapcsolatban tartott tudományos értekezleteken a külllildi 
résztvevök érdeklődése is bizonyit ja, hogy mostmár nem csak 
Magyarországon, de világszerte is egyre világosabb lesz, hogy a 
volt Magyar Királyi Csendőrség erkölcsi szilárdsága bármely 
l övőbeli Rendfenntarrt6 Testület számára mintaképül s~lgálhat. 

.,r." 

6. 

ÉRTESITÉS A M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
SYDNEY (AUSZTRÁLIA) CSOPORT ÉLETÉRÖL. 

Dr. Tamás Gyula százados bajtársunk értesitése: 

Elsősorban az itteni bajtársak életéről kivánlak tájékoztatni 
benneteket. Sydney-ben a ténylegesen szolgált m. kir. csendőrök
böl, akik még "bevethetők" már csak hárman maradtunk. Dr. v. Jani 
István szds. Kálmán Vadon Sándor prb. csö. tizedes és j6magam. 
Két itteni bajtársunk súlyos beteg, igy bajtársi életünkből sajnos 
kiesnek. Újzélandban hozzánktartoz6nak számítjuk a beteg v. 
Dienes Gyula fhdgy. bajtársat és a Dél-Ausztráliai Adelaide-ben a 
szintén beteg Újházy Dénes köré csoportosult három csendőrt 
illetve csendőr özvegyet. 

Valamikor 27-en voltunk a tényleges szolgálatot teljesitett 
bajtársak, akik közül ma már 21-en Sydney környékének valamelyik 
temetőjében nyugosznak. 

Csoportvezetőnk v. Tassányi József. lelkes csendőr gyerek, 
akinek apja az egykori 24 ffis Csáktomya-i örs parancsnoka volt. 
Ez a "csendőr-gyerek" 67 éves, az Ausztrál Királyi Haderőnek 
nyugalmazott alhadnagya, aki 33 éven át szolgált és megjárta a 
Vietnam-i háborút, ahol meg is sebesült. 

Minden évben egyszer Csendőrnapra emlékezünk egy 
diszebéden, melynek dátumául 1960 6ta a Szent György napot 
választottuk. A val6di dátum megváltoztatását az tette szükségessé 
hogy február itt a déli féltekén a nyár dereka és rekkenő a meleg. 
Ezért vagy a nyárvégén májusban vagy a nyárelején novemberben 
rendezzük diszebédUnket. Mivel a i'észtvevők száma a haIálozások 
miatt vészesen leapadt, igy a Vitézi Rend ünnepségével egybekötve 
együttesen még 160 ms közönség körében rendezehetjük meg 
emlékezési bankettünket. Ez az idén is olyan szép volt az ünnepély, 
hogy az emlékek sokunknak könnyet csaltak a szemünkbe: 

Nem feledkezve meg magáról az eredeti Csendőrnap 
február 14 dátumáról az ehhez legközelebb eső vasárnap szentmisét 
mondatunk hőseink és elhunyt bajtársaink emlékére. 

A Bajtársi Levél minden olvasója nevében mondok 
köszönetet Dr, Tamás Gyula szds. bajtársunk szines és érdekes 
beszámo16jáért. Ezt olvasva érezzük az összetartozás erejét és 
bizunk abban, hogy a fiatal vezetés alatt a csoport még sokáig fenn 
fogja tartani Ausztráliában Testületünk emlékét 

A Szerkesztő. '1-



8 

CSENIJÓ.R. SIKEREK: 
Dr. vitéz Kovács Jenő és 
Lengyel Lászl6 szkv. cső, 

szds. bajtársaink kitOntetése. 

Már előző számunkban beszánloltunk a Böszörményi úti 
Csendör laktanya alapitásának 100 éve alkalamábol rendezett 
ünnepségről Most e1.ze1 kapcsolatban újabb híranyag érkezett Lám 
Béla fhdgy. bajtársunktól melyet kiegészítésként közlünk. 

A Böszörményi út 21. sz. alatti laktanya 190 t-ben épült és 
1945-ig a M. Kir. Csendőrség központi oktatásának célját 
szolgálta. Ma a BM. Nemzetközi Oktatási Központja. A jubileum 
alkalmából 10 diszkardot adtak át a laktanya volt parancsnokainak. 
Ezek kÖ1..é tartoztak Dr. vitéz Kovács Jenő szds. és Lengyel László 
~zds. bajtársunk. A kard vésete igy szól: "A Böszörményi úti 
intézmény fennállásának 100 évfordulója alkalmából Dr. vitéz 
K.ovács Jenő szds. Dr. Boda József r. ezds. BM. NOK igazgató." 

.. ', A mellékelt fénykép Dr. Kovács Jenő 
.. ' bajtársunkat a diszkarddal ábrázolja, 

'I,: aki ugyanakkor töltötte be élete 90-
ik évét, amely alkalomból Bajtársai 
kedves sorokkal gratuláltak. Az ez 
alkalomra készitett üdvözlökártya 
másolatát mellékeljük és egyben 
mindannyian csatlakozunk a 
j6kívánók seregéhez. 

"'--

\ 

) 
I 

l 

j 

) 

A születésnapi kártya köszöntő szövegei: 

"90-ik születésnapod alkalmával Nyiregyházáról az 1950-es haza
érkezéstek kegyeleti emléktáblája előtt állva küldöm igaz bajtársi 
szeretettel j6kivánságaimat. Az ehhez méltó iráshoz szük a hely és 
érzelmeim kellő kifejezéséhez sem találok megfelelő szavakat. Hát 
ezért jenőm csak röviden az Isten sokáig éltessen boldogságban. 
Téged és Juckót, drága feleségedet. Radnay Laci 

......................................................................... , 
Drága Jenökém! Az Isten éltessen! Szívből kívánom sok, sok 
szertetettel. Örömmel köszöntelek születésdnapodon. Adná az 
Isten, hogy újra küszönthessOnk -mindnyájan- a századikon. 
Szeretettel öleljünk Gyurka és Babi. 

......................................................................... 
Májusban Széplakon beköszönt a g6lya 
Kovács Jenő lett annak új lakója . 
90 évedet vidáman köszöntjük 
Maradj egészségben sokáig közöttünk János, Mária 

....................................................................... 
Ne aggódj, ne idegeskedj, ne izgassd fel magad 
és akkor száz évig fogsz élni erőben, egészségben. 
amint azt őszinte és tiszta szívvel kivánjuk Neked. 
Drága Jenő bátyánk, Isten éltessen! 
Hiven, becsülettel, vitézül! Szeretettel köszöntünk. Bandi és Teri. 

. ................................................................... . 
Most pedig irányaI OO-ik jubileum. 
Ehhez kivánunk jó egészséget. Isten áldását sok szeretettel. 
Köszönjük, hogy barátságoddal megajándékoztál minket. 
Isten éltessen! Enikő és Zsiga . 

.................................................................. 
90 éveddeljól kitoltál a barcikai "Fekete hadnaggyal" 
aki bucsúzóul kötelet igért. Ő már elporladt, mig Ti 
Juckóvallelkesen gyüjtitek a dédunokákat. Juck6val együtt 
szeretettel köszöntünk Béla és Klári. 

9 



BESZÁMOLÓ '< 
A FLORIDÁBAQN (USA) MEGTARTOTI 
121. CSENDÓRNAPI KONFERENcrÁRóL 

Helye: Magyar Kultúrotthon VeIlÍCe Florida. 
Időpont: 2002 február 15-16. 

Az elhangzott müsor: 
Első nap: Péntek február 15. 

Az ünnepélyt Király Zoltán püspök úr imája nyitotta meg. 
A rangidős Csendőrtiszt, Görgey Kálmán szkv. cső. őrgy. 

úr engedélyével a MKCsBK Központi Vezetője megtette évi jelen
tését. Szomoruan jelentette a Közösség tagságának fogyatkozását. 
Egy évvel előbb még 400 drb. Bajtársi Levelet adtunk ki, de idén 
már csak 270-et nyomtatunk, melyböl mindig visszaérkezik 2-3 
nem kézbesithető példány. A Bajtársi Levéllel kapcsoJatban a 
tagság véleménye kedvező volt. A szerkesztő v. Domokos Sándor 
cső. fbdgy. három 15 csoportban foglalta össze a B.L. rendeltetését: 
1.) Bajtársaink élete kiemelkedő eseményeinek ismertetése. 2.) A 
Csendőr muhra emlékezés. 3.) A hozzájárulások köszönettel való 
nyugtázása. Össszeget azért nem emlitünk, hogy mindenki saját 
anyagi viszonyai szerint adakozhasson. Az összegekröl a Vezető 
Bajtárs pontos kimutatást vezet, mely bármikor megtekinthető. A 
B.L. addig fog megjelenni, amig annak kiadási költségét a bajtársak 
anyagilag biztositani képesek. A Vezető Bajtárs otthoni látogatása 
eredményeként újra leszögezte, hogy a Testületünk dicső mult ját 
nem politikai, hanem tudományos vonalon lehet csak megőrizni. 
Erre a Szemere Bertalan Rendészettört6neti Tudományos Társaság
gal való összefogás a legcélravezetőbb út. Ezen a vonalon nem 
érheti támadás eélkitüzésünket. Ez egyben az M.K.Cs.B.K. jövőbeli 
programja. 

A következő program Dr. Francis Otto, Heves megyei 
rendőr mkapitány előadása volt "Közbiztonság, mult, jelen, jövő." 
eimmel Az előadó mint tiszteletbeli csendőr megtisztelve érzi 
magát mert a "Hiven, becsülettel, vitézül!" jelszava egybefoglalja 
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mindazt az erkölcsi értéket amit minden rendfenntaró testületnek 
követnie kell. Az előadó a statisztikai adatok szigorával mutatta be 
a volt M. Kir, Csendőrség bámulatos béke teljesítményét és háborús 
helytállását. 1944-ben a M. Kir, Csendőrség összlétszáma 22.000 
fó volt. Ebből kölönböző okokból (harctéri halál, sebesülés folytán 
előállt veszteség, kinzás, hamis vádak alapján kimondott halálos 
itélet, vagy elvselhetetlen börtön körülmények áldozatai) mind hősi 
halottaknak számítanak és ezek száma k.b 11.000. Hadifogságban 
vagy munkatáborokban k.b. 5.000 fO több évi szabadságvesztést 
szenvedett. 4,000 fO Magyarországon jogfosztottan tengette életét, 
mig k.b. 2,000 nem térhetett vissza hazájába. Egy ilyen hazaszerető 
Testület mintaképe kell legyen a magyar társadalom közbiztonságát 
szolgáló új Rendőrségnek. 

