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MAGYAR KIRÁLYI ClcNOÓR BAJTÁRSI KOZOSSÉG: 
Az MKCsBK a volt Magyar KiIilyi Csendörség tört~nelmi 

szerepének és hivatasa szellemének örzöje és örököse. 
Feladata megörizni és megörökiteni a volt Testület 

hagyomanyait 
Az MKCsBK a Hazajukboi elazOtt volt csendör bajtarsak 

közössége, melynek tagjai lehetnek a volt Testület tagjai 

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

(önkéntes alapon) ha a Közösség céljaval és feladataval 

egyetértenek. 

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

MKCsBK BAJTÁRsI LEvÉL 

Rendeltetése: 1) A sorskOzösségben, de szétszortan élo 

Bajtirsa.1c üSBzefogAsanak és tAjékozotts~ganak biztositasa. 
2.) A raszorulo Bajtarsaknak és csaladtagjainak: 

megsegítése. 
3.) A TestOletrOl tudatosan eltorzított 

vélemények és megitélések megvcafolasa és megvaItoztatAsa. 
4.) ElOadasok, ünnepélyek (Csendör Nap) 

rendezésével a fennti célokhoz szakséges anyagi alap megteremtése 

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

KÖZPONTI 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: billvicz@famvid.com 

A 122. CSENDŐRNAP ! 
veniCe, l o iürida ~UUJ. 

Kedves Bajtársaim! 

A háború végével ( 1945 ) , Testületünk ellen inditott ádáz üldöztetés, Baj -
tár:;C1jJJ~.'H J\.lIJtmÍJozö iOidrészek, kőiönböző országok iakóivá teüék i A 
legkülönbözőbb életkörülmények és jogviszonyok közé kerültek! 

Ezek a külső körülmények, különböző irányokba terelték életünk alakulá
sát és közösségünk munkáját, legalább is fonnailag , hiszen a cél ugyan
az maradt! Bajtársi összetartás, egymás segitése! A Testületünk szelle
mében végezték helyes, becsületes, kemény és áldásos munkájukat a Baj
társak! Ami minden dicséretet megérdemel ! 

Amint a történelmi Magyarországon , Testületünk volt az egyike a legegy
ségesebb és legeredményesbb szervezet, úgy a régi Testületi szellemet és 
eszméket ápoló közösségünk is sok tekintetben a legeredményesebb és 
legpéldaadóbb emigrációs szervezetek közé tartozik! 

Bár fogyunk és öregszünk, a csendőr szellem nem halt meg!! Ma is ösz
szetartunk , ma is segit jük egymást! Az elődeim kemény munkájának ered
ménye tette lehetővé, hogy ma már hősi halált , mártirhalált halt Csendőr 
Bajtársaknak emléktáblája a budai Hadimuzeum kertjében, a Hadimuzeum
ban van Csendőr kiállitás , a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem tőr

téneti Tudományos Társaságnak tagja vagyunk ;és a Bajtársi Egyesület Or
szágos Szövetségének bejegyzett tagja vagyunk! Továbbá Tarnamérában 
Csendőr muzeum felállitása van munkában! 

Voltunk -------- Vagyunk -------- Leszünk! 

Ezt bizonyit ja a mostani 122. Csendőrnap-i ünnepség a Venicei Magyar 
CJubban! Szép számban jelentek meg, nem csak Csendőr Bajtársak , -
mindkét napon, hanem barátok, ismerősök és tb. Csendőrök ! Valóban 
nagysikeru Konferencia volt! Szombat esti diszvacsorán ,293-an vettek 
részt ! 
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Minden, remekül meg volt szervezve! Ezért a vezérkari , részletes szerve
zésért a club elnőknőnek, Lőrincz Irénkének jár a köszönet! A fáradsá
got nem ismerő, club hölgyeinek és urainak, szintén őszinte hálámat 
fejezem ki , legtennészetesebb. hogy ugyan úgy, a ' remek énekkarnak is ! 
A club minden egyes segitő tagjának hálánk! 

Kéljük a Hadak Úrát, engedje meg, hogy 2004-ben ismét együtt ünnepel
hessük meg a 123. Csendőrnapot, a Veni ce Magyar Clubban II 
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vitéz Viczián Béla 
Központi Vezető 

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

M;\GY;\R LÉLEK 

Büszke vagyok, magyar vagyok! 
Ösapáim ősi jussán 
Ezer éve szántogatok, 
A lelkem is ezeréves . 
Voltam nemes, voltam béres, 
Voltam küllő, voltam kerék, 
Gémeskúton kő nehezék . 
Meghajszolt vad, bús, árva rab, 
Égő kőnnycsepp, rút .sárdarab . 
Álltam gátat török ellen, 
Labancc.al is verekedtem. 
Piavenál haldokoltam , 
Trianonban mártir voltam ... 
Mind azért, mert magyar voltam! 
Fogyatkozunk, mint a darvak, 
Vándorai nagy viharnak ... 
Sir bennem a vers, az ének, 
Sir bennem a magyar lélek, 
Mert megfogytunk , alig vagyunk 
Hü magyarok, jó bajtársak ! 

Móra László. 

Sásdy hadnagy úr halálára! 

Amióta vége lett a 2. világháborúnak , keresem Sásdy Antal hadnagy 
úrat! A szekszárdi csendőriskolának volt egyik oktató tisztje 1943-
44 tanévben! 
Az iskola parancsnokot, Dr. Lengyel László szds. urat megtaláltam , 
Budapesten , találkoztam vele a lakásán, ahová meghivott! 
Megtaláltam Dr. Tamás Gyula, akkor még fbdgy. urat! Austráliában 
él , váltottunk levele is ! Eddig nem találtam meg, Dr. Buck Károly ak
kor még fbdgy. urat, nyomozástan tanárom volt! Ki tudja, hogy él-e 
még? S ha él , hol? 
Olvasgatva v. Kövendi Károly szds. könyvét, a " Magyar Királyi Csen
dőrség" ( 1973 ) ,a 212 oldalon, a kaposvári csendőrzászlóalj törté
nele cim nlnll, leirt hnrcuknl ! Itt lnláltam meg Sásdy hdgy. ural! Nngy 
szomorúságomra minl hősi halottat!! A marcali térségben bevetett 
csendőrzáslóalj harcai idején, mint szakaszparancsnok, fejlövést kap
pott , ami halálát okozta!!! Szent béke aporaira ! 
Hogy miért irom ezt a történetet? A válaszom a következő: 
A szekszárdi iskolán volt fegyvertan tanárom Sásdy hdgy. úr ! A 
tanteremben mellettem ült Lakos Kovács József hallgató, aki papir 
szeletekre irt fel paragrafus számokat! Én feleltem és lenéztem a 
pad ülőkéjére , ahol a papir szeletke volt, mert én sem tudtam a 
papir szeletke nélkül a paragrafus számot megmondani! Tanárom 
azonnal észrevette és rajtacsipet a szabálytalanságon! Kihalgatásra 
rendelt! Az óra végén bocsánatot kértem tőle hibámért ! Sásdy 
hdgy, úr megbocsátott, hozzá téve, hogy Ö is . volt ha\1gató !! 

Sásdy hdgy. úr ! Nem felejtünk el ! Nyugodjál békében a többi hő
sökkel! ! 

v.Sz.J. , Lodoni tudósitónk. 
******** 

Lent asikon, s fent a Kárpát onnán 
Kakasto\1am lengve szerteszét 
Hirdeti, hogy Árpád apánk földjén ' 
Hajnalodik egy új ezredév! 
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A MAGYAR TISZTHEL YETTESI KAR l 

Többéves tanulás, kiképzés után, olyan képzetséggel rendelkeztek, 
akikre büszke lehetett minden magyar ember l 

Dr. Koltai Jenő, m. kir. vezérkari őrnagy, a 20. nagyar hadosztály 
vezérkari főnöke, (aki 2002-ben ,92 éves korában, Budapesten 
elhunyt) ,a következő képen jellemezte a tiszthelyettesi kart: 

"Az erkölcsi értéket, a hazaszeretetet olyan magas szinvonaira e
melték, úgy békében mint háborúban, ami azután jellemezte a 
m. kir. tiszthelyettesi kart l 
Ezt nekem alkalmam volt látni, a napi harc - mozdulati jelenté
sekből és az egység parancsnokok kitüntetési felterjesztéseiből l 
Büszkén és örömmel jelentem ki, hogyam. kir. honvédség -
csendőrség, nem, hogy megállta a helyét, hanem példamutató
an vezette, oktatta és védte egységét l l 
Kiértékelésem és hasonló beosztásban lévő vezérkari tisztek sze
rint ,a magyar tiszthelyettesi kar volt a magyar hadseregnek ---
fegyvernemre való tekintet nélkűl ---- a MAGYAR HADSEREG 
GERINCE" ! 

