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 Hiszek egy Istenben,
 Hiszek egy Hazában,
 Hiszek egy isteni örök igazságban,
 Hiszek Magyarország Feltámadásában!
      Ámen!

A Magyar Királyi Csendőrséget az Alkotmánybíróság 44/991 szá-
mú határozataival rehabilitálta. Törvény és alkotmány ellenesnek 
nyilvánította az Ideiglenes Nemzeti Kormány csendőrség feloszla-
tására vonatkozó 1690/1945 M.E. rendeletét.

(Magyar Közlöny 1991. VIII 28.)
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Történelmi távlatoktól napjainkig

Az 1881 évben megalakított Magyar Királyi Csendőrség dicsőséges emlé-

két hosszú évek óta ápoljuk egyesületünkben. Mert nekik köszönhető, hogy 

a magyar emberek 64 éven át biztonságban és békében élhettek. A vesztett 

ll. világháború után az idegen zsoldba szegődött hazaárulók törvénytelenül 

feloszlatták ezt a kiváló őrtestületet. Tagjait üldözték, sok esetben indok-

lás nélkül halálra kínosak sokat ártatlanul kivégeztek. Egyetlen bűnük az 

volt, hogy csendőrök voltak Híven, becsülettel,  etartották és betartatták a 

hatályos törvényeket, biztosították a rendet, De a moszkoviták mai utódai 

napjainkig mocskolják a bizonyíthatóan kiválóan működött közbiztonsági 

őrtestületet.

Amikor elérkezett az idő, volt magyar csendőrök és hazafiak összefogá-

sával törvényesen megalakítottuk a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesületet. 

(MCSBE) Hazánkban és a tengerentúli országokból nagy lelkesedéssel 

csatlakoznak egyesületünkhöz. Idős koruk ellenére tisztségeket is vállaltak, 

mint Lengyel László csendőrszázados, akit tiszteletbeli elnökké választot-

tunk. Sajnos már Ő sincs közöttünk.

Csendőrségi szolgálati tapasztalatokat, erkölcsi tartást, hazaszeretetet és 

bajtársiasságot személyesen olyan csendőr  ajtársaktól tanulhattunk, mint 

Dr. André László százados, aki századparancsnok volt a bekerített Budai 

várban 1945-február 12.-ig, vagy a felejthetetlen emlékű Dr. Képíró Sándor 
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százados bajtárs, akit halálba üldöztek az 1945-ös moszkovita  azaárulók 

mai utódai. Cionista kezdeményezésre, ellene indított vád hónapok múlva 

a hadbíróságon felmentéssel végződött. De Képíró századost testileg és 

lelkileg halálosan legyengítették a több hónapig tartó zaklatásokban fel-

sorolás hosszú lenne, amikor volt csendőr bajtársainkra emlékezem, akik 

egyesületünk tartó oszlopai voltak és ma is azoknak tiszteljük Őket! Áldott 

legyen az emlékük!

Közülük megkülönböztetett szeretettel emlékezem vitéz Kiss Gábor főhad-

nagy bajtársamra és barátomra közöttünk lévő korkülönbség (10 év) és 

eltérő életutunk ellenére, igazbarátság és kölcsönös tisztelet alakult közöt-

tünk. Ennek egyik kiemelkedő példájaként említhetem, hogy a tengeren túl 

élt csendőr bajtársaivá egyetértésben, Ő a m, kir. csendőrfőhadnagy 2004-

ben mint a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület alapító elnökét (írásban is) 

parancsnokává fogadott. Halálomig büszke leszek erre a különleges, egye-

dülálló megtiszteltetésre!

Egyesületünkben főleg az idősebb korú tagjaink között másoknak is vannak 

emlékeik volt csendőr bajtársainkról. Ezért. kérem a tisztelt tagságunkat, 

bajtársaimat arra, hogy tapasztalataikat tegyék közzé, akár a honlapunkon, 

vagy a Magyar Csendőr-ben hogy továbbra is együtt őrizzük és ápoljuk a 

csendőrséghez, csendőr bajtársainkhoz köthető emlékeinket!

Miután a volt csendőr bajtársaink többsége idős koruk miatt 2010-es évekre 

sajnos elhaláloztak, drága emlékük továbbra is itt él közöttünk, erőt adva 

további hazafias, hagyományőrző szolgálatunkhoz, egyesületünk csendőr 
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jellegének megtartásához.

Napjainkra egyesületünkben sokan szeretett édesapjuk, nagyapjuk iránti 

szeretetük kapcsán és a m.kir, csendőrség közbiztonsági érdemeinek el-

ismeréseként jelentkeztek közénk. Büszkén fölvállalva tiszteletbeli csen-

dőrként az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket. Ezen belül például, 

kiemelt rendezvényeinken, alkalomhoz illő csendőr egyenruhában, felsze-

reléssel, kakastollas csendőrkalapban vesznek részt csendőrnapi ünnep-

ségeinken, vagy „ország-világ előtt” büszkén a Szent látván Napi budapesti

ünnepségeken, csendőr díszalegységben, csapatzászlóval a Szent Jobb 

körmeneten.