Dr Gulyás István a tarnamérai Csendőr-Rendőr muzeum 
igazgatója előadásában hangsúlyozta hogy.a M. Kir, Csendőrség 
tárgyi emlékeinek megőrzése a jövő nemzedék számára elsődleges 
kötelesség. 

A délelőtti műsort v. Kiss Gábor cső. thdgy. "Katona volt-e 
a Csendőr?" cimű előadása fejezte be. 

Az Ebédszünet 13.00 óráig tartott 
./ Ebéd után film bemutató következett a Böszörményi úti 
Csendőr Laktanya 100 éves fennállása alkalmából tavaly rendezett 
ünnepségröl. 

Zalai Antal a magyar delegáció vezetője előadást tartott a 
"Rend és a Csend összecsengése" eimmel. 

Ezt követte Hájas László a magyar delegáció kurátorának 
, előadása liA polgárok szerepe a rend fenntartásban. " cimmel. 

Az első napot a Központi Vezető összefoglalója, javaslatok 
megbeszélése és a helyzetkiértékelés zárta be .. 

Második napon, szombaton február 16-án : 
D. e. lD.oo órai kezdettel Dr. André László csö, szds. a 

. Szent László Lovagrend széktartója a Rend Unnepségét vezette le. 
lD.30-kor v. Kiss Gábor a "Holocaust vagy tragédia?" 

eimmel tartott előadást.. 
/ 11.00-kor v. Bánkuti Géza ny. ezds. előadása következett 

\ 

"Ajelenből a jövőbe" eimmel. 
11.30-kor Dr. André László liA francia Gendarmerie, mint a 

magyar Csendőrség büszke elődje." cimmel tartott előadást. 
Déli 12.00-kor v. n. Tamáska Endre ny. ezds. "Régi-{ 

szolgálati emlékek" eimmel tartotta meg előadását. 1. 



12.30-kor v. Viczián Béla Vezető Bajtárs az gyülést a disz
vacsoráig felfilggesztette. 

Este 18.00 volt a díszvacsora kezdete, mely alkalomból a 
Vezető 'Bajtárs üdvözölte a vendégeket, majd v. Serényi István 
mondott beszédet. Ezt követőleg v. Viczián Béla Vezető Bajtárs a 
121-ik Csendőrnapi Megemlékezést bezártnak nyilvánította. 

Vacsora után a megjelent vendégeket otthoni előadó 
müvészek szórakoztatták, majd bajtársi hangulatban jokedvü 
beszélgetéssel és tánccal ért véget konferencia. 

********.******************************************* 

A 121 CSENDŐR KONFERENCIA TÁMOGATÓI: 
Fővédnökök: Támogatók: Védnökök: 
Balogh Marsso Ágnes Eszes Mátyás Dr. Androczy Ferenc 
Dr. Beothy Kálmán v. Tamáska Endre Tokay László 
Dr. Paulovits Imre Beodray Ferenc Dr. Honos Ervin 
Magyarossy János Maharadja Katalin Görgey Kálmán 
Seregélyes Mártonné Székely Árpád Gerendás Otto 
Miklós Katalin Vajta István Gál Ferenc 
v. Viczián Béla Szentpétery László Subosics Károly 
Szabo Gyula v. Kapolnoky Tibor Dr. Anré László 

Horváth Mária 
v. Körössy Zoltán 

*.************************************************** 

BEJELENTÉS. 

A Bajtársi Levél szerkesztője jelenti, hogy ez év május elejétől 
november elejéig Magyarországon tartózkodik. Ennek következté
ben a legközelebbi Bajtási Levél 2003 Újév táján fog megjelenni. 

v. Domokos Sándor. 

~2. 

ADOMÁNYOK AZ M.K.Cs.B.K. TÁMOGATÁSÁRA: 

Hon. Tár Sándor .................................. USA-
Dr. Papp Gábor ..................................... -"-
André Éva ............................................ _"_ 
Baján Magdaléna.... ......... ............ ........ _"-
Baka Károly ........................................... -"-
Horváth KIára ........................................ -"-
Tamásy Bea ........................................... -"-
Csendőr Asztaltársaság CeveIand .............. . _"-
Molnár István ....................................... _"-
v. Kiss Gábor .......................................... -"-
Görgey Kálmán ...................................... -"-
v- Detre Gyula ........................................ -"-
Várkonyi Robert ..................................... _"-
Özv. Seregélyes Mártonné............... ... ...... _"-
Győri MikIosné férje emlékére ...................... -"-
Subosics Károly ....................................... -"-
Sütő István ............................................... -"-
Pattantyús Magdolna ................................. -"-
Özv. Macky Lászlóné ............................. Canada 
Mary Horváth ......... ......................... ........ _ ff. 
v. Mandalik Ferenc ................................... -"-
Dr. Bástha Ferenc .................................... -"_ 
Szeley József .......................................... -"-
v. Radnothy Károly ................................... -"-
Laykó Mátyás ......... , ............ II •••••••••••••• • •••• -"-

Gál Ferenc ................................................ -"-
v. Domokos Sándor ................................... -"-
Simon Ferenc ............................................ -"-
A Sydneyi Csendőr csoport .................. Ausztrália 
A Londoni Csendőr Csoport .................. Anglia 

Az adományokat a Központi Vezető köszönettel nyugtázza. 

***************.************************************ 13. 



ALoMKÉP 
(Simon Ferenc cSÖ. Önn. verse.) 

Hazátlanságomban bármerre is járjak 
rólatok ·álmodom szép somogyi tájak. 
Mióta itt élek én is Kanadában ... 
álmomban ott járok szép Somogyországban. 

Az ott az én hazám, szOletésem helye 
ott dobbant meg értem édesanyám szive. 
ott ölelt keblére s énekelte nekem: 
"Aludjál magzatom, én édes gyermekem. 

Kaposvár volt ifjabb gyermekkorom álma, 
minden zegét-zugát a jó Isten áldja. 
Szedtem gyöngyvirágot, csokorba kötöttem. 
Anyáknapján "Édest" azzal köszöntöttem. 

Badacsony hegyéről szemléhem a tájat, 
képzeletben látom a szülői házat. 
A hazai ftHdben gabona termését. 
Áldja meg az Isten annak minden szemét. 

Oda vágyom vissza hol ősim nyugszanak 
ahol bölcsőm ringott s reméltem álmokat 
Utam végén járok, nem sok lehet vissza, 
az utolsó mértbld ajó Isten titka. 

Simon Ferenc bajtársunk 90-ik évében jár. Éltesse az Isten sokáig! ................................... , ................. . 
i 

~r -fV" , . . 

. ' 

HALOTTAINK: 

SZENTKLÁRA y NORBERT szkv. m. kir. cső, hadnagy 
Orlandóban, Floridában (USA) hosszú szenvedés után meghalt. 
1923-ban született és 1944-ben avatták csendőr badnaggyá. A 

I 't. Ludovika Akadénúán a Központi Vezetö évfolyamtársa volt. 

NEM BÁNTAM MEG SEMMIT! 

Jöhettem voJna térdepelve, persze 
Ciliciummal börcsuhám alatt 
horpadt bögrémet tartva egy falat 
bíinbocsánatért véreres kezembe' 
és vaksi szemmel nézve végtelenbe 
ahol ha éltem férce elszakad, 
s hull a test, a lélek lesz szabad 
mert tblold az Úr végtelen kegyelme. 

De igy jövök, mint száI&. Büszke, délceg 
mellemen vétkek csüngenek, mint az érmek 
s hiába néztek igy útálva kancsal 
szemekkel én a kimustrált bakanccsal 
nekivágok a végső diszmenetnek 
és lesznek talán, akik tisztelegnek. 

Elekes Attila volt Tüzér Hadapr6diskolás, valamint kőszegi 
Honvéd F6reáliskoIás évfolyame1s6 bajtársunk költeménye mely a 
csendőr- sorsra is ráillik A "végső díszmenet" a mi diszmenetünk is 
és "leszenek talán akik tiszelegnek." 

15, 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENOOR BAJTÁRsI KOZOSS2G: 
A1. MKCsBK a volt Magyar KiriUyi Csendörség tört!nelmi .. 

szerepének és hivatasa szellemének örzöje és örököse. 

Feladata megörizni és megörökiteni a volt Testület 

hagyommyait 

Az MKCsBK a Hazajukboi elüzött volt csendör bajtarsak 

közössége. melynek tagjai lehetnek a volt Testület tagjai 

(hivatalbol). tiszteletbeli csendörök (felkérésre) és csendör baratok 

(önkéntes alapon) ha a Közösség céljAval és feladatAval 

egyetértenek. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
MKCsBK BAJTÁRsI LEWL 

RendelteMse: 1) A sorsközösségben. de szétszortan élö 

Bajtarsalc összefog~sanak és tAjékozotts~gAnak biztosit4sa. 

2.} A raszoruJo Bajt4rsaknak és csaladtagjainak 

megsegítése. 

3.) A TestOletrOJ tudatosan eltorzitott 

vélemények és megitélések megvcafol~sa és megv!ltoztatAsa. 

4.} Elöadilsok. Onnepélyek (Csendör Nap) 

rendezésével a fennti célokhoz szOkséges anyagi alap meg teremtése 

********************* 
A BAJTÁSRSI LEV~L AZ MKCsBK VILÁGSZERVEZET~NEK 

KOZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA. FELELOS KIAD6: 

Vitéz VICZrÁN B~LA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZETŐJE 
457 E. Peckham Street - NEENAH , Wi. 54956 
Tel: ( 920 ) 725 - 5710 Fax: ( 920 ) 727 - 3865 

E-maiI: billvicz@famvid.com 

Központi Vezető 

Üzenete. 

Büszke öröm tölt el, hogy magyarnak születtem l Egy maroknyi nép, 
mely az elmult fél évszázad alatt, annyi balszerencse közt akaratán kivűl 
belesodródott vesztes háboruba, majd az istentelen kommunizmus gyilkos 
ölelésében vesztette el fiai legjavát ,mégis volt ereje, hogy 
szabadságszeretetét megmutassa s egy emberként lázadt fel a vörös 
diktatúra ellen, adva az első késdöfést a leigázó önkényuralomnak l l 
Győzött az akarat és az összefogásnak meglett a gyümőlcse l 

Szeretném hinni, hogy ma, mikor új eszmél< és új lehetőségek nyiltak a 
magyarságszámára ,tanulva a múltból, egységessen álljunk egymás mellett, 
hogy újra dicsőséges fényben ragyogjon a magyar név, nem azért mert 
hősi harcokat vivtunk ,hanem mert békében, becsületes munkánkkal és 
nagynevű tudósainkkal épit jük a boldogabb jövendőnket , ott ahol vagyunk 
és otthon a Szülőhazánkban egyaránt, a magyar ifjúságnak l! Azon 
igyekezzünk, hogyaSzülőhazánkban szabadon és békében élhessen 
minden magyar l!! 