A tiszthelyettesi kamak a vesztesége i nagy volt l Ezeknek a hő
söknek, mártiroknak il reménye, hogy gyermekeik, unokáik fel
veszik az elejtett stafétabotot, s igy váljanak örökössé és mélto
utódokká ! Mindenki ott, ahová a sors állitotta Öket! 

G.M. 

, "='::-- = ~ . 
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EGYRE KEVESEBBEN l 

Vörösmarty szavait idézem : "Elhulltanak legjobbjaink a hosszú harc 
alatt" ! 

19 évvel ezelőtt, julius 20.-án Franciaországban, Nendorfban hosszú 
szenvedés után, 73 éves korában, vitéz Temesváry Endre, m. kir. 
csendőr-vezérörnagy visszaadta nemes lelkét teremtőjének! l 
Ö volt a m. kir. Csendőrség Felűgyelője l Mind csendőr-tisztet, majd 
később legfelsőbb vezetőt, tisztelte és szerette mindenki!! 
Háború végén ( l 945-ben ) a kommunisták kollektiv bűnősnek mond
ták ki a csendőrséget ! v. Temesváry vörgy. urat életfogytiglan börtön
re itélték, mint háborus bűnőst l! MeJyből 10 évet kitöltött! Az 1956-
os s7..abadsúgharcosok s7..ubaditoltúk ki ! Mint csendőr, mindenkor a 
törvénycssen megválasztolt kormányt szolgálta! l Nem egy átkos kor
nak és egy züllött társadalomnak volt végrehajtója , szolgálója! Csak 
úgy. mint azt szolgólla minden becsületes magyar ember, legyen az 
kubikos, tanitó vagy miniszter, rendőr, katona, pap vagy földműves l 

Aki a becsületét többre értékelte a kezébe nyomott csengő pengőnél l 
( Most pedig a forintnál ) l 
E sorok irója, aki a csendőrség szűrke tagja volt és 10 évet töltött 
a Felügyelő úrral börtönben, azok nevében mondok búcsút Vezérör
nagy úrtól, kedves Bandi bácsitól ,akiket otthagytunk l Ök a névtelen 
hősök emlékeznek elhalt rabtársunk tanitására ,jelszavára : " Szeressük 
egymást" 1111 
Tiz esztendős rabsága alatt katonához illő módon viselkedett! Min
den vádat, melyet a csendőrség ellen emeltek, bátran visszautasitott, 
még akkor is, ha azért ütés, verés vagy élelem elvonást kapott! 
Mndég magabiztos volt l A csendőrség minden tagját védte az elle
nük felhozott hamis vádak ellen l Mindég volt biztató, vigasztaló sza
va l Mi, mindannyian úgy tekintettük, mint apánkat ,volt parancsno
kunkat és minden időben segitőkész rabtársunkat l 
Szabad legyen elmondani egy esetet, a sok közül, hogy hogyan ta
láltak egymásra az emberek a börtönben l Az elnyomás, az éhség, 
az ütés - verés vezeti a bajba jutott embert Istenéhez és embertársa
ihoz ! Aki ezt nem hiszi, probálja meg! 
1946 - ban, mikor a kommunisták rendeletileg , sujos büntetés terhe 
mellett, a börtönökben megszüntettek minden tiszteletadást volt ve
zetőinkkel szemben, ekkor alakult ki a rabtársak között a bátyám
öcsém megszólitás l 
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Igy lett a v. Temesváry vezérörnagy úrból - Bandi bácsi, Dr. Ho -
man Bálint ( kuituszminiszter) Bálint bácsi, Rácz Jenő vezérörnagy 
úrból (honvédelmi miniszter) Jenő bácsi, Kunder Antalból ( keres
kedelmi miniszter) Toni bácsi, Ft. Zakár Andrásból (a hercegpri
más titkára) Bandi bácsi!! Mi akik fiatalabbak voltunk, fiam vagy 
öcsém megszólitást kaptuk!! 
Az idő haladt és újabb szigoritások következtek. Egy nap, akik 
vezet ó beosztásban vagy tiszti állományban voltak , szigorú őri

zetett és elkülönitést rendeltek el számukra! Szomorú idők vol
tak! Mi ragaszkodtunk elkülönitett rabtársainkhoz ! Igy kerűlt sor 
arra, hogy mi, a senkik" akiknek volt nagyon kevés mozgási le
hetőségünk, tekintettel a közelgő Karácsonyra, fenyöágakat sze
reztünk", majd kerűlt a jó emberek szivességéből pár cigaretta, 
házilag készűlt szaloncukor a " csodálato karácsonyfát" 
azután eljuttattuk arabtársainkhoz , Akik közűl többen voltak 
olyanok akik semmit sem tudtak hűség feleségükről, szeretett 
gyermekükről ,szenvedő édesanyukról ! Ezzel a kis "karácsony
fával" mutattuk szeretett rabtársainknak , hogya sorsunk jóban
rosszban közös és biztassuk őket. hogy a bethlehemi Kisded 
örködik felettünk! 
Hogy micsoda erő rejlett ebben a lopott fenJőágban, azt sza
vakkal elmondani nem lehet! 
Ugy az ajándékozottak , mint az ajándék-osztók meglett férfiak 
és nagyrészben katonák !------Egymásraborúlva ,sirva kivántak 
egymásnak áldott karácsonyt, azzal a hittel. "Leszünk mi még 
szabadok " ! -
Amikor a Felügyelő úr átvette a karácsonyi ajándákot kemény 
katona létére könybeborúlt szemmel ölelt át: 
"Édes fiam, mindég tudtam és éreztem, hogy egy élet munkája 

nem lehet hiába való! Ez a fenyő a bizonyiték , hogy érdemes 
volt dolgoznom , hiszem , fogunk mi még találkozni a szabad 
áletben is!! 
Vezérörnagy úr! Kedves Bandi bácsi! Sajnos bizonyos erők 
megakadéjoztak , hogy az életben . találkozzunk! Távozásod nagy 
űrt hagyott életünkben és Testületünkben ! Nincs más hátra, mint 
magam és rabtársai nk nevében utólsó Isten Hozzádot mondani! 
Amire tanitottál azt megőrizzük, s továbbra is osztogatuunk fe
nyőágat !! 
Adjon a Teremtő örök nyugodalmat Vezérőrnagy úrnak, kedves 
Bandi bácsinak !! ------ Béke poraidra !! G.M. 

, 
), 

) 

) 

BEVÉTELEK: 

Az MKCsI3K Pénzügyi Kimutatása. 
2002 január l-től----2002 december 31-ig. 

( 1\ fcltünlelelt összegek US. uollÚrl jelenI.) 

Áthozat 200 I-ből... ....... ... ..... .. ......... ...... .. .. $ 657.81 
121.-i Cső.Konferencia fóvédnöki, 
védnöki, támogatói adományok............ .. ..... 1,350.00 
MKCsBK támogatására ( B/L, etc.) .. .. ... .. .. ... 1,135.00 

Összessen ............. ........... .... .. ........ .. ........ .. $ 3,142.81 

KIADÁSOK: 
4 B/L Nyomda költsége ... ..... .. ...... .. ..... ..... . $ 842.25 
4 B-L Szállitási költsége különböző orszá-

gokba.............. .. .................. ... ..... .... 343.18 
4 B/L Bélyeg költség különböző országok-

ban..... .. ........... ..... .... .. .. ...... .............. 439.00 
Telefon, fax, stb............ .... .. .. .................... 897.30 
Komputer tinta ( cartridge )........................ . 64.22 
Iroda költség................. .. ...... ... .. ... .. .......... .. 21.20 
Tisztelet dijak......... .... .. ... .... .... ................... 125.00 
Tagsági dij...................... ... ............. ...... ...... 60.00 
MKCsI3K kitüntetések készitése (Budapesten) 400.00 

Összesen .................................................. $ 3,192.15 

VÉG EGYENLET: ........ . $ 3,142.81 
BevéteL............................. .. ...... .. .. 3 192.00 

.................. , Kiadás .... ........... .. ......... .......... . 

Az MKCsBK vagyoni helyzete .. ........ .... $ - (49.34) (2002,dec.31-én) 
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A 122. CSENDŐR NAPI FELAJÁNLÁS OK ! 

Fővédnök 

Hon. Tár Sándor 
v.Serényi István 
Magyaródy János 
Miklós Katalin 
Körössy Zoltán 
Szilágyi Béla 
Jekly István 
Dr. Beöthy Kálmán 
Balogh (Marssó) Ágnes 
l3artha Károly 
Szabó János - Etelka 

Védnök 

Géczy Mihály 
Subosics Gergely 
Gál Ferenc 
Szabó Gyula 

Támogató 

Dr.Honos Ervin 
Baka Károly 

v Kapolnoky Tibor 
v.b Tamáska Endre 

Beodray Ferenc 
Toth Gergely 

Várkonyi Robert 
DeKun Tamás 

Záhonyi Józsefné 
v.llangodi János 

Tamásy István 

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

A MKCsBK ANYAGI SEGITŐl! 

Eszes Mátyás ......... USA 
Döme Károly..... ..... " 
Szalay Gyula..... ..... " 
Dr.André László.:.... " 
Tamóy Éva ............ "( Tamóy Gyula csö.fhdgy. 

elhuny férje emlékére,) 
Londoni csoport .... England 

Gál Ferenc .......... Canada 
Görgey Kálmán .... . " 
Gerendás Ottó .... . 
Szabó Gyula ....... . USA 

Mátyás L.. .......... France 
Tompa József......... " v.Serényi István .. .... Austria 

A TESTÜLETÜNK NEVÉBEN KŐSZÖNÖM! 

C~CIHlörllllp B,lIdll(JestclI 

A hatodik szimpózium;il rcndczle meg rcbruár 14-én, a Vám- és Pénzügyörség 
IKlsaréli szabadidös közponljüban a Szcmcrc Bcrlalan Magyar Rcndvédclcm-Iörténcli 
Tudományos Társölság Cscndörségtörténeli Szakosztálya. 
A konrercncia mcgkczdésc elött, Csóka Ferenc, a szakosztály vezetöje 
Illcgkoszorüzla a Hadlörténeti Intézet és Múzeum udvarán négy évvel ezelött, az elsö 
és a második világháború hösi halott csendöreinek tiszteletére relavatott emléktáblát. 
A konrerencia dél elötti ülésén dr. Bökönyi István büntetés-végrehajtási vezérörnagy 
clnököll. t\ köszöntö sznvak elhnngzása ut;in vehették át az nrra érdcmesek a 
,.Csendörséglörténelért" kilÜntclés különbözö fokozatai I. 
Az e1sö e1öadó Csóka Ferenc volt, aki a csendörségi évkönyvekröl, rolyóiratokról 
szólt. A csendörség 1876-1890 közötti magyarországi kiépitéséröl Kósa László, 
l3ebesi Zollún pedig a höskori csendörkiképzési anyagokról tartott elöadást. Dr. 
Zsigovits László a esendör gazdászatot vizsgálta, mig dr. Suba János a csendör 
különítmények kérdését járta körül. Simon István a csendörök tanácsköztársaság 
nlatti helyzelét idézte föl. Dr. Kaiser Ferenc a csendör tartalék zászlóaljakról mondta 
el kutatásninak eredményét. 
Az ebédszünet után Csóka Ferenc vette át az elnöki teendöket. t\ délutáni 
előadásokat dr. Davola Józser kezdte a "Csendörségi lapokból" címü elöadásával. t\ 
lesliilet I 944-45-iis vés7.lerhes hónapjait elevcnítette meg dr. Gulyás Isi ván, végiiI dr. 
I ~rnyes Mih;'ly a escndörség 13aranya megyei fclsz;'molúsúról és a rendörség mcgyei 
kiépítéséröl beszéll. 

Csendörn:lp Clcyelanban (Ohio) 

Mint minden évben, ez évben is a llajt:írsi Család, diszebéd keretében 
rendeszte meg a 122. Csendörnapot! Kb. 130 - n jöttek össze a Csendőr 

bar:ítok ! Az erdélyi Ferences Atyák youngstowni nemzeti parl<j:íban a 
templom kúlsó falán a "Csendór Emléktáblát" koszoruzták meg! 

Csendörnap Torontoban ( Canada ) 

A 122. Csendörnapot lsten - tiszteletel<ben rendeztél< meg Toronto és kör
nyékbeli esendórök és barátok! Nt. Vas Zoltán, Nt, Ötvös Zsolt és Nt. 
Ötvös György lelkész uralt im:idságaikban emlékeztek meg m:írtir és hö
sihnlolt llnjtársainkról ! 

Csendörnap Sidney-iben ( Australia ) és Londonban (England ) 

E két Csoport családi ebéddel ünnepelte meg a 122. Csendőrnnpot! Saj
nos n létszámuk nagyon lecsökkent! 4 illetve 3 llajtársra! De meg
ünnepelték és imát mondtak Hóscinkért! 

(A mai nnpig n fenti Cendórnapol<ról kaptam értesitést, ezután bejött érte
sitésekról a következö II I L - ben fogok megemlékezni)! 

.* ••••••••• *.*.*.** 
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BETEGSÉG! 

Sajnálattal cmlitem meg, hogya mindenki által szeretett és tisztelt 
Dr. Kiss Gyula, szkv. csendőr százados, hosszú éveken át volt 
Központi Vezetőt, a napi sétája közben, egy szabájtalanúl hajtó 
gépkocsi vezető, elütötte! Súlyos töréseket, arc és agysérülést 
szenvedet! Lassan, lassan gyógyúl, kivánj uk a legjobbakat úgy 
szeretett Gyula bátyánknak, mint kedves feleségének LilIinek , 
fiának Gyuszinak és Panni leányának! 
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy szolgál hattam a 
százados úrral együtt! 
A közelgő 90. születésnapjához szivből kivánunk teljes feIgyó
gyulást ! 

v.V.B. 

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

KÖNYVJSMERETEK! 

Felhivom figyelmeteket egy most megjelent könyvre, amely "best
seller lett Amerikában, ci me "PARIS 1919"!! Egy kanadai női 

történész irta, s betekintést nyújt a párisi békekonferencia titkaiba. 
A ránk vonatkozó rész szenzációs!! Minden könyvtárban megta
lálható ! Könyvtári száma: 940-3141 MacMagyar ! 

A másik nagyon érdekes könyv: PROMETHEU S ! Irói , bajtársunk, 
Alex Domokos, Rita Y. Toews-sel ! Kiváló kritikával jelent meg! 
Prometheus a görög mythologia kiemelkedő alakja, aki a tüzet le
hozta az emberiség számára az Olimpuszról ! Ezért Zeus örök szen
vedésre itélte ,mert az Ö akarata ellenére felvilágosodá'st hozott az 
emberiségnek! Ez egy szimbólum! Emberi témát ölel fel! Ára 20 
Kanada-i dollár + pósta (ha Kanadán kivülre száll it ják )! Kapható: 
McNally Robinson Bookstore , 1120 Grant Ave., Winnipeg, Mb. 
R3M 2A6 . 

A CSENDŐR 

Sok sok, régi emlék, jut eszembe nékem, 
Abból az időből, hol gyermekként éltem. 
Sorban veszem sokszor, az évek múlását, 
Az első huszonöt év, messze szép világát. 

Nyugalomban éltünk, csendessen , békességben, 
Nem zavarták álmunk, nem voltunk veszélyben. 
Vajjon ki vigyázott, álmunkra , házunkra ? 
Szélben és viharban, hideg éjszakákban. 

Minden becsületes. magyarnak barátja, 
Csak a csendőr járőr, vigyázott álmunkra . 
Csak agazemberek ! bűnösök! tolvajok! 
Nem szerették soha, a tollas kalapot. 