A magyar nép ezeréves európai kultúnnissziója, megbizhatósága és · 
állhatatóssága a keresztény életideálok inellett olyan hatalmas tőke és 
jogalap, amelynél fogva magának és utódainak a szabadságra, 
ruggetlenségre s egyenlő elbánás elvére feltétlenü joga van II 

MOST . VAN AZ IDEJE, annak . az időnek, mikor nem a harag és 
erőszak, hanem a munka és kölcsönös megbecsülés, s a szellemi 
tennékek kicserélése hozza meg a népek békés, egymásmelletti élését! ! 
Ezért legyen a jelszavunk ; 

BÉKE ÉS MEGBOCSÁTÁS 

~j.a Isten úgyiegyen l l l 
vitéz Viczián Béla 

1.. 



../ NÉZZÜNK ELŐRE , .... MI vÁR A VOLT 
M. KIR. CSENDŐRÖKRE ? 

A Fényes múltból a méltatlan ,jogtalan és szégyenteljes jelenbe 
kényszeritett volt csendőrségünk elérkezett végrendeletének megirásához ! 

Aki már gondoskodott utolsó kivánsága érvényesitéséről, az tudja 
, hogy amit itt hagy, az valami érték, vagy emlék, ami az utód javát 
vagy érdekét szolgája!!! 

Nézzük hát meg, van -e érték, vagy emlék, amit utódainknak , a 
magyar népnek, és a magyar rendfentartó szerveknek örökségbe 
hagyhatnánk? 

Hűség, becsület és vitézség volt jelszavunk , de ezeket nem lehet 
örökségbe hagyni!! Nem lehet, mert ezek egyéni és életre szóló 
erények, s megszünnek az elmúlás pillanatában!! MI marad hát amit a 
volt Testületünk hagyhat országa népének és rendfenntartó inak ?? 

AZ EMLÉKEK!! 
Kell, hogy legyen, s ha nincs akkor teremteni kell egy forumot, 

amely a csendőrség hiteles és tárgyilagos szólgálatát ismerteti és 
haszonositja ! 

A kanadai "Mountíes", lovas csendőrség, és az amerikai " 
Sheriffek" hatalmas rendfentartó szervezete nem vette volna át a " 
Szolgálati Utasitásunk " rendelkezéseit anélkül, hogy a volt 
magyarországi hiteles bűnmegelőzést nem tanúlmányozták volna! Hat 
hónapos tanúlmány útra mentek Pestre, s meg "szőrhasogat ták" a 
magyar csendőrség munkájának eredményét l l Az eredményt jónak . 
talál va, átvették és sikeressen használják l 

Miért elégszik meg a magyar Belügyminiszter, " valakik 
állításával" , hogya magyar csendőrség bűnfelderitése 45 % - os volt, 
mikor a régen bevált csendőr módszer 85 % - os átlaggal szolgálta a 
Hazánkat l!!! 

Úgy érezzük, hogya számúzetésünkre nem szólgáltunk rá, s 
száműzetésünkkel , sok tehetség is száműzve lett, akik viszont hasznára 
lehettek vólna Hazánknak! l l Még a Szózatnak parancsát is elvették 
tőlünk, hogy : ...... 

" orr ÉLNÜNK. ÉS HALNUNK KELL, ........ " 

EMLÉKEZÉS PROHÁSZKA OTTÓKÁRRA. 

Ez év, április 2 - én , emlékezzünk meg, PROHÁSZKA OTTÓKÁR - ról 
, halálának 75. -i évfordulója alkalmából! l Prohászkára ország - világ úgy 
tekint fel, mint egy űstökösre l Az a nemzeti reformvágy , melyet a 19. 
században három vezéralak irányitott : Széchényi, Kossuth Lajos és 
Deák Ferenc személyében, az a 20. században, új formákat öltve, 
Prohászkában öszpontosúlt l 

Prohászka Ottokár 1858 - ban született Nyitrán l 1875 és 1882 között 
filozófiai és teologiai tanulmányait Romában végezte! 1881 - ben pappá 
szentelték! 1882 -ben visszatért Esztergomba, a gimnáziumba majd a 
teologíán tanitott l Közben elsajátitotta a latin mellett, a görög és francia 
nyelvet l 1904 - ben, a pestí egyetemen a Dogmatica tanszéket foglal-
ja el! 

1905 - ben, december 24,-én, X Pius pápa püspökké szentelte és 
Székesfehérvárra helyezték! Szerénységével kapcsolatban feljegyezték 
róla, hogy mikor Székesfehérvári pályaud\larra érkezett, kikerülte az ott 
fogadásra összegyülemlett előkelőséget és egy szál fekete reverendában , 
gyalog, kezében esemyöjével· becsengetett a pűskpöki palotába I Az 
ajtót - nyitó portás egy vidéki plébánosnak nézte és elakarta tanácsolni 
, mondván :"" "Ma nincs fogadás pléb'nos úr, az új pűspököt várjuk 
" r E P h' k b t k "E' k , . ~ "k " r . rre ro asz a emu at ozott :..... n vagyo az UJ puspo ..... . 

1909 - ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választották be 
! 
1916 - ban, Prohászka fóldreformot inditványoz, Sajnos, a Tisza 
kormány --- Teleki Pál kivételével --- nem támogatta az inditványt! l 
Inditványozta és létre hozta az első árvaházat, amit őrolla neveztek el l 

1919 - ben minden háborunál nehezebb idők szakadtak az országra lA 
bolsevista elméletek hirdetésével Kun Béla éa az általa vezetett 
kommunisták terrorja iparkodott tönkre tenni az országban mind azt, 

:J. I .3 . 
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amit a magyar nép ezer éves munkája, küzdelme, szeretete, áhitata, 
szorgalma szerzet és ápolt!!! Ez a durva istentelen rendszer kidobta a 
vallást és a keresztet az iskolákból ! 
1920 -ban, Prohászka, a püspőki birtokán a parcellázást végrehajtotta ! 
A szociál - demokráciával azért állt szemben. mert erőszakosnak. 
erkölcstelennek tartotta! A munka társadalmát akarta megteremteni. s az 
legyen magyar. hivő idealista. ugyanakkor: munkás. szorgalmas és 
takarékos !!! 

"DUM SPIRO, SPERO" (Amig lélekzem • remélek!) volt a jelmondata 
II 
1927 április l-én. az egyetemi templom szószékén agzvérzést kapott és 
visszaadta nagy lelkét Teremtőjének!! Egy hatalmas geniuszú lángoló 
magyart vesztett vele Hazánk!!! v.VB. 

"EX\! i. 

Az öreg csendőrök , a floridai Csendőmapon, 2002 . 

CSENDŐR CSALÁDI KÖZÖSSÉG - CLEVELAND. 

Kedves Béla Bajtársam ! 

Kérem szives közreműködésed, hogyaClevelandban székelő Csendőr 
Családi Közösség C MCsCsK ) 200 l februári Csendőrnapról szóló be
számolóm ,a Bajtársi Levélben közölhető legyen! 
Kb. 160 személy jelenlétében a Magyar Himnusz elénekelése után, szo
kásunkhoz hiven, elsőnek a Csendőr özvegyeket üdvüzőltem, névszerint: 
v.Megay Lászlóné, Domokos Lászlóné, Nyilas Ivánné, Gaál Mihályné, Ber
tok Lajosné és Nagy Jánosné, egy szál piros rózsa átadásával ! Majd üd
vözőltem a megjelent egyesületek jelenlévő tagjait! 
Megemlékeztem az elmúlt évben elhunyt Csendőr Bajtársakról, továbbá 
egy igazi csend ár barátról, Nt. Dömötör Tibor ev. püspök úrról, akinek 
a csendőrök mindég szivügye volt, aki soha el nem múlasztott egy ösz
szejöveteit ,akinek öreg - otthona adott útolsó szállást, Kákonyi Károly, 
Bárány László, Győri Miklós és Szőke Lajos bajtársaknak ,elhunytuk e
lőtt . 
Bemutattam még aktiv csendőr bajtársakat , Dobolyi Árpád, Erdélyi Gá -
bor, v.Kemes László és Strózsák Jánost! Majd a csendőr" gyerekeket" 
Beodray Ferencet C aki titkárunk és pénztárosunk ) , Szentpétery Lászlót, 
Mészáros Ivánt, Falkné - Szabadhegyi Muci, Balogné - Marssó Ágnes, 
Bayné - Borgóy Eszter és Zahorayné - Balla Évát, kérve további tá
mogatásukat ,mert sajnos, nagyon fogyunk! 
Örömmel mutattam be, legidősebb, 90 éves bajtársunkat , Erdélyi Gá -
bort! Csendőr módra, feszes vigyázban ,mosolyogva köszönte a ki
tüntető szavakat !Nagy sajnálatunkni, este 9 órakkor, felesége értesi -
tett, hogy Gábor bajtársunk szélütés következtében meghalt! A csen
dőr bajtársak és sok barát kisértük útólsó utjára!! Gábor bajtársunk , 
Beodray édesapjának volt beosztotja! Köszönetemet fejeztem ki, 
Beodray Piri kének ,aki mindég készséggel van segitségünkre ,ez alka
lommal helyetesitette féIjét ! Továbbá a résztvevő idős magyaroknak, 
akik már csak keveset beszélnek magyarúl, de a szivükben örökre ma
gyarnak maradnak! Boldogság volt hallani, hogy Erdélyi Gáborné, 
bár amerikai születésű, izzig vérig csendőr asszony, dicséretére vál-

jon, hogy Gábor fia és Zsuzsa lánya, hibátlanúl beszél magyarúl! 
Az ünnepség után kellemes hangulatban maradtunk együt. 
Köszönöm! Csendőr bajtársi szeretettel, Pista bátyád .C Molnár István) 
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A Cendörnapi Megemlékezések . 

TORONTO: 
Az első Magyar Refonnátus Egyház lelkipásztora, Nt. Vass 
Zoltán lelkész úr, február 17.- én az Isten tisztelet keretében, 
megható szavakkal emlékezett meg a M. Kir. Csendőrségről 
és imát mondott hősihalottainkért , elhunyt Bajtársainkért! 

Február 17. - én , Nt. Ötvös Zsolt lekész úr, az egyesitett 
Evangélikus és Refonnátus Egyházak lelkipásztora, szivhez 
szoló szavakkal emlékezett meg Testületünkről és elhalt 
Bajtársainkról ! 
Ugyancsak febrúár 17.-én a Szent Erzsébet templomban, a 
Szent Mise keretében megemlékeztek halottainkról ! 