Pedig nem csinált mást, mint népét szolgálta, 
Hitnek, becsületnek, volt csak hű barátja. 
Bátran állt őrt mindég , nappal, egész éjjel. 
Sokszor szembe nézett, száz, meg száz veszéllyel. 

Harcolt a hazáért, életét áldozta, . 
Becsületnek élt cak, ezt, esküben fogadta. 
És mi ezért mindég ,büszkék vagyunk rátok, 
Ti Magyar Csendőrök ,hűséges barátok. 

És ha egyszer újra, felcsendűl a nóta, 
Háromszinű zászlónk, leng majd csak hazánkba , 
Vissza vár ölelve, édes hazám népe, 
És ez lesz minden csendőr, hűségének bére. 

11 
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~I"!:;:" 
H A ~T~~~J N K . 

.........•.••.... , ..••..••.•.•. 

Rajk Aladár cső. fhdgy, ( 1942 avatás) Budapesten 2003 január 23.-án , 
hosszú szenvedés után, leukémiában elhunyt! Rajk bajtársunk 1921 
szeptember l8.-án született Réden ! Nyugodjon Békében! 

Főldházi István cső. őrmester 2002 december 26.-án Austráliában el
hunyt! Nyugodjon békében! 

Kolozsváry Zsigmond, cső. tőrzsönnester életének 87.-évében Weil an
don, Canada, elhunyt! Nyugodjon békében! 

Dr. Fabó Károly cső. fhdgy, életének 84. életévében I 2002 november 
I.-én Calgaryban ,Canada elhunyt! Nyugodjon békében! 

Máthé Jenő csö. tiszthelyettes, életének 90. évében Nantes, Francia -
szág , elhunyt! Nyugodjon békében! 

Bagdi Lajos cső. tőrzsőrmester február 16.-án elhunyt! Nyugodjon bé
kében! 
Szabó Gellért csö. hdgy. életének 81. évében Calgaryban , február 14.
én ,hosszú szenvsdés után elhunyt! Nyugodjon békében! 

Zsabokorszy Jenő cső. fhdgy. ( 1942 avatás) életének 82. évében Buda
pesten, 2002 november 24.-én elhunyt! Nyugodjon bék~ben ! 

Néhai Dr.v. Kőrössy Zoltán cső. szds. ,mindenki által szeretett felesége, 
Körössy Klára, szül. Barthalos Klára ,2003 január 21.én vissza adta 
nemes lekét Teremtő Urunknak! v. Kőrössy Zoltán tb. csendőr bajtár -
sunk Édesanyját vesztette el ! Nyugogjon békében! 

Hon. Tar Sándor bajtársunk áldott lelkű felesége Elia, 50 éves nagyon 
boldog házasságuk után, Floridában , február 22.én hirtelen elhunyt! Ugy 
Bajtársunk , mint hűen szerető leánya Diana, vesztesége felmérhetetlen! 
Nyugodjon békében! 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENOOtt BAJTÁRsIKozossáa: 

Az MKCsBK a volt Magyar Kirilyi CsendOrség tOrt!nelmi 
'. 

szerep~nek és hivatisa szellemének OrzOje és örököse. 

Feladata megörimi és megörOkiteni a volt TeStület 

hagyominyait 
Az MKCsBK a Hazijukbol elüzlltt volt csendör bajtarsak 

közössége, melynek tagjai lehetnek a volt Testület tagjai 

(hivatalbal), tiszteletbeli csendörök (felkérésre) és csendOr barltok 

(önkéntes alapon) ha a Közösség céijaval ~s feladatival 

egyet!rtenek. 

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

Rendeltet!se: 1) A sorskOzösségben, de szétszortan élO 

Bajtarsak összefogAsmtak és t!jékozottsagAnak biztositea. 

2.) Ariszorulo BajtArsaknak és csaHidtagjainak. 

megsegitése. 
3.) A TestQletrOI tudatosan eltorzitott 

vélemények ~s megitél!sek megvcMolAsa és megvaItoz,tatlsa. 

4.) ElOadisok, Qnnepélyek (CsendOr Nap) 

rendez!sével a fennti célokhoz szükséges anyagi alap megteremtése 

********************* 
A BAJTÁsRSI LEVÉL AZ MKCsBK VILÁGSZERVEZETÉNEK 

KOZPONTI TÁJÉK~ZTAT6JA. FELELOs KIADÓ: 

Vitét VICZIÁN BéLA 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. 

Kedves Ba:itársaim ! 

2003 - ban soraink nagyon megritkúltak ! Egymásután kapom az 
értesitéseket ,hogy az MKBCSK alcsoportjai itt, majd ott meg
megsziJnt ,!! B!!jtá.'"Sa.~ eLh.!!1á!o'76!!!! miatt ! 
Az élet törvényei szerint, számaink. még jobban fognak. ritkúlni ! 
Ma már nincs 8ú éven aluli Bajtárs! 
De hiszük . és valjuk. hogy Testületünk szeleme ,a BECSÜLET, 
MEGVESZTEGETIlETElLENSÉG, a HŰSÉG, a HAZASZE
RETET a jövő nemzedék előtt ott fog lebegni ,s hirdetjük a köl
tővel: 

... "Az élet viharaival szemben olyan légy, mint a 
madár, amely, ha a fát kivágják alóla, nem a 
mélybe zuhan, hanem a magasba száll ...... " 

Eötvös József 

Amint a létszámunk fogy, az anyagi támogatás is" megritkúl "! 
Ennek a következménye, hogy a Bajtársi Levél elkészitésére, pós
tázására , világszerte, ami több száz dollárba kerűl, nem tudjuk 
előteremteni I Emiatt kénytelenek vagyunk a Bajtársi Levél kiadá
sát évi 2 számra csökkenteni III A Bajtársi Levél megmarad ősz
szekötő kapocs a Bajtársak között! Meddig? Amint elődöm Dr. 
Kiss Gyula csö. szds. mondta : ..... " Ameddig 2 csendőr marad, 
az egyik irja, a másik olvassa" ! Ez volt a Magyar Csendőr ,s 
még ma is az, egymást soha elnem hagyja l!!!! 
Majd az utólsó 2 Bajtárs eltávozásával ,a volt Magyar Királyi 
Csendőrség, büszkén, emelt fővel, egyenes gerince!, panasz 
nélkül elvonúl a hadak. útján l! l! 

vitéz Viczián Béla 
Központi Vezető 1 
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KARÁCSONY !. 

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban, 
Karácsonykor 
Magába száll mindenlélek . 

A templomban 
Hosszú sorban 
Indúlnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének! 

Kivánok kegyelemmel, s örömmel telt szent Ünnepeket, egész -
séges, egymáSt megértő, szeretettel telt új Esztendőt, úgy a 

Testületünk , mint maganm nevében kivánok kedves Mindanyió
toknak I 

••••••••••••••••••••• 

"LEGYEN ÚGY ,MINT RÉGEN VOLT , ..... " 

Ma már Magyarországon is lehet az igazságot olvasni : 
A közbiztonségi feladatokon túl a csendőrségnek nemzetbiztonsági felada
tokat is elkellett látni! Pl. a Tanácsköztársaság leverése után, az első Vi-
1ágháború után, Észak - Magyarországon antiszemita lázadások törtek ki . 
Horthy Miklós kormányzó a csendőrökkel csináltatott rendet! Magyaror
szág német megszállásig - 1944 március 19 - ig -- minden szélsőséges i
rányzat ellen fellépetek ! 

A nyilasokat éppen úgy üldözték, mint a kommunistákat! Megszál
lás után, felsőbb utasitásra reszt vettek a vidéki' zsidóság összeszedésé
ben ,intemálásában ,ebben a csendőrállomány kb. 10 % -a szerepelt .Ugyan
ezt a feladatot minden városban a rendőrök hajtották végre I 

Ez súlyos hiba volt! Mentségűkre legyen mondva, hogy amikor a 
budapesti zsidókat akarták a németek a haláltáborokba szállitani , Horthy 
parancsára, a testőrsége és a csendőrök kiverték a Gestápót Budapest 
területéről, 1944 VII, 19 - től-- X hó 16. - áig ---- a Szálasi rémuralom 
kezdetéig -- nem inditottak Magyarországról halálvonatot ! 