BUDAPEST: 
A Szemere Bertalan Tudományos Társaság konferenciája 
keretében, ami a volt Böszönnényi Csendőr laktanyában volt 
megtartva , emlékeztek meg a szónokok Testületünkről és 
hősihalottainkról ! Sok Csendőr és tb. Csendőr vett részt az 
ünnepségen és méltatta a nap jelentőségét! 

CALGARY - tól ------- SYDNEY - ig! LONDON - tól------ BÉCS - ig ! 

~. 

Hangzottak el az imák Testületünkért és hős Bajtársainkért ! 

~f Halottaink. 

vitéz Polgári László,a nagy magyar! Támogatója . minden igaz 
magyarnak és ügynek: MHBK, MKCsBK , St. László Rend tag
ja , 200 l, október 7,-én, elhunyt! Sellyén, Baranya megyében 
született 1919,július 25.-én .Lányai, unokái és sok barátja gyá
szolják! Jó katona volt! Jó Kanada-i volt! Jó Magyar volt! 

FEBRUÁR 25. 
A KOMMUNISTÁK ÁLDOZATAINAK NAPJA I 

Az országgyülés 2000 júniúsában döntött arról, hogy minden év
ben február 25.-én tartsák meg a kommunista diktatúra áldozatai
nak emléknapját Magyarországon !! 
A fenti dátum egy történeti esemény évfordulójára esik I 1947 feb
ruár 25.-én Kovács Bélát, a Kisgazda párt fOtitkárát és parlamen
ti képviselőt - Vorosilov marsall parancsára az utcán KGB szer
vek elfogták "szovjetellenes" magatartás eimen és a Szovjetunióba 
hurcolták ! Ezzel a törvénytelen cselekedettel kezdődött a rémura -
lom Magyarországon ! Az idei emléknapon megemlékezések voltak 
sok városban és több budapesti helyszinen I 
A "Teror Házát" a kommunisták gyülőletkampány kezdeményezé
sének nevezik II Holott azoktól kellene bocsánatot kérni ök , akiket 
ártatlanúl orosz fogságba húrcóltak, akiket kitelepitettek, akiket be
zártak , akiknek szeretteit meggyilkolták l! S mind ART A TLANÚL I 
Az egész országra kiterjedő és II éven keresztül tart6 rémuralom 
alatt több mint félmillió magyart tartóztattak le és itéltek el a Rákosi 
(Roth) hóhérok l 15.000 kivégzett halott fénylő nevét örzi a törté
nelem! Valóban az elítélt és kivégzettek száma sokkal magasabb 
és talán soha sem lesz összegezhető I Azok nincsenek feltüntetne , 
akik nyomtalanúl eltüntek tárgyalás nélkül az Á VIi pincéiben l 
Néhány számadat a börtönvilágból : Kb. 25.000 magyar állampolgár 
halt meg az embertelen szovjet munkatáborokban , több évi szen
vedés után! Val6szinüleg ez a szám is sokkal több, az életben ma
radottak becslése szerint I 
Tennészetessen 1956 után újabb áldozatok voltak I A szabaságharc 
alatt közel 20,000 ember sebesült meg I Két és félezer ember esett 
ell A szovjet hatóságok november elején 5.000 fót elfogtak, akik 
közúl a KGB 860-at --- köztük kiskoruakat -- szovjet terilletre húr
coltak ! A sortüzeknek 450 esett áldoztúl ! A szovjet tanácsára IS 
ezer embert elítéltek és 229-t kivégeztek! ( Magyar Nemzet Online, 
2002,febr,24 ) . 
Magyarország veszteség éhez tartozik még a foradalom útán elme
nekült 200 ezer ember, akiknek gyermekei és unokái már nem 
számitanak magyarnak! 
Ha arra gondolunk, hogy ez mind békeidőben tUrtént, bizony el
mondhatjuk, hogy mi magyarok igazán megszenvedtünk IIlv.V.B. 
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A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS 
VILÁGSZÖVETSÉG 

ANGLW SZERVEZETE 
MUNKÁSSÁGA 

AZ EMIGRÁCIÓBAN 
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN 

1956 - 2000. 

Ez a mú. egy magyar szabadságharcos. vitéz Szakály János, 
43 éves önzetlen munkásságának eredménye I Ez a 1015 olda
las munka, több mint 100 képpel (31 cm.x21cm,x5cm.) ugyan 
könyv fonnában jelent meg, de sokkal több mint egy könyv ! 
Ez a munka, ami sok - sok eredeti okmánnyal bizonyitva , for
rása és documentációja, az 1956-os Szabadságharcnak I A ma
gyamép felkiáltása és harca, a kommunista pribékek becstelen, 
aljas uralma ellen I 

Rámutat a szeménnetlen ,hazug megváltoztatására ,az 1100 é
ves magyar történelemnek I Rámutat az ártatlanok mártirságára l 
Rámutat az embertelen kinzására ,szenvedésére honfitársainknak, 
akiket az erkölcstelen, szégyent nem ismerö kommunisták, elhúr
cóltak és rabként tartottak III 

Ez az a tanúlmány, ami a jövö generációnak, akik a szeretett ha
zánk jövöjét jelentik, szeme elé tátja az igazat, a megtörténtet , 
hogy ilyen gyalázat, lelkiismeretlenség többé nefordúlhasson elő l 

Ez az a tanúlmány, ami kötelező olvasmány kell, hogy legyen 
az iskolákban l 
Ára : 30 angol font + pósta költség I 
Megrendelhető: vitéz Szakály János C.L.T. 

2 Chantley Ave., London, NW2-7RA, England. 

EMLÉKEZTETÖ. 

A jólsikerúlt "Csendőrnapunk" magyarországi vendégei lelkessen 
és kellemessen emlékeztek meg az itt töltött "tanulságos és vá
rakozásukon felüli" emlékezetes napokra l Gondoljuk, hogy nem 
tudták és lehet, ho&y egy - ketten mi sem tudtuk vagy emlékez
tünk, hogy az ELSO" Csendőrnap" 1933, február 14.- én volt 
Magyarországon I 
vitéz Horthy Miklós konnányzó úr, 1933 - ban, február l4.-ét 
"Csendőrnapnak" nyilvánitotta I 
A Testületünk akkori Felügyelője, vitéz Szinai Béla tábornok volt, 
aki a Konnányzó úrhoz, vitéz Gömbös Gyula és vitéz Keresztes 
Fisher miniszter úrakhoz köszönő levelet irt!! 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Adományok a Bajtársi Levél előállitására, 

Pintér Aladár ............. Canada Kulifai Mária ........... USA 
Urbin János ............... - " - Megay Klára ........... - " -
Géczi Mihály ............. - " - Mátyás László .......... Német-

ország 
Bajtársaim! A Bajtársi Levél az egyetlen összekötő kapocs közöt
tünk, világszerte! A cél, ameddig egy csendőr él ,a kapcsolatnak, 
a Bajtársi Levélnek meg kell jelenni! Tehát érezzük kötelességünk
nek, a Bajtársi Levél támogatását, ki ki tehetsége szerint! 
Az adományokat a Testületünk nevében, köszönettel nyugtázom.v.V.B. 

"'F HALorrAINK: 

Csordás János, ht. lovas csendőr, 2001 ,november 7.-én, rövid 
szenvedés után ,BC. Victoria Sidney - ben elhunyt! Temetésén 
sok bajtárs és barát vett részt! Bajtársunk képzet kertész volt! 
Több elismerést, kitüntetést és diplomát nyert szaktudás ával ! 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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A VILÁGJÁRÓ CSENDŐR! 

Ez a könyv a magyar csendőrség két világháború közötti idők
ben lejátszódott története, a szereplők elbeszéléseiből összeállitva . 
Minden elbeszélés egy önvallomás . Ezek mellett kiegészitő elme
futtatások azt fejtegetik ,miért itélték el a csendőrséget testületi
leg? Ezt csak úgy lehet megérteni, ha megismerjük a könyvből 
azokat a tényeket és adatokat, amelyeket eddig elhallgattak, vagy 
eltitkoltak ! 
A gyülöletet azok az események idézik elő, amelyek megterem -
tésében a felek annyira ártatlanok, hogy előre nem látható kom
binációk okozzák majd az ellentéteket és villongásokat I 

A zsidók magyarországi katasztrófájához tartozik, hogy ilyen té
nyezőket felfedeztek ugyan zsidók, mint nem zsidók, de sza
vak helyett semmit sem tettek, hogy ezeket orvosólják! 
A csendőrség katasztrófája igazságtalanúl kapcsolódik a zsidó
ság katasztrófájához III 
Egyesek büneiért nem lehet egy közösséget "kolektiven" elitélni I 

Amúgy is a további harcokban a bolsevizmus ellen, csendőreink 
"vérükkel mosták le" -- az egyesek bűneit --, a kardbójtukra esett 
foltot III 
Az úgy nevezett "zsidóüldözésben" résztvett a civil hatóság és 
egyéb közegek, de az egyenruha jobban látható volt, s ezért 
mindenki haragja feléjük fordúlt, mert valakit vádolni kell! II 

v.VB. 
A könyv megrendelhető a Szerzőnél . 
Szalay Gyula, 316 Rio Grande , EDGEWATER, Florida , 32141 . 
Az ára: $ 10 az USA,. ban; kivül az USA-n $ 10 + póstaköltség. 

lDl 

MAGYARNAK LENNI ........ . 

A Kárpátoktól le az Al - Dunáig 
Egy bősz üvőltés, egy vad zivatar 
Szétszórt hajával, véres homlokával 
Áll a viharban maga a magyar, 
Ha nem születtem volna is magyarnak 
E néphez állanék ezennel én. 
Mert elhagyott, mert a leg elhagyatottabb 
Minden népek közt a földnek kerekén ! 

Petőfi Sándor. 

IJJVEH! 
IIECSO~ 
'V1ttzDt.J 
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KÖZPONTI VEZETŐ ÜZENETE. 

Bajtársaim! Bármennyire szerény ez a mi kis " BAJTÁRSI LEVÉL" 
cimú idöszakonként megjelentetett kiadványunk, mégis szeretettel vesz
szük a kezünkbe, mert a négy világtáj és öt földrész felé szétszóró

dott bajtársainkról hallunk hireket ! 

Úgy érzem, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni , ha mindenki magá
énak tekinti ezt a levelet, és értersit minden eseményröl,jó vagy rosz 
hirekröl! Kérek mindenkit, hogy tekintse e kiadványokat magáénak és 
segitsen ,hogy minél érdekesebb ólvasni valót, hireket egymásról tud-

junk eljuttatni mindenkihez! 

Soraink egyre ritkúlnak, de akik még vagyunk, élünk, ..... tudjunk egy

másról! 

Remélem ,kérésem meghallgatásra talál, s ezért már elöre is köszöne

tet mondok! 