Ennek köszönhető, hogy a német megszállási övezetből egyedűl a
budapesti zsidóság, mintegy 260,000 ro túlélte a Holocaust!!! 

A második Világháború vége felé, a nyilas hatalom átvétele után, 
a németek a csendőrzászlóaljakat útóvédharcokra használták fel ! Mint 
jóltudjuk - - sajnos tapasztalatból - - az utóvédnek vannak a legnagyobb 
veszteségei ,mert harcban vannak az ellenséggél ,mig a Iocsapat vonúl
vissza ! Védi a Iocsapatot! Ezekben az utóvédharcokban ,a csendőr zász
lóaljak teljessen felmorzsolódtak!! 

Helytállásukra jellemző, hogy egy - egy csata után, a harcoló alakula
toknak a veszteségük a 80 % - ot is elérte! II 

A megmaradottak nagy részét Budapest védelmére rendelték! A budai 
ostromgyürűből 1945 február 11.- én este 8 órakkor a német-magyar kato
nai egységek kitőrtek! A csendőrök utóvédnek a várban maradtak !!! 

A csendőr rádió utósó adása 1945 február 12.-én hangzott el ,a csen
dőrök parancsnokától : 

3 



CSENDÓRBAJTÁRSAK. I 

A KIRÁL YI vÁR. ROMJAI KÖZÖTI TELJESSEN KÖRŰL 
VAGYUNK ZÁRVA L ... KENYERÜNK, VIZÜNK. MÁR NA
POK ÓTA NINCS II 
ÉLETÜNKEL LESZÁMOLTUNK , ....... SORSUNKAT A JÓ IS-
TENRE BIZTUK ! f.. .... HA NEM ÉUÜK TÚL EZT APÓKLOT, 
CSALÁDUNKRÓL GONDOSKODJATOK II 
ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART! ÉLJEN MAGYARORSZÁG r 
ÉLJEN A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG I 

Február 13.-00 dél körűl, a fegyverek végleg elnémúltak! Budavár tömeg
sirjaiban névtelenűl, több mint 3000 csendőr nyugszik I Köztük a csendőr 
rádió utólsó adásán, a búcsúzó parancsnok, aki fejlővés következtében 
hősihalált halt II 

•••••••••••••••• 
Magyarországon a szovjet megszállás után, az 1690/45, tc. alapján 1945 
IV.23.-án a Magyar Királyi Csendőrséget kollektiven bűnössé nyilvánítot
ták !! Ennek föként az volt az oka, hogya Sztalin dictatúra döntése sze
rint: "A magyar csendőrök szilárd erkölcsi meggyőződésük, hazaszerete
tük miatt, Á 'INEVELHETETLENNEK lettek itélve I Ami az internacionális 
gondokodásba nem kivánatos, sőt üldözendő I 
A Magyar Királyi Csendőrség mintájára több európai. sőt tengerentúli or
szág (pl. Kanadai lovas csendórség) szervezte meg csendőrségét III 

Ez bizonyítja a Magyar Királyi Csendórség nagyrabecsülését ,a fegyelem 
magas szinvonalát ,az erős testületi szellemet, melyek az utóbbi rendvé
delmi testületekkel összehasonlitva páratlannak bízonyúltak I Midezeken túl 
még a társadalomnak is hasznos és becsületes tagokat nevelt l 

Tény még az is, hogya vidék becsületes lakossága, máig emlegeti a csen
dőröket ,amikor a falvakban nyugalom, rend és magas fokú közbiztonság 
uralkodott és éjszaka sem kellett a kapukat. ajtókat kúlcsra zámi I 

Ebben a kis összeállitásban nem volt a feladatunk az értékelés - - csak poli
tika mentesen - - a rendvédelem szemszögéből csak a tények leirása vezetett l 

v.V.B. 
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HŐSÖK SIRJA. 

Útszéli bedólt sir, korhadt a fej fája . 
Virágokat és könnyeket, nem hint senki rája. 
Elhagyott sirhalom ,nincs aki ápolja. 
Pedig egy hós magyar honvédó, porladoz alatta 
Bátran nézett száz halállal, és veszéllyel szembe. 
Amig egyszer vérzö szivvel, rogyott le a földre. 
Árok partján az útszélen, tették le a sirba. 
Ahogy ez a sors könyvében, volt már rég megírva. 

Nem volt nagy temetés, se pap, se harangszó. 
Katonaköpenye ,testének a koporsó. 
Szomorú ffizfából, ácsolták fejfáját . 
Tiszteletből reátették atollaskalapját . 
Fejfájára belevésték, nevét, ahogy szokás . 
Elbúcsúztak csendben tőle, Isten veled bajtárs. 
Legyen békességes, pihenésed , álmod. 
Csatateret, a harcmezőt ,többé már nem járod. 
Magyartestvér I az útszélen, ha hős sirra találsz. 
És elótte néhány percre, szótlanúl megállsz. 
Ne feledd, hogy az aki nyugszik, néma sirhant alatt. 
H~ját mindég szerette, s halálig hű maradt! 

•••••••••••• 

Csendőr bajtárs kéri: "Másolási célra vagy megvételre, keresem Kun 
Imre : La Légion Entrangére, Légio Patria Nostra, Magyar. Királyi Cser 
dőrség, Toronnto : Sovereing Press. 1973 c. k9nyvét, illetve keresek 
kutatómunkámhoz szükséges minden olyan iratot; okmányt vagy más 
kiadványt fénymásolatban ,amely 1945 után a francia idegenlégioban 
belépett· csendőr egyének ottani szólgálatát dokumentálja I Iratok hiá
nyában bármilyen személyes visszaemlékezést, köszönettel veszek l 
Minden segitséget elóre is köszönök szépen I 
Cimem: ifj. Perjési György, 1016 Budapest, Krisztina krt. 87 - 89 . 
Telefon: l - 213 - 6162 . 
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l~TEN MALMAI UJBOL OROLNEK , ..... . 

Nyolc éve annak, hogy a volt Magyar Királyi Csen~őrség Központi 
Vezetője apellált a Magyar Ertelmező Kéziszótár, (Eksz) akadémikus igazga
tójához azért a defmicióért, amit a szótár a csendőrségről és a csendőrök
ről közőlt!! 

Ennc=k a himc=k megtörténtét ez a kis közlemény van hivatva igazólnil 
A meghatározások oly mértékben voltak tele rágalmazó adatokkal, és valót
lan állitásokkal ,hogy azok az Éksz. szavahihetőségét és részrehajlásának ér
tékét veszélyeztették I 

Rágalmazó és valótlan volt a vád, hogy a csendőr "Elnyomó J paran
csolgató, imperialista hatalom ft volt I Rágalmazó és a valóságnak meg nem 
felelő volt, hogy a csendőrség " Az uralkodó osztályok érdekeit a nép el
nyomásával szolgáló szervezet volt" I 

Mindezek a megállapitások 1995 Május 23.-án irásban közölve lett az 
Éksz. Igazgatóságával ! Bár választ nem nagyon reméltem , hozzátettem , 
hogy tudjuk a csendőrsors valóság - kérdése még kemény dió, s az Isten 
malmai lassan őrölnek, de biztos, képesek kemény diót is tömi l! 

A nem várt válasz öt hét alatt megérkezett! Szószerinti idézet: 

"Tisztelt Uraim! Nem kétséges, hogy az Éksz. Defmiciói , szómagyarázatai 
fölött sok tekintetben eljárt az idő I Egy ekkoraszótár átszerkesztése azon
ban akkora feladat, amely a Nyelvtudományi Intézet anyagi erejét jelenleg 
lényegessen meghaladja! Ha Önök képessek mintegy 25 millió forintal tá
mogatni egy ilyen vállalkozást, Intézetünk ezt a faladatot örömmel elvállal
ja .. I----Aláirás, : AKO, igazgató I 

Nem kell senkitmeggyőmi ,hogy az állásaikból és hivatásukból 
nyugdijazás nélkül elűzött emigráns csendőrök központi kasszájában még 
25 ezer forintot sem lehetett találni I Igy hát a kemény dió feltörésével 
várni kellett!! 