Bajtársi 'szeretettel , v. V. B. 

••••••••• *.****** 

Adományok a Bajtársi Levél elöállitására! 

Dr. Kiss Gyula ............ Canada 
Torontoi Csoport ...... :.. " . 
Kiss Káro.\y ........ ........... . " 

Petry Frigyes •.... ,. USA 
Vajta István ........ " 
Sydney Csoport.. Australia 
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IDŐSZERŰ! 

A kommunizmus 7 csodája : 

I.) Mindenkinek volt munkája. 
2.) Bár mindenkinek volt munkája, senki sem csinált semmit . 
3.) Bár senki sem csinált semmit, a terv 100 % fölött volt teljesitve. 
4.) Bár a terv 100% fölött volt teljesitve, mégsem lehetett kapni semmit. 
5.) Bár nem lehetet semmit kapni, mindenkinek volt mindene . 
6.) Bár mindenkinek volt mindene, mégis mindenki lopott ! 
7.) Bár mindenki lopott, mégsem hiányzott semmi! 

MÉG IDŐSZERÜBB ! 

Kun Béla unokája, Kun Miklós - történész, a szovjet idők kutatója, be
szélgetett 4 - 5 társával! Egyáltalán nem aktualizálva a témát a mostani vá
lasztásokkal kapcsolatban. Egyszer csak" megütötte a fulemet egy mon
dat ",---irja Bp.-i tudósitónk, amelyet Kun Miklós Sztalintól idézett, hogy 
ennek a félelmetes embernek a mentalitását egy másik oldalról is meg
világitsa : 

"NEM AZ sZÁMIT, HOGY KI MIRE SZA Y AZ , HANEM , 
HOGY KI SZÁMOLJA MEG A SZA Y AZA TOKA T " !!! 

Ezt a mondatot · azonnal feljegyeztem , hogy el ne felejtsem ,megint csak 
cs·ak pesti tudósitónktól ! Most közreadom ,minden kommentár nélkül! 

or.S .Zs. 
Bp. tudósitónk. 
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ÉRDEKESSÉG! 

Nézegetve Beretz Katalin" Puskák, Pajzsok, Fohászok" cimú 
könyvét, a fócim alatt ez áll : Dr. Nagy Endre Afrika vadász 
kalandos élete! Mit sem sejtve, forgattam a könyvet és nagy 
meglepetésemre akkor döbbentem rá, hogy a név mögött egy 
volt csendőrtiszt huzódik meg! Dr. Nagy Endre 1939 - 40 -ben 
végezte el a Böszörményi laktanyában a Csendőrtiszti tanfolya
mot . A magyar sors fúrcsa alakulása következtében, valóban 
kalandokkal teli életet élt. Báró Hatvany Alexandrával kötött 
házassága miatt a németek, a csendörtiszti múltja miatt pedig 
a szovjet megszállók veszéjeztették életét! Ám a vadászat sze
szeretete és annak tudományos ismerete, mindég megnyitotta . 
számára a börtöne ajtaját! Ezen szenvedéjének köszönheti, hogy 
később mint hivatásos vadász, bejárhatta Afrikát és ott leis te
lepedet! Élete fó alkotását, mégis Magyarországon hozta létre 
azzal , hogy Balatonedericsen magalapitotta az állatvédelmi ker
tet és az Afrika Muzeumot ! Manapság ez egy vonzó látványos
ság úgy az itthoni, mint a külfóldi látogatók számára! 1994-ben 

. Magyarországon halt meg, de hamvai egyrészét sire~lék örzi 
Afrikában is! A Muzeumot második felesége, az emlitett könyv 
szerzője , gondozza és tartja fenn ! 

o. S. 
Bp. tudósitónk 

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

"AZ ÁLMOK NEM ISMERNEK HATÁROKAT ". 
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HALOTT AINK. 

Fótisztelendó Krupa Sándor, ferencrendi atya, 2002 junius 22.-én, 95 éves 
korában, Youngstown, Ohio - ban meghajt! Sándor atya 12 évet szenvedett 
a kommunisták börtönében, ahol nem szünt meg, hirdetni az Istenbe vetett 
hitet és a szabadulás reményét! Sándor atya Testilletünk hú bar.itja, tb. csen
dór és az Érdemkereszt tulajdonossa volt! 

•••••••••••••••• 

SüvegeS István m.kir, csendór bajtársunk ,2002 április 10.-én, Montreal , Que
bec, Canada , elhunyt! (Sajnos több részletet nem tudunnk) ! 

••••••••••••••••• 

EMLÉKEZZÜNK . 

Közeleg november I ,a halotak - napja! Emlékezzünk azokra a Bajtársakra 
akik a becsület mezején, a bányák mélyén, a börtönökben lelték halálukat, 
védve a nyugati civilizációt, a keresztény erkölcsöket! 
Mivel Bajtársaink zöme ismeretlen helyen nyugszanak, nekünk hitünk teljes 
tudatával imádkozva értilk, kérünk számukra örök nyugalmat! 
Soknak porladó cson~aiból nyilnak a szinpompás mezei virágok, könnyek 
helyett az esó cseppek áztat ják jeltelen sirjukat ,gyertya helyett pedig a csil
lagos ég ragyog felettük!! 

BÉKE HALOTT BAJTÁRSAfNK PORAIRA ! 

•••••••••••••••• 

NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE ! 

Hét évvel ezelött megkezdett közbiztonsági tapasztalatcsere a magyilIorszagl ren
dörségnek ,és az amerikai .. sheriff" szolgálati módszereinek kölcsönös kicserélé
sére ez évben is folytatása lesz! Egy megyei Sheriff és egy rendör-örnagy ma
gYilIországi tanulmányu~át szervezte meg Bajtársi Közösségünk! A 2 hetes tanfó
Iyam célja a multban olyeredményessen végzett esendör szolgálat módszereinek 
tanúlmányozása ,és a csendörnapokon hozzánklátogató hazai rendörök BajtársaI< 
szolgálatának viszonzása! A tanúlmányulak összes kiadását az abban résztvevö 
szervezetek fedezik, a vendéglátók csupán az elhelyezés költségét vállalják! 

4. 

Legyünk büszkék! 

A MAGYAR NYELV! 
Sir John Bowring 

( 1792 - 1872) 

Sir John Bowring neves angol nyelvész és államférfi sok nyelvet be
széIt, többek között magyarul iS! ,Sok magyar költeményt forditott an
golra, s egy irodalmi szöveggyüjteményt is kiadott. Könyvének elősza
vában a következőket irja: 
A magyar nyelv messze áll magában. Egész sajátos módon fejlődött és 
szerkezete olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb most elő euro
pai nyelv még nem is létezett! Önmagában, következetessen és szilár
dan fejlődött nyelv, melyben ésszeriíség és számtan van, sőt hajlé
konyságával és alakithatóságával erős a hangzatokban . Az angol legyen 
büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem korszakát tünteti fel! 
Ki lehet mutatni az erdetét , kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen 
rétegek, melyek különbözo népekkel való érintkezés során rávakolódtak. 
Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból álló" teI:Jl1éskő n, me
lyen az idő viharai karcolást sem ejtenek ! Nem az idők változásától 
fuggő naptár! Nem szorúl senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel -- , 
nem ad és nem vesz senkitől! Ez a nyelv a nemzeti felsőbbrendűség

nek ,szellemi fuggetlenségnek legrégibb, legdicsőbb műemléke .... , amit 
a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik! A nyelvészetben épp
úgy, mint a régészetben! A régi egyiptomi templomok egyetlen ké
szűlt padozatát sem tudják megmagyarázni!! Senki sem tudja honnan 

, jött, melyik hegyből vágták ki a csodálatos tömeget! Miként szállitot -
ták oda, miként, miként emelték fel a templomok tetejéig ..... ? 
A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény, 
sokkal csodálatosabb! Aki ezt megfejti ,az az isteni titkot fogja bon
cólgatni ; valójában annak az első tételét: 

n KEZDETBEN VALA AZ IGE, ÉS AZ IGE AZ ISTENNÉL VALA, 
ÉS ISTEN V ALA AZ IGE n ! 

OT. 
Londoni tudósitónk. 

5. 



KÖNYV KERESÉS! 

Alulirott Bajtársunk megvételre keresi, a " MAGYAR KIRÁLYI 
CSENDŐRSÉG" , cimű könyvet, szerzője ,v. Kövendy Károly! 

Kiadta 1973-ban! 
Cime : Col. Endre v. Tamáska de Br. 

4088 Red Bird Circle S. 
Sarasota , Fl. 34231 , USA. 

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

A MI BÜSZKESÉGÜNK---A MAl MAGYAR FIATALOK! 

KŐRÖSSY ÁRPÁD, naval akadémikus, v. Kőrössy Zoltán tb . 
csendőr fia , most fejezte be a második évét , a nivós Tengeré
szeti Akadémián, ( US. Naval Academy, Annapolis , Maryland). 
Nagyapja , Dr. v. Kőrössy Zoltán, volt csendőr szds. nyomdoká
ban haladva! Kiképzése végén, tengerész hadnagyi ranggal avat
ják, elektrómémöki és komputer tudományi diplomával! 

Szivből kivánjuk , hogy sikeressen szolgálhassa Hazáját! 

Hiven, Becsülettel, Vitézül!! 

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

t- HALOTT AINK. 

Dr. Kara László, szkv. csendőr szds. , 2002, junius 21,-én, 88 
éves korában, Sarasotában , Fl. hosszú szenvedés után meghalt. 
( 1938 - as évfolyam)! 

6 . 

KÖSZÖNET ÉS HÁLA! 

Szeretettel köszönjük a csendőr" ivadéknak " a hozzánk küldött ked
ves elismerő és biztató levelét, A VILÁGJÁRÓ CSENDŐR könyv kia
dásával kapcsolatban, amit annak szerkesztője , SZALAY GYULA baj
társunk olyan remekül "bokrétába" gyűjtött! Mivel én nem tudnám a 
levéliró bajtársunk gondolatait, érzését olyan szépen kifejezni mint Ő 
tette, közlöm az egész levelét: 

"Kérem a könyvét számomra megküldeni! 1945 után sok becstelen 
emberek, (bár nem mindenki volt az) lettek túlsúlyban és nem tudják 
elviselni, ha valaki becsületessen , Istenhez, Hazához hiven akar élni !! 
Nekünk már csak a másvilágon lesz alkalmunk úgy élni, ahogy itt 
szerettünk volna! 
·lgen kis fiúcska voltam még, mikor Önök történelmi harcukat vivták 
Hazánk külső és belső ellenségei ellen! De emlékszem akakastollas 
Csendőrökre , akik már puszta megjelenésükkel, tiszteletet parancsóltak! 
A jó lsten meg fogja jutalmazni Önöket, mert itt a földön nem kap
ták meg a megfelelő jutalmat! 
Krisztus sorsa jutott a Csendőrségnek !! Úgy tünik, itt a földön, csak 
a jók szenvednek!! "Kiváló tisztelettel, . 

MAKOVINCZKI ZOLTÁN. 

*********.*.*************** 

MAGYAR VAGYOK? MAGYAR, 
MAGYARNAK ·SZÜLETTEM , 
MAGY AR NÓTÁT DALOLT A DAJKA FELETTEM! 
MAGY ARÚL T AN1TOTT IMÁDKOZNI ANY ÁM , 
ÉS SZERETNI TÉGED DRÁGA MAGYAR HAZÁM ! 

POSA LAJOS. 

7. 
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BÉKE ÉS MEGBOCSÁTÁS . · 

A második világháború után az országot megszálló szovjet hatalom 
és becstelen kiszolgálói nem engedték meg, hogy a nemzet elsirat -
hassa hősi halottait , és kegyelettel adózhasson emléküknek ! 

Csonkamagyarországon , Erdélyben, a Felvidéken, a Kárpátalján és 
Délvidéken tilos volt emlékművet állitani a világháború hőseinek, va
lamint a polgári lakosság ellen viselt irtóhadjárat és a fogolytáborok 

áldozatainak! 

Csendőr kezdeményezésre, Dobolyi Árpád, volt csendőr-hadnagy, 
úgy érezte, hogy nekünk a szabad földön élő magyaroknak kőteles
ségünk, hogy kőbe véssük százezrek iránti . megbecsülésünket , akik -
ért odahaza még imádkozni is csak titokban volt szabad!! 

A vörös vihar után szétszóródott nemzett~)redék egy része, a Cleve
land _ i (Ohio) magyaro k egy csoportja kemény munkával, 2 szobrot, 
emlékművet alkotott! Nekik, a Hőseinknek , a Vértanúinknak , a meg
gyalázott Testvéreinknek ; a sokat Szenvedőknek! Szerény, de a ke ~ 
gyelet éppúgy képviseli, mint a világhirű szobrász-művészek alkotásai, 
mert mindennél drágább kincs van benne: megszentelt ,megáldott Ma

gyar - Haza-i Föld!! 

E szent Emlékmű, akkor lett teremtve, mikor az Egyesült Államok el
nöke , honorable Ronaid Reagen volt, aki a világ felelős éllamférfiai 
közül elsönekjelentette ki, hogyelitéli a jaltai rabszolgavásárt ! 

Kérjük a Mindenhatót: Adjon erőt a magyar népnek, hogy Istenbe és 
szabadságba vetett hité~e.n • az otthoni fia~alsá~ segitségével, töretle -
nül kitartson! A HAZAERT MINDHALALld"! . 

v.V. B. 

BÉKE MEGBOCSÁTÁS 

••••••••••••••••••• 

Hazai bajtársak értesitését v. Dr. Kovács Jenő szkv. csö. szds. 
bajtársunk 90.-ik születésnapja megünnepléséről örömmel olvastuk! 
Szivből jövő jókivánságainkat csatóljuk ! Isten éltessen sokáig, ked-
Jenő bátyánk! . 

Másik jól sikerűlt születésnapi ünneplés volt v. Domokos Sándor 
szkv. csö. fhdgy. bajtársunk 81.-ik születésnapja alkalmával! Isten 
éltessen sokáig, kedves Sándor! 

••••••••••••••••••••• 
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örömmel közöljük ezt a verset, ami bizonyítéka, hogy a mai, 
otthoni fiatal nemzedékben él a ragaszkodás, a Haza iránt! 

Az onhoni ,mai fiatalság ---- a jövo Magyarország! 

10. 

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

IMÁDSÁG HAZÁMÉRT. 
(Nagyboldogasszony ünnepére) 

Kárpátoknak bölcsőjében, 
A Szűzanya két kezében 
Ringatja a magyar népet, 
Közbenjár, hogyha az vétett. 

Vétett pedig épp elégszer, 
Elcsábítja bűvszó, ékszer. 
Mégis kérlek, ó , Szüzanyánk 
Mindig legyen gondod reánk! 

Szent István, első királyunk 
Felajánlotta országunk, 
A Te oltalmadat kérte, 
Légy -közbenjárónk őérte! 

Nagy -az lsten, nagy a szive: 
Magyarország elfér bele. 
Elfér, hiszen nagyon kicsi, 
Reméljük, hogy hely jut neki. 

Erősits meg mindnyájunkat: 
Ne feledjük a múltunkat! 
Véssük szivünkbe ,eszünkbe, 
S minden igyekezetünkbe , 

Ki a kicsit nem becsüli, 
Az a nagyot nem érdemli! 

Ligeti Orsolya 
(2002 ) 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENOOR BAJTÁRsI KOzossiG: 
Az MKCsBK a volt Magyar Kirilyi Csendörség tört!nelmi 

'. 
szerepének és hivatasa szellemének örzöje és örokOse. 

Feladata megOrizni és megörökiteni a volt Testület 

hagyommyait 

Az MKCsBK a Hazijukbol elQzOtt volt csendör bajtarsak 

közössége, melynek tagjai lehetnek a volt Testület tagjai 

(hivatalbal), tiszteletbeli csendörök (felkérésre) és csendör baratok 

(önkéntes alapon) ha a KözOsség céijaval és feladataval 

egyetértenek. 

•• * ••••••••••••••••••••••••••••• 
MKCsBK BAJTÁRsI LEvÉL 

Rendeltetése: 1) A sorsközösségben, de szétszortan élö 

Bajtarsak öS8zefog~sanak és tajékozottsag!nak biztositasa. 

2.) A rilszoru)o Bajtarsaknak és csaladtagjainak 

megsegitése. 

3.) A TestO)etrö) tudatosan eltorzitott 

vélemények és megitélések megvcafolasa és megvaltoztatasa. 

4.) ElOadasok, ünnepélyek (Csendör Nap) 

rendezésével a fennti célokhoz szükséges anyagi alap megteremtése 

********************* 
A BAJTÁSRSI LEVÉL AZ MKCsBK VILÁGSZERVEZET~NEK 

KOZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA. FELELOS KIADÓ: 

Vitéz VICZIÁN B~LA AZ MKCsBK KOZPONTI VEZETŐJE 
457 E. Peckham Street - NEENAH ~ Wi. 54956 
Tel: (920) 725 - 5710 Fax: (920) 727 - 3865 

E-maii: bi1lvicz@famvid.com 

KEDVES BAJTÁRSAIM! 

Ismét itt az ideje, hogy készüljünk a Szentestére , az isteni Gyer
mek születésének megünneplésére , aki az üdvösséget hozta az emberiség
nek ! 

Elhozta a legszebb ajándékot , a szeretetet, a tévelygő emberiség 
szivébe ! 

Ennek a szeretetnek a szárnyán, a csendes perceinkben régi, fe -
lejthetetlen képek, arcok és hangok szállnak felénk az emlékezés halvány 
ködén át! 

Látom a jászóI előtt leboruló, fohászkodó embereket és hallom 
a fe!csendülő: Menyből az angyalt ......... ! 

Ide hallom a kis falusi templom tornyok harangjainak kedves zú-
gását , ......... melynek nyomán, oly melengető szeretet és remény hullik 
meggyötört sziveinkbe ! 

E szeretet jegyében, kivánok Mindanyiótoknak és kedves Csalá
dotoknak , kellemes Karácsonyt és reményünk teljesitését hozó, boldo
gabb Újesztendőt, sikerrel és egészséggel! 

Igaz csendőr bajtársi szeretettel: 

vitéz Viczián Béla 
Központi Vezető 

• •••••••••••••••••• 

" ........... Egy ismeretlen, ősi fényü 
örök titokról elszakadtan 
küldöncnek jöttem s eltünök majd 
ha az üzenetet átadtam." 

Méch László 
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A Bajtárs a Bajtásért 

Mint ismeretes, 1945- ben az Europai háború május 8.-ával hivata-
10san véget ért és a Nyugatra áttelepült magyar fegyveres erők nagyrésze 
hadifogságba került, 

Ez történt többek között a Felső - Ausztria - Linz térségében állomá
sozó Szentendrei 106 vasutépitő zlj. egyik század ával ,amelynek prancsno
ka, Miklós János utász hadnagy volt. 

Ausztria e részét amerikai csapatok szállták meg, egészen az Ennsz 
folyoig a keleti oldalon, dél Ausztria orosz megszálás alatt volt! A vasut
épitő század, müszaki eszközeit vagonokban tárolták , s a század tagjai, 
családtagjaikkal együtt, vagontáborban laktak és nagyszerüen éltek, mert 
még Magyarországból hozott fehér- lisztből készült kenyeret ettek, s a 
mindennapi élethez szükséges élelemmel bőséges sen elvoltak látva! ( ciga
retta, stb.) A hadifogság ellenére is, még mindég példás, fegyelmezett 
fölé és aJárendeltségi viszony volt! Megkell emliteni, hogy a vasút épi
tő század jó élete anyira ritka volt, hogy maguknak az osztrákoknak 
sem volt mit enni! 

A vasutépitők" jóvilágát "hirül vette a 117. Tábori - Csendőr egy
ség is, dr. Tamás Gyula csö. szds. parancsnoksága alatt! A még meglé
vő csendőr bajtársakkal felkeresték a "csodálatos" helyet és "bebocsá
tást "kértek Miklós hadnagy bajtárstól ! Aki a legmeszebb menő bajtár
siassággal befogadta a csendőröket és családtagjaikat! Mindenki úgy é
rezte , hogy megnyerte a háborút, mert életben maradtak, s még hozzá 
épkézlábbal ! 