Nem vártunk hiába I A Magyar Értelmező Kéziszótár, amely 1972 
óta kilenc változatlan kiadással dicsekedhetett, az ezévben - 2003 -- kia
dott Szótárában az" elnyomó, parancsólgató , imperialista" szavakat tö
rőlte a csendőr neve mellől, és arra a hivatásbeli magaslatra helyezte, 
s a következőkre változtatta: 
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" Az ország belső, vagy külső konfliktusát fegyveres erővel is 
megoldani képes és kész I 

A csendőrség meghatározása is radikális változáson ment át, s egysze
ruen idézi a Csendőr Szolgálati Utasitást: 

" 1945-ig a közbiztonságnak ,a társadalom rendjének fenntartá
sára hivatott, falvakban működő fegyveres testület" ! 

Isten lassan őrlő malmai, a partokat mosó lassú viz, vagy a Nyelvtu
dományi Kéziszótár szerkesztői, lektorai , korrigálói ,vagy talán egy ' 
öreg csendőr panasza okozta a lényegi alkotóelemeket a hatalmas és 
korrigáló eljárás elvégzésére ,- nem tudni, de biztos, hogy a kor
rekt értelmezésre érdemes magyar értelmiség értékeli a régi politika 
helyett újraszOletett régi professionálizmust l! , 

Kiefer Ferenc akadémikus igazgató Úr igyekezetéről és jó
indulatáról meggyőződve, hálánkat kivánjuk kifejezni II 

v.K.G. 

A DISZNÓTOLV AJT KlNYOMOZÓ ERKEl P AP ESETE! 

Egy izben keservessen panaszkodott Blaskovics atya ( 1778-tól ERK 
plébánosa volt. Kiváló szónok, emellett nagy kopé és az Egyház re
guláit is gyakran áthágta) előtt az egyik szegény hive, hogy a múlt 
éjjel egyik sertését ellopták I 
Ne búsúljon kend, édes atyámfia - biztatta a pap ~ kárvallottat - meg 
megkerül az, csak bizzon bennem! 
A legközelebbi vasárnapon a szószékre lépve, Blaskovics atya dörge
delmes beszédet tartott a tolvajlás bűnéről I 
" .... E napokban is egy pokolra való gonosz tolvaj ellopta községOnk
béli ,becsOletes felebarátunk, Kónya József disznaját! Azonban hála 
szentlélerk sugallásának ,én megtudtam , ki ez a gaz tolvaj I Imé , itt ol 
köztetek a templomban, s jámbor képet mutat, mintha nem is ő vol
na a bűnös l De én ismerem őt, s e szent könyvvel fogom gonosz 
,megsújtani " ! I 
'E szavak közben a pap magasra emelte a vaskos, kapcsos evangé
liumos könyvet, s úgy tőn, mintha a hivek közé akarná dobni I 
Ugyanazon pillanbatban a hallgatók közül egy SZŰfÖS atyafi gyorsan 
a pad alá kapta a fejét I 
A tolvaj elárúlta magát, a sertés megkerült l! 

Dr. Gulyás István 
Gyűjteményéből. 
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Hozászólás a Bajtársi Levél 55. évfolyam első számában 
megjelent Magyar Tiszthelyettesi Kar cikkhez! 

A G.M. aláírással ellátott cikk egy régi adósságot törleszt. Ugyanis a
ki ismerte kőzelebbről a M. Kir. Csendőrség álományát tudja, hogy a 
hivatásos csendőr tiszthelyettes volt a Testület gerince akik biztositot-
ták azt a tekintélyt, mely lehetővé tette, hogy a Csendőrség kis létszá- ) 
ma ellenére is fenn tudta tartani a rendet és eredményessen látta el 
feladatát I A hivatásos tiszthrlyettes minden hadseregnél fontos szerepet ) 
töltött be I A római centurioktól fllggött a legendás légiók ütöképessége . 
A lovas hadseregeknél a portyák, majd később a strázsák parancsno-
kai voltak azok, akik után az embereik tűzbe mentek! 

A modern kor egyik legnevesebb katonai alakulatának: ,az francia Ide
gen Légiá-nak is, a jól képzett altiszti kar képezte az alapját! Nem 
csoda hát, hogy a második Világháború után a hazájából elűzött ma
gyar csendőr százával kereste a Légió zászlaja alatt az érvényülés út
ját! És hamarossan közülük kiérdemelte a tiszti rangot is I 

Nekem nem volt alkalmam közbiztonsági szolgálatot teljesitenem , de 
volt lehetőségem a hadifogság hosszú évei alatt a tiszthelyettesi kar 
tagjai közt élnem I ott láttam külömbséget, fogoly és fogoly között I 
Amig sokan eltetvesedtek, vagy melancholik búskomorságba esve el
hanyagolták magukat, addig a csendőr tiszthelyetteseket a tisztálkodás 
és megfoltozott nadrág, vagy a megjavitott lábbeli jellemezte II Ez ú
gyanis a meg nem tört lélek kifejezése volt I Mikor már sor kerűlt 
a többi fogoly hazaszálitására és csak mi, csendőr és rendőrök ma
radtunk a drótsövény mögött, akkor az elvonulók egy vezényszóra 
a tiszteletük jeiéül, diszmenetben vonúltak el a visszamaradtak előtt I 
Igy akarták kifejezni megbecsülésüket, mert érezték ,hogy nem az a ) 
legény aki üt, hanem aki állja II ; 
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Akik átéltnk a sok év fogságát és az azt követő börtönt, kényszer-
munkát ,mi igazán megtud juk becsülni azt a tiszthelyettesi kart, akik
kel együtt szolgálni hiven, becsülettel és vitézül mindannyiunk szá
mára dicsőséget jelentett! I 

v.D.S. 

~ 

AJÁNDÉK KANADÁBÓL I 

A második világháborút követően, a magyar csendőrök közúl sokan 
választották hazájuknak az Amerikai Egyesült Államokat és Kanadát ! 
A közös múlt és a honvágy hamar összehozta ,az egymástól akár 
több száz mérföldre lakó magyarországi fegyveres erők tagjait! Már 
az ötvenes években létrehozták Torontóban a Magyar Katonai Mu
zeumot ! vitéz Szatmári Károly csendőr százados segitségével pedig 
ugyanabban az épületben a Csendőr Múzeumot I 
Az idő múlásával az egykori csendőrök száma egyre fogyatkozott, 
mig a túlélőkben megérett a gondolat. hogy az értékes történeti a
nyagnak a legjobb helye Magyarországon lenne! I 
A kilencvenes évektől megkezdődtek a tárgyalások a gyűjtemény ha
zahozataláról ! Ez eredményeként 2000 -ben mintegy 70% - ban a mu
zeumi anyag a Hadtörténeti' Muzeum tulajdonába kerűlt! 
Ezt követően a Torontóban maradt 300/0-a a muzeumi anyagnak 
Hertelendy Józsev szkv, hdgy. felügyelete alá kerűlt, aki hozzájárúlt 
a hazahozatalhoz I Csak a gyűjtemény szállitását kellett a magyar 
félnek vállalnia I 
A Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapitvány alelnőke, Dr. Gulyás 
István vállalta a hazahozatal megszervezését I Kitartó, kemény mun
kája eredményeként, a Malév hozzájárúlt az ingyenes hazaszállitás -
hoz I A V ám és PénzUgyérség pedig biztositotta a vámmentessé:.. 
get I 
Igya gyűjtemény 2003 - szeptember 16.-án ~egérkezett a Ferihegyi 
repülőtérre ,ahol Tóth Sándor kollégánk (aki maga is gyüj~ő ) segit
ségével az esti órákban a Büoügyi és Rendőrségtörténeti Muzeum 
Tarnaméra-i kiállitóhelyére I 
Mint Dr. Gulyás István muzeum igazgatótól megtudtuk, a Tarnamé
ra-i kiállitást nem tudják teljes egészében Csendőrségtörténet-i be
mutatóvá átalakitani ,- mint ahogy korábban erről folytak tárgyalá
sok, -- de amennyiben az ORFK hozzájárúl, akkor az Almási-kas
tély szuterénjében még ebben az évben megtekinthető lesz a Kana
dából kapott kiállitási anyag! 

Kivonat, a "Heves és Vidéke Bűnmegelőzési 
Alapitvány" Hirlevélből . 
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STATÁRIUM! 

1944 október 15 - e után, a konnányzó proklamációj a következté
ben, a SzaÍasy kormány került, német nyomásra, uralomra I Az új 
k(\!!!lány különleges intézk:edéseket vezetett be ! Köztük a katona 
szökevények helyszini felkoncolását is I 
Az örsöm legénysége a reggeli foglalkozást végezte. Miközben 
megszólalt a telefon. 
H . Béla jelentkezet mint napos szólgálatos csendőr I Jelentette ,ké
rik a parancsnokot. Jelentkezdtem , a vezeték másik végén X. hon
véd alezredes volt, közölte, hogy járöre egy katona szökevényt 
fogott el, akinek átvétale és felkoncolása végett nála jelentkezzem I 
Miután jelentkeztem nála, aki egy oda telepűlt tartalékos egység
nek volt a parancsnoka, az irodájában remutatott egy civil ruhás 
fiatalemberre, akinek a kezei zsineggel voltak összekötve, ez egy 
katona szökevény, a község föterén végezzék ki, - modta II 
Jelentettem, hogy mi nyomozó közeg vagyunk és mi az ügyet 
mi kifogjuk vizsgálni ! A tényállást jelenteni fogjuk az illetékes 
Honvéd Parancsnokságnak, nekünk nem a kivégzés a feladatunk I 
Az alezredes felpattant székéről és erőteljes hangon parancsot ad 
a kivégzésre II! 
A sarokban lévő fiatalember megrettenve védekezett, hogy ő nem 
katona szökevény! 
Jelentettem ismét, hogy mi nyomozó szerv vagyunk, adja át nyug
ta ellenében a fiatalembert, további intézkedés végett I Ami meg
is történt I 
Levettem a kezéről a zsinórt és az örsre kisértem ! Ahol kikér
deztük és elmondta, hogy alakulatát az alföldön folyó harcokban 
a szovjet csapatok szétverték, mindenki menekült ahogy és aho
vá tudott! Ö haza ment Geröházára! Az volt a szándéka. hogy 
1 - 2 nap után jelentkezik a Muraszombati Honvéd Állomás pa
rancsnokságon ! Közben valaki feljelentette és egy honvéd - járör 
elfogta ! 
Tekintettel arra, hogy ismertük a családot, mert Geröháza a mi 
örskörlerünkhöz tartozott, elengededtUk: a fiatalembert azzal, hogy 
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hogy másnap korán reggel jelentkezzen az örsön, mert bekiséIjOk 
a Muraszombati Állomás - Parancsnokságra , javasolva neki 2 heti 
szabadságot! 
A szerencsétlen fiatalember nem akarta elhinni amit hallott tölem, 
mondvén , hogy mi nem akaIjuk. kivégezni, hanem Muraszomha
ton fogják kivégezni I 
V égnI is hazament, s másnap korán reggel családjával, rokonsá
gával vagy 8 - an ott voltak az örsön I Amikor megkérdeztem , 
hogy minek jöttek enyien? Azt felelték, hogy jelen akarnak lenni 
a kivégzésen II 

. Muraszonbaton jelentkeztünk és nyugta ellenében átadtuk a fiatal
embert, javasolva 2 heti szabadságot I Katonánk előbb elhagyta 
a parancsnoksági épületet, mint . mi ! 
Az utcán vártak ránk, azzal, hogy menjünk áldomást inni I Ter
mászetessen mi ezt nem fogadhattuk ell 
Taln ennek köszönhetem , hogy a háború végén épségben meg
menekültem a jugoszláv partizánok kezeiből I 
Kevesen tudják, a háború+- befejezése után a jugoszláv partizá
nok át jártak magyar területre és elrabolták azokat a magyaro
kat ,köztük csendőröket is, akiket valami ok miatt kerestek I 

'1,ití- . 
HAL~t~JHI. 

+ vitéz Szakály János 

•••••••••••• ........................... 
vitéz Szakály János, szkv. csö. törzsönnester, honvéd ezredes, 
a Szabadságharcosok Világszövetségének angliai szervezetének 
elnöke, 2003 május 26 ,-án visszaadta nemes lelkét Teremtőnk
nek I 
Feleségével készűlt Vatikánba pápai fogadásra ! A 2 könyvét 
készűlt Öszentségének átadni ! A londoni Stansted repűlőtéren 
roszúl lett, a mentők bevitték akorházba , de már nem tud
tak az orvosok segiteni I 
Pótólhatatlan veszteség a magyarságnak ! Nagy magyar volt I 
Sokat tett Hazánkért ! 
Nyugodjon békében! v.V.B. 

•••••••••••• 
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KI A HÓS? 

Az én nemzedékem részt vett 2. Világháborúban és az 56-0s szabad
ságharcban is. Figyelve a mai iraki háború eseményeit, felmerült ben-
n"m .. lr"' .. A"' ... K: .. I.c .... ? l\.T"h"'''' ........ L""1 .. 1 .. : el~ogúltság nélkül' Nem .... .... .............. __ .... ~ _ ....... 0.1 ... :.c.............r.. ................ .l\.r .... .&...L.L& .&.&. • 

tagadhatjuk meg a" hős" cimet azoktól a bátor emberektől, akik meg
győződésből áldozták életüket, egézségüket, ifjú éveiket I Ez nem filgg 
attól, hogy melyik oldalon harcoltak mint katonák I Elismeréssel kell 
adóznunk egymás hősei iránt, még akkor is, ha más eszmében hittek 
mint mi ! I Hiszen semmivel sem volt nemesebb cselekedet, mint har
cólni az "ellenség" csapatai ellen, legyen az szürke, fekete vagy vö
rös hadsereg I De nem lehet hős az, akármilyen vakmerően harcol is, 
ha fegyverét rablásra ,nők elleni erőszakra, vagy védtelenek lemészár
lására használja fel I 
A bátorság ugyanis még nem hősiesség ! Egy bankrabló lehet bátor, 
de nem hŐs! 
A hősiessg fogalma a lovagkorban kezdett kialakúlni ! A lovagi eszme 
az önzetlen, kockázatos szolgálat vállalásáért ismer el valakit, mint 
hőst I A középkori lovag" Isten, király és nö-szolgálatra" kötelezte el 
életét. Sajnos a mai anyagias korban elkopott az eszme értéke I Va
lódi hősiesség csak a szellemi értékért vállalt önzetlen életkockázta -
tásban nyilvánúl meg I A fogalmakat a mai szóhasználat szerint át 
kell értékelni! Az Isten - hit erkölcsi alapjait még az ateisták is elfo
gadják ,hiszen ők sem tekintik a lopást, a csalást, a hazugságot, a 
kinzást és öldöklést, erénynek I A belénkoltott értékrend parancsa pa
rancsa vallástól és ideólogikától fUggetlen I A király hűség átváltozott 
a Hazához ,vagy a társadalomhoz való hűséggé ,az asszony - szol
gálatatottak védelmét jelenti I 
Ahol csak a pénz vezeti a cselekedetet, ott nem lehet hőstetről be
szélni, mert a pénz, a halál után nem érték többé ! A zsoldos katona 
még ha bátor is, nem hős, legfeljebb vagány t Amikor azonban adott 
szava becsületének védelmében hal meg, akkor már az önfeláldozás, 
hössé magasztositja fel ! A haza, a nemzet, a család fogalmi láncsze
mek ,meljek egységbe forrasztanak bennünket I A legtöbb hőstett en
nek az eszmének a szolgálatában születik t 
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Mint héború járt katona láttam olyan tetteket ,amelyeket a háborús 
helyzet szűlt. Láttam aknaszilánktól vérző gépkocsi vezetőt, aki meg
tagadta a korházba utalást, mert" kell elől a lőszer a fiúknak" és 
vezetett tovább III A bajtársaimtól ismerem annak az önnesternek ön
feáldozását ,aki a fedezékbe dobott kézigránátra vetette magát és 
ezzel megmentette bajtársait l!! Buda ostroma alatt, mikor még a vá
rossi telefon műkődött, a szovjet tankok már a Hűvösvölgy villa
negyedében törtek előre, egy tüzértiszt a saját házára vezényelte az 
ütegének tüzérségi tüzét, nem törődve saját biztonságávaI és megál
litotta a tankok előnyomulását t Magam találtam meg annak a csen
dör önnestemek aholtestét ,aki Tószeg község határában egy ku
koricásból fedezte a bajtársai visszsvonulását az utólsó pillanatig, 
a haláláig ! Számomra mégis a leghősiesebb magatartást egy csen
dőr alhadnagyból zászlóssá előléptetett altiszt tanusitotta ! 1945-ben 
a hadifogságban egy falat krumpli élet- halál kérdése volt I Mi lop
tuk a krumplit, ha hozzáfértünk. Ö visszautasitotta a lopott krump
lit ,mert azt egy szegény orosztól loptuk el ! " Az állami veremből
lophattok, de szegény embertől, még ha orosz is, nincs jogotok 
lopni " t Nekem ez a Bajtárs személyesitette meg a legtisztább, a 
legmagasabb fokú hősiességet, az eszmei tisztaság hőssiességet II 
A kérdés az, hogy a mechanizált háború személytelen gyilkos ko
rában fennmarad-e a hősiesség fogalma, úgy ahogyan azt a mi nem
zedékünk ismerte? Hiszem, hogy igen, mert gyengék, védtelenek, 
mindég lesznek és azok védelme mindég hősi kiállást követel ! I 

v.D.S. 