A vasutépitő század szakirányú hirnevét, a megszáló amerikai pa
rancsnokság is hirül vette és megbízta a földig bombázott Linz-i pálya
udvar újraépitésével ! Ez a pályaudvar létkérdés volt, ez biztosította az 
összeköttetést a Bécsben székelő amerikai Főparancsnoksággal ! 
Egynapalatt , táborban élő volt fegyveres erő minden tagja, ruháját át
festette barnára és kiadták magukat, " a német hadsereg által vasútépi:
tésre kényszeritett polgári vállalatnak" !!!!! Mint ilyet, amerikai hatóság 
védelme alatt, - csodálatos képen elkerülték a tábort az otthoni hábo
rús bűnösök után szimatoló Himler Márton gárdájához tartozó Avó-s 
kommunista gyilkosok II 

Igyagusztus 20.-án, 1945-ben elénekel ve a magyar Himnuszt , 

fegyvernemre és rangra való tekintet nélkül, nekiálltak a vasutépités ne
héz munkájához! Igyadodott ,hogy munka közben Füster Jenő csö. 
föhadnagy bajtársammal észre vettünk egy Németországból hazafelé 
tartó ,de már fegyveres amerikai örséggel ,a mellékvágányon veszte
geini ,tele pogári és katonai hazatérni szándékozó magyar személyek
kel! Kiváncsiságból odamentünk, megnézni hátha akad valaki isme-
rős ! Majdnem sóbálvánnyá meredtünk ,amikor egy vasuti kocsi abla
kából Olchváry Milviusz Atilla csendőr vezérörnagyot, a neves krimi
nologus szakembert, a tábori csendőrség és rendészet parancsnokát 
láttuk kikönyökölni !! Miután lélekzethez jutottunk, megkérdeztük: 

"Hova tetszik utazni " ? . 
"Haza fiam II· volt a válasza! 
"Ha szabad kérdezni ,miért" 
"Mert nagy szügség lesz a csendőrökre otthon " ! 
"De nem a vezérőrnagy úrra" , válaszoltuk ! 

Elmondtunk mindent, ami otthon vár a csendőrökre ! A biztos ki
végzést! Egy kis "üzletelés" után az örrel, leengedték a vonatról, 
Elhelyeztük a vagontáborban és gondoskodtunk róla! A tél beálltá
val az Egyesült Nemzetek által fenntartott Linz - i korházban kapott 
beutalást ,ahol magyar katona és civil orvosok voltak! A tavasz 
kezdetével, hivatalos útiokmányokkal ellátva, meleg búcsúvétel után, 
visszaindúlt Bajorországba lányához ,aki egy amerikai tisztnek volt 
a felesége! Majd velük kivándorolt amerikába, és ott élve, pár év
múlva elhunyt ! 

Ez a valódi történet ékesszólója ,a volt csendőr - honvéd 
őnzetlen bajtársi segitőkészségnek ! Legyen áldott emléke a magyar 
csendőrnek és a magyar honvédnek ! 

. Dr. T.Gy 
ausztráliai tudositónk. 

......•......•...•... 
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Magyarországi hirek: 

Október első hetében aBEOSZ (Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége) évenkinti háromnapos nagygyülésre az MKCsBK, mint egye
sületi tag, meghivót kapott! 

A Központi Vezető a Bécsben székelő vitéz Serényi Istvánt, a kö
zépeurópai f'öcsoport vezetőt kérte fel és bizta meg, Öt képviselni ! A há
romnapos balatonkenesei gyülés vendégként látta delegátunkat ,aki a Tőle 
ismert magasszinvonalú szonoklatával nemcsak Testületünknek de de az 
emigrációba kényszeritett magyarságnak is fokozta jóhirnevét !! 

Reméljük, hogy a terveink szerint megtartandó februári csendőr
napon ,vitéz Serényi tb. csendőr- bajtársunk beszámol az otthoni útjáról ! 

A Balatonkenesei rendezvény sikerét, elsősorban Ságváry Pál pc. 
alezredes úrnak köszöhetjük, aki mindég , mint őszinte bajtárs, segitségünk
re volt és támogatta Testületünket ! 

" 

4 

v.V.B. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Adományok a Bajtársi Levél előállitására : 

Szalay könyvkiadó ...... USA 
Hon. Tar Sándor ....... " 

Csendör Családi Közösség-USA 
Molnár István 

Dr.Beothy Kálmán....... " 
v.b. Tamáska Endre.... " 
Kulifay Mária " 
Dr.André László " 
Miklos Katalin-János... " 
Balogh Ágnes-Elemér.. " 

Dr. Ho nos Ervin 
Horváth Mary 
Memyhárt István 
Máthé Jenő 
Kovács Bajtárs 
Molnár Bajtárs 

Testülerunk Nevében, Köszönet! 

.... Canada 
" 
" 

.... France 
" 
" 

A 2002 évi pénzügyi-kimutatást ,az év zártával ,a kő vetkező B.L-ben 
közlöm! 

VÉDELEMÉRT FORDÚLJ A CSENÖÖRHÖZ! 

1944 nyarán, mikor a 2. világháború legelszántab harcait vivtuk, a 
nyugyti haderők bombázták Magyarországot! Sajnos sokszor nem csak 
katonai célpontokat ! Igy történt meg, hogy falvainkban sok nádtetős ház, 
széna és szalma kazallángbaborúlt ! Természetessen ez sok kárt okozott ! 

1944 nyarán Domonkosfa község birája L. Péter, arról értesitette a 
Tothkeresztóri m. kir. csendőr örsöt egy kúldöncel, hogy az egyik zsup
pos ház tetején, egy fehér ejtőernyőn lógó bádog vagy más fémből ké
szűlt dobozt találtak. 

Az örs parancsnok, e sorok irójának adta a parancsot, hogy egy 
másik csendőrrel, mint járőrtársal szereljenek fel és tegyék ártalmatlanná 
az emlitett dobozt! 

A járőr a gyújtó - bombát leszerelte és kiértékelésre a m. kir. ruzsze
rész parancsnoksághoz továbbitotta ! 

Az örs körlet terűletén Gesztenyés község határában, az angol 
bombázógépek ,német vadászgépek által úIdözve, hogy tehermentesitsék 
gépeiket ,Ieszorták a bombáikat! Házak ablakai betőrtek de emberélet
ben nem esett kár! 

Egyik reggel, az örs legénysége végezte az előirt munkáját! Az 
egyik csendőr arra lett figyelmes, hogy az utcán idegen egyenruhás ka
tonák gyalogólnak ! Két csendőr azonnal elfogta és bekisérte az örsre 
a 4 egyenruhás katonát, kiderűl t ,hogy angol pilóták! Továbbá megtud
tuk ,hogy túzharcban kerűltek a német vadászokkal ,akik lelőték a gé
püket de ők földet értek ejtőernyövei !·S most csendőröket keresnek, 
mert nem akatják ,hogy a civil lakosság bántalmazza öket! Elmondták, 
hogy kiképzésük alkalmával kioktaták a pilótákat és ' a repülö személy
zetet, hogy ha lelővik öket ,keressék a csendőröket ,azok megvédik 
őket! Miután ellettek élelemmel látva, másnap a hajnali vonattal lettek 
bekisérve a magassab parancsnokságra ! Kinálták az otthoni, civil ci
müket, de azt nem volt szabad elfogadni! 

Tekintettel arra, hogy egyik csendőr sem beszélt angolul, a pi
lóták egyike beszélt németúl! A szomszédban lakó nyugdijas, vak ta
nitót hivtuk át, aki szintén tudott németúl! Igy vált lehetővé az angol 
pilóták kikérdezése ! 

v. J.Sz. 
London-i tudósitónk 
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Csendör Bajtársunk 12 évet szenvedett az AVO-s börtönben! Tudva 
róla, hogy valásos ember, 1951 - ben, Karácsony Szent Estén, sötét 
zárkába csúkták!A sötét cella sarkában, szalmán úlve, szépé tette ma
gának a karácsony ünnepét, Édesanyjától gyerekkorában tanúit ver
sel, amit ismételgetett , .... 
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Dicsóség menyben az Istennek, 
Békesség a földön az embemek! 
Mily ragyogó fény árad az éjben, 
Bethlehem úszik a fény özönében, 
Égi csodáknak nyilt me az ég, 
Szent örömet zeng az angyali lény, 
Megszületett a k~ Jézus ! 

Mi az a tündökl ó fény Bethlehem felett? 
Mely ragyogva tölti be a csillagos eget, 
Egy rongyos istálló felett, 
A menyei angyalsereg szent fényben lebeg, 
S a keresztények gloriát zengenek! 
Nincs Bethlehemben oly fényes palota, 
Mint amilyen most lesz a barmok jászolya ! 

Mert oda a Menyországból út vezet, a 
A kék égboltból ,a csillag sugárból! 
Zeng az ég és föld, az angyalok égi hangjától, 
Oly gyönyörű, oly szelid a kis Jézus Édesanya! 
Mert Ö égi Királynó, a neve Mária! 
Lágy szénából ágyat vetett, s gyermekét ráfektette , 
A mennyei angyal sereg, dalt zeng felette! 

Kisded, menyei Király, testé lett ige, 
A mennyei szeretet vezetett ide, 
Jászoly trónodhoz sietünk, 
Szeretettel igy köszöntünk, égi vendégünk, 
Az egek gyöngye! 
Gyöngy harmatot hintünk Rád, 
S könnyeket ejtünk! 

M.G. (emlékezetból) 

) 

} 

VILÁG HIR! 

A mai magyar hadsereg a NATO tagság tükrében! 

Elszomoritó, sót szégyenletes az a kép, amit Juhász Ferenc, 
Honvédelmi Miniszter úr, fest a magyar hadsereg jelenlegi állapotáról! 
Fokozza csalódásunkat az a tény, hogy az amerikai AOL, (American 
On Line) a világon legelterjetteb hirforrása írja a következóket: 

"Magyarország a NATO - ban való felvétele óta adós a ki
adásokban való részvétellel és a kiöregedett Szovjet felsze
relésnek és fegyvereknek kicserélésében !" 

"A NATO - ban való belépéskor, a Warsó - Pact tagjai, Len
gyelország éa a Cseh Republik mintájára, a GDP- nek 1.8 
százalék hozzájárulással szerzódött, de még eddig 1.6 szá
zaIékot sem fizetett" ! 

Majd igy fojtatta a Miniszter úr: 

"Még itt beszélünk, a magyar hadsereg esik szét" ! 
--------

(Mi pedig reméljük, gondolom az otthoni szocialista kormány is, hogy az 
oláhoknak nem jut eszükbe, Magyarországot megtámadni ! ) 

Tollas Tibor: 

••••••••••••••••••••• 

VIZV ÁLASZTÓN ! 

A hegy gerineén ért az alkony. 
Köröttünk két nagy Oceán, 
Vizeink Kelet és Nyugat 
Lejtöin keresnek utat, 
S én állok az idók falán. 
Nézem, mint Pompei pusztulását 
Az utólsó hü katona. 
Partunkat mossa mindkét tenger, 
Magyarnak igy marad az ember, 
Ha nem tartozik sehova! 
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Dr. vitéz Kovács Jenő szkv. csö, szds. akinek az előbbi 
Bajtársi Levélben gratuláltunk születésnapjához , 2002 okt. 
4.-én elhunyt! Szombathelyen temették el ! Nagytudású -
csendőr volt! Jó bajtárs! Nagy veszteség a Testületünk
nek! Nyugodjon békében ! 

Dr. vitéz Nagy B. Sándor szkv. csÖ. szds. 2002, március 
IS.-én elhunyt! Szombathelyen temették el !Nyugodjon bé
kében! 

Pék Pál szkv. csö fhdgy., 1942 -s avatás, 83 éves korá
ban, hosszú szenvedés után, 2002 szeptember elsején Sa
rasotában , Fl. elhunyt! Nyugodjon békében! 

Bátkay Béla szkv. csÖ. szds. 88 éves korában, 2002 szep
tember. 19.-én, Cegléden elhunyt! Nyugodjon békében! 

Máté János szkv. csö. törzsörmester , életének 91. évébben 
Welland , Ont, Canadában elhunyt! Nyugodjon békében! 

Kassai Dániel szkv. lov. csö . 2002 márciusban, Buda
pesten elhunyt! Nyugodjon békében! 

++++ 

Lassan, lassan mind elmentek ők, 
Nem maradt más utánuk, csak emlék és kö . 
Kö ,melybe vésette n nevük mély és arany! 
Kiismerte őket, sitjaiknál elhaladva, 
Mély tisztelettel kalapot emel, tudva 
Lent a puha mélyben ,a hantok alatt, 
Igazak alusszák örök álmukat! 

v.Sz.L.J. 

A csendőr, a kisfiú és a .. Stollwerk .. ! 

Sokszor eszembe jut egy régi történet, itja egy kedves Kanadai 
bajtársunk ! Az első találkozásom a csendőrökkel ! 

Budapesten születtem . Mielőtt beirattak az első elemibe , Édesa -
nyám elvitt szüleihez, Kiskunhalasra ! Nagy élmény volt, akkor últem e-
1őször vonaton ! Miután megérkeztünk, Édesanyám mérges volt, nem várt 
minket senki az állomáson ! ott álltunk a peronon két fonott-kosár bő
röndel ,akkor még az volt a divat! Vártunk egy darabig, majd Édesa
nyám rámparancsolt ,hogy vigyázzak a kosarakra !. ....... Látod ott azt a 
két szuronyos katonát, ha elmozdúlsz ide jönnek és megvernek ..... ",,
mondta és otthagyott! Kiment a pályaudvar elé! Én félelmetessen néz
tem hol a bőröndöket , hol a falnál álló két esendő rt a szuronyos pus
kával! Nem mertem megmozdúlni, még lélekzetet is nagyon halkan vet
tem! 

Egyszer csak Uram fia, az egyik felém jött ...... ! Nem mertem 
felnézni rá !.. ....... "Na Józsika, hogy vagy" ..... kérdezte! Én lehajtott 
fejjel szólaltam meg: ...... " Nem vagyok Józsika" !.. .... " Hát, hogy hiv
nak .. ? Kérdezte a csendőr! ....... Karcsi vagyok" mondtam lehajtott 
fejjel! ..... " Karcsinak hivnak ,hát aztán szereted -e a cukrot"? Kér
dezte kicsit halkabban! ...... Szeretem" , mondtam de nem mertem fel
nézni, csak a kosarakra ! A csendőr a·· zsebébe nyúlt és elővett egy 
Stollwerket, ....... Na Karcsi, ezt neked adom" ,éppen akkor jött visz
sza· Édesanyám, nagyott nézett! ........ Nahát, én magukkal ijesztem a 
fiamat és maga cukrot ad neki" - mondta mérgessen .! ........ Nem bánt
juk mi agyerekeket ,ugye Karcsi" ? ....... "Mi az még a nevét is tud
ja "nézet fel édesanyám! 

Ekkor érkezett meg nagyapám kintről, a csendőr nevén üd
vözőlte, ....... Jó napot Varga úram" ,tisztelget és visszament a kijá
rathoz , a járőrtársához ! 

Sokszor jut eszembe ez a jelenet! Régen volt! 1924 -ben! 

B.K. 
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AZ IGAZSÁGON ALAPULÓ SZABADSÁG! 

Egy egész évszázadbámulata és büszkesége emlékeztet minket az 
1848 márciusában kirobbant foradalmi lelkesedésre és az akkor megfogal
mazott szabadságnyilatkozatunkra ! ! 

Az 1956 októberében fellángolt szabadságharc és az akkor ismét 
leszögeze~ szabadságprogramok örök időszeruségét egy elmúlt évszázad 
szentesitette meg!! . 

Azóta is az eget ostromló jajok és igazságtalanságok okai felett 
gyötrődnek az emberiség bőlcsei, s ahoz a kékétségbeejtő eredményhez 
vezetett az elmélkedésük , hogy az emberiség most sem szabad, sőt 
most ezekben az években vivja leghősibb néma szabadságharcát, a gyü
lölködés fóldi poklával szembe! A személyes diplomácia és a nemzetkö
zi konferenciázás nem oldhat ja fel a kelet európai népek és elnyomott 
ember milliók rabláncait , amig vissza nem tér a nyugati nemzetek hite, 
az oszthatatlan erkölcs eszményéhez !! 

A szabadságot és igazságot nem lehet megosztani, megfelezni , 
vagy alkuba bocsátani !! A modern társadalomnak az egyik legnagyobb 
terheltsége, hogy egyfelől az emberiség összes problémáit egyetlen em
berőltő alatt akarja megoldani, másrészt elfelejti, hogy az Isten képére 
teremtett emberek, népek szabadság jogai fontosabbak, az anyagi terme
lés ideológiájánál!! 

Csak erkölcs és szellemi kúltúra teremthet rendet a mai apokalip
tikus világromlásban !! Az igazság, szabadság és osztatlan ember szere
tet az az egyetlen fegyver, mely a népek jövőjét megmentheti és az em
beri lélek méltóságát vissza adhatia !! 

·v. V.B. 
••••••••••••••••••••• 

Szent V értanúk ! 
Magyar Testvéreim! 
Jeltelen sirok bús lakói, Ti, 
Megérzitek - e halott sziveitekkel 
Hogy rólatok is szól itt valaki? 
Ti rongyosok 
Ti mezitlábosok 
Kik csontraaszv.a jöttetek haza, 
Ad - e majd néktek ruhát, kenyeret 
A véreteken épűlt új Haza? 

Kedves Csendőr Bajtársaim! 

Hat hónapos magyarországi szabadságom, tartozkodásom után, 
amely alatt két választás zajlott le hazánkban, csalódott szivvel tértem 
vissza! Szomoruan számolok be az eredményről és annak véleményem 
szerint okairól! A nemzet ma is, mint annyiszor a történelme folyamán, 
egy kuruc - labanc megosztottság áldatlan állapotába kerult! Az egyik 
oldalon állnak a nyugati nagytőkét támogató és a maguk hasznát elő
térbe helyező "labancok" a bal-liberális pártokba tömörulve! A másik 
oldalon a haza és a nemzet érdekekre jobban odafigyelő" FIDESZ pol
gári párt" és mógötte állnak a jobboldali erók! Bár naivság volna azt 
hinni, hogy az egyik oldalon csupa "ördögök", a másikon tiszta angya
lok vannak, de az Orbán Victor vezette kormány intézkedései és telje
sitményei, melyek közül a "status törvény" a legkiemelkedőbb, engem 
és sok mást arról győzött meg, hogy ez a kormány ószitébben vállal-
ja azt az erkölcsi világnézetet, amelyet mi "hiven ,becsülettel ,vitézül" jel
mondatunk képvisel! Igy teljes szivvel FIDESZ győzelmét ohajtottam ! 

Sajnos ez sem a parlamenti, sem az önkormányi választások e
setében nem vált valóra! Mint mindég , a kuruc ok nyerték meg a csa
tát, de elvesztették a háborut !! Hiába kerult több képviselójük a par-
1amentbe mint az MSZP-nek, mivel azok koalicióra léptek az SZDSZ
el , igy ők lettek a győztesek! Keseru szellemességgel jegyezte meg 
Orbán Victor:" Mi megnyertü!< az olimpiai aranyérmet , de ekkor az 
ezüstérmes és bronzérmes összefogott és kijelentették ,hogy ők együtt 
jobbak mint az arany "!l! Valóban az történt, ami egy Olimpiászon 
nem történhetett vona meg, a második és a harmadik helyezett együtt 
elvitte a pálmát! Még igy is alig volt ·több mint egy százalék a kü
lömbség! 

. Ez a vesztés hosszú távon komoly következménnyel járhat! A 
legsúlyosabb az, hogy a statu-törvény felhigitásával ismét tönkre te
szik a határon túli magyarságnak azt a bizakodó érzését, hogy az a
nyaország törődik a sorsukkal !Egy ilyen kis nemzetnek mint mi va
gyunk ,ez a jövőjét is veszélyeztetheti! Ugyanakkor a dánok, észtek, 
finnek, irek vagy portugálok példája mutatja, hogy hogy kis népek 
is lehetnek urai a sorsuknak ! Ezért választotta jelszavául Orbán Victor: 

" ELÓRE MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGY AROK" ! 

v.D.S. 
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FELHIVÁS A BAJTÁRSAKNAK! 

Szeretnénk a Bajtársi Levelet felfrissiteni tartalomban, esetleg 

új fonnába és köntösbe megjelentetni a takarékosság kedvéért! 

Sajnos, a létszámunk fogy, az anyagi hozájárulás a Bajtársi Le-

vél előállitásához mindég keveseb! Ezeket a kivánalmakat figye-

lembe véve, kérem mindanyiótokat járúljatok hozzá ötletekkel, 

tanácsokkal, akár pár szóval is, hogy célunkat eiéIjük ! 

Adjunk - e több hirt hazulról, vagy a Testületünk múlt járól , vagy 

hirek helyett közöljünk a szép magyar irodalomból és történe-

lemből? Ismertessük - e a világpolitikai helyzetet? Mindenkorra 

meg kell, hogy maradjon a hiradás egymásról Egy sor, egy 

szó is érdemleges lehet!! 

Segitségeteket előre is köszönöm!! 

v. V. B. 
Központi Vezető 
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KAKASTOLLASOK ! 

Hól vagy hajdani nappalunk , 
Szép álmú éjszakánk? 
Hová lett tollas sereged 
Szabad magyar hazánk? 
Békéd őrzői nincsenek 
Falvak s kisvárosok, 
Csillagok útján tartanak 
A Kakastollasok ! 

Akácos országutakon 
Járőrök nincsenek, 
Tömegsiroknak hőseként 
Békélten fekszenek. 
Ök védtek Téged nemzetem 
Végsőkig, mint sasok, 
Oltárodért véreztek el 
A Kakastollasok ! 

Új hajnalunk, ha felviradsz , 
Ragyogd be sirj ukat ! 
Harmatozd Ég álmuk felett 
A vadvirágokat ! 
Emléküket vigyék tovább 
Az ifjú harcosok, 
Hadd álmodják a szebb jövőt 
A Kakastollasok ! 

Hajas István 
csö.törm. 
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