~ ... 
K" L~q T ~I H It. 

~~~ . 
Dr. Kiss Gyula, M. Kir.Csendőr százados bajtársunk elvesztésével 
TestületUnk még élő tagjait pótólhatatlan veszteség érte II Dr. Kiss 
Gyula egész életét a Testület hűséges, becsületes és bátor szol
gálatára szentelte t Szerencsés voltam, mert Gyuszi bátyámban is
mertem meg közelről azt a kiváló csendőr tisztet, akinek egyene
sége példalép volt I Benne megtestesült a M. Kir.Csendőrség Tes
tületének tekintélye ! Vezető Bajtársi szolgálati ideje alatt indúlt meg 
a küzdelmünk a Testület himevének, eredményes munkásságának 
és hűséges nemzet szolgálatának elismerése érdekében I Ennek az 
eredménye lett, az Antal kormány részéről a nyugdij jogosúltság 
visszaállítása is I 
Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük és igéIjUk ,hogy példa
mutató életéhez méltóak leszünk! Hiven - Becsülettel és Vitézűl !! 

v.D. S. 
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Kedves Bajtársaim! 

Már régóta gondolkozom azon, hogy miként állithatnám, lassithatnám 
le,de biztossan bekövetkező megöregedésünket? Szomorú, hogy erről 
beszélni kell, de a kifiirkészhetetlen sors nem tesz kivételt, s "min
den elmúlik egyszer" ! I 
Kötelességemnek érzem a Bajtársi Levél rendeltetése alapján sorba 
venni azokat az okokat, amelyek évtizedeken át vezették Bajtársi 
Közösségünket az egymásról való emlékezés és értesülés útján. 

A B.L. Rendeltetése: 

l) A sorsközösségben ,de szétszórtan élő Bajtársak összefogásá
nak és tájékoztatásának biztositása I 

2) A rászoruló Bajtársaknak és családtagjainak megsegítése ! 

3) A Testületről tudatossan eltorzitott vélemények és megitélések 
megcéfolása és a valóság jelentése I 

4) Előadások, ünnepélyek, (Csendőr Nap) rendezésével a fenti 
célo khoz szügséges anyagi alap megteremtése I 

Végiggondolva a 4 pontot, arra a megállapitásra jutunk, hogy a 
B.L. ,aminek az első példánya 1948 november 20.-án jelent meg, 
példaadó hűséggel látta el rendeltetését! Dicséret és köszönet e
lödeimnek II 
A közel fél évszázadra visszatekintő emlékezet, számos értékes 
szerkesztőt, irót, csendőrtörténetet és tanulmányt ismertető Baj
társ tevékenységéről számol be!! Büszkék lehetünk az önzetlen 
és testvéri összetartásunkat biztositó Bajtársi Levelek értékes a
nyagára l 
Sajnos, az emberek életében a sors sok esetben kényszeritő kö
rűlmények befolyása alá sodor, ami a mi esetünkben a korunk
kal való korlátozottságban nyilvánúl meg I 
Vizsgálva a B.L. 4 "rendeltetése" pontját, szomoruan kell megál-

lapitani, hogy csak az l) és a 4) pontok maradtak teljesithetők II 

Kérem Bajtársaimat , hogy segítsenek eldönteni azt a módot, a -
hogy elgondolásotok szerint, a Bajtársi Levél módositása, vagy 
beszOntetése történjen l? 

A javaslatokat várva, s remélve, hogy a 2004. évi Csendőrna
pon találkozunk I 

v.V.B. 

·P.S. A 2004 évi Csendőrnap, február 12 .-én, 13.-án, 14.-én 
lesz megiartva', a szokott helyen, Venice, Fl. I Bár a mű
sor összeállitása már munkában van, de még nincs kész I 
Amint meglesz, levél formában póstázom részetekre ! 

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

... 

Ma kaptam elödömtől, v. Kiss Gábortól értesitést, hogy egészsé
gi állapotának határozott javulása következtében elhatározta a ré
góta tervezett CSENDÓRKÖNYVÉNEK MEGIRÁSÁT és kiadá- · 
sát I 
Már most 180 - 200 oldalra való anyag gyűlt össze. s úgy érez
zük ,hogy talán ez az utólsó lehetőség, hogy a törvényellenesen 
feloszlatott TestületOnk: múltját, jelenét és lehető jövőjét behelyez
zük a magyar közbiztonság történrlmének könyvtára.iba. 
A könyv három förészből lesz összeállitva , s a csendőrség előt
ti és alatti szolgálat hivatalos éa idézhető történetét , szolgálatát , 
múködése eredményességét, és honvédelmi vitézségét bizonyitja, 
a hannadik rész pedig a jövő felé nézóknek ad ismertető és 
felvilágositó ,tájékoztatót más ország rendvédelmi irányának elő
nyös fejlesztésérőlll 
Kérek minden Bajtársat , hogy a tulajdonában lévő csendőranyag
ról készítsen másolatot, s kűldje el egyenessen v. Kiss Gábor 
Bajtársunknak! Címe: v. Kiss Gábor, 821 Goldcoast Dr., Deltona, 
FL. 32725 . v. V. B. 
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SZENCZI GYÖRGY, m. kir. csö. fótörzsönnester , agusztus 6.-án 
é1ct~nek 90.-évében, Sydney-ben elhunyt! Nyugodjon békében! 

KARACZ JÁNos, m. kir. csö. törzsönnester ,junius 20.-án ,hosszú be
tegség után, 85 éves korában Calgary, Kanadában, elhunyt I Nyugodjon 
békében! 

DÁVID SÁNDOR, m. kir. csö.-nyomozó főtörzsönnester ,életének 94. é
vében , május 8.-án , Calgary, Kanadában, elhunyt! Nyugodjon békében! 

FEKETE LAJOS, m.kir. ht. csö. ,julius 19.-én, 85 éves korában Kanadá
ban , elhunyt ! Nyugodjon békében! 

BARACY JÓZSEF, m.kir. gh. cso. főhadnagy, julius 5.-én , 93 éves korá
ban, London, Anglia, elhunyt! Nyugodjon békében! 

A YKLER ZSIGMOND, m. kir. csö. főhadnagy, szeptember 23.-án ,Bécs
ben , Austria, 84 éves korában elhunyt! Nyugodjon békében! 

SZEKERES PÁL, m. kir. gh. csö. százados, augusztus 8.-án, 93 éves 
korában, London, Anglia, elhunyt! Nyugodjon békében! 

sTÉPÁN LÁSZLÓ, m.kir. lovas csö. százados, julius 12-én, 91 éves 
korában, Sarasota , Fl. , elhunyt! Nyugodjon békében! 

SÜTŐ ISTVÁN, m. kir. csö. főhadnagy, 86 éves korában, Klágenfurt, 
Austria, elhunyt! Nyugodjon békében! 

p ALLAGI VICTOR, tb. csö., ( Ághy Zoltán csö. ezds. lányának, Dal
mának férje) februárban, Muskegóban, Wi. ,elhunyt! Nyugodjon bé
kében! 
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