Hűséges tagságunk közül kiemelem azokat a bajtársakat is, akik minden 

évben jelentős adományoknak a bankszámlánkra történő befizetésével se-

gítik a munkánkat, gazdálkodásunk egyensúlyban tartását és minden tör-

vényes eszközzel népszerűsítik a m.kir.csendőrséget. Ezúton is hálás kö-

szönetünk és elismerésünk minden érintett bajtársunknak! Adományozóink 

névjegyzékét december havi Magyar Csendőr-ben közölni fogjuk!

Mint ismeretes, a világjárvány miatt sajnos a csendőrséghez köthető ren-

dezvényeink többségét másfél éve nem tudtuk megtartani. A 2021 évi csen-

dőrnapon is csupán lélekben emlékezhettünk a Testületre és a Hadak útján 

portyázó szeretett csendőr bajtársainkra. Kivételnek számítanak azok a 

tiszteletbeli csendőrőrsök, ahol a járványveszély ellenére az őrsparancsno-

kok vezetésével rendezvényeket szerveztek.
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Kisebb létszámban ugyan, de megtartották a helyi csendőrnapot, megem-

lékeztek a csendőr hőseinkről és mártírjainkról, nemzeti, egyházi, önkor-

mányzati rendezvényeken csendőr díszőrséget adtak, koszorúztak.

A jelenlegi helyzetben most ők a példaképeink. Mivel a koronavírus- járvány 

augusztus elejére hazánkban jelentősen mérséklődött, a kormány lehetővé 

tette a könnyítéseket, a szabadabb mozgást, ezen belül a nagyobb létszá-

mú állami, egyházi és civil rendezvények megtartását. Ennek kapcsán be-

jelentkeztünk a Főegyházmegye titkárságán, ahol megerősítették a Szent 

István Napi ünnepségek megtartását, valamint a Magyar Csendőr Bajtársi 

Egyesület meghívását a Szentmisére és a Szent Jobb körmenetre.

Éltünk a megtisztelő lehetőséggel. Bár a szervezésre rajtunk kívül álló 

okok miatt csupán néhány nap jutott, egyesületünk a m.kir.csendőrség 

képviseletében az előző évekhez képest szerényebb létszámban, csendőr  

csapatzászlóval tisztelegtünk államalapító Szent István királyunk áldott em-

lékére!

Ezévben díszelgő tiszteletbeli csendőrök voltak: Nagy Sándor Zoltán, Ko-

vács Antal, Kovács Csaba, Rákász József, Széplaki István, Szolnoki Ist-

ván, Tóth László tiszteletbeli csendőrök. Polgári öltözetben Balog Tamás 

és Tóth Csaba bajtársak.

Úgy tervezzük, (amennyiben a vírusjárvány várható negyedik hulláma nem 

akadályoz minket) még az ősz folyamán elnökségi ülést tartunk és dísz-

őrséggel, koszorúzással megemlékezést szervezünk a budai Kiss János 
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utcában az 1919-es csendőr mártírok emlékhelyén. Hasonló formában tisz-

telgünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatai-

nak emlékére a rákoskeresztúri új köztemetőben. Továbbá kiadjuk Magyar 

Csendőr 2021 decemberi számát és előkészítjük a 2022 évi csendőrnap 

szervezeti és tartalmi feladatait.

Elsődleges feladatunknak tartjuk továbbra is a magyar királyi csendőrség 

hagyományinak sikeres ápolását, szükség szerint a védelmét. stratégiai 

célkitűzésünk a közbiztonság jelentős javulásának érdekében a csendőr-

ség visszaállítása! Ezeknek a feladatoknak a megvalósításához kérjük a 

Magyarok Istenének az áldását és hűséges tagságunk, önzetlen hazafias 

szolgálatát!

Híven, becsülettel, vitézűl!

vitéz Ságvári Pál
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Csendőr hőseink 
hősi halált haltak a hazáért!

Lankó Mór őrmestert a balmazújvárosi őrs parancsnokát 1913 szeptember 

29.-én bűnözök Balmazujvároson meggyilkolták.

Gajdán Mihály bárányosi őrsbeli csendőr a szerbekkel a bárányosi szige-

ten vívott harcban 1914 szeptember 27-én elesett.

Rosch Gyula csíkszeredai szárnybeli próbacsendőr, az oroszokkal Miku-

licizynnál vívott ütközetben1914 szeptember 27 -én elesett.

Kóta Lajos újaradi őrsbeli és Széll Ferenc temesvári szárnybeli csendőrök 

az oroszokkal Alsóvereckénél vívott ütközetben 1914 szeptember 28-án el-

estek.
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Hanek György kiskunmajsai őrsbeli csendőr őrmester 1915 május 22- én 

oroszokkal vívott harcban Zagorc mellett elesett.

Kovács Lajos a budapesti kerülethez tartozó csendőr őrmester a 4. isonzói 

csatában kapott sebesülésében 1915 december 18 -án meghalt.

Rézinger József jánosházi őrsbeli csendőr az orosz harctéren szerzett jár-

ványos betegségben 1916 január 31-én Kovelben meghalt.

lmecs Péter csendőr és Veress Géza gyergyóbékási őrsbeli csendőr a 

románokkal 1916 szeptember 29-én vívott harcban elestek.

Albert Antal őrmester a tatárhavasszorosi őrs parancsnoka a románokkal 

vívott harc során 1916 október 24 -én Sósmező körül hősi halált halt.

Ürögi György nádudvari őrsbeli csendőr szerb komitácsi bandákkal vívott

harcban 1917 december 24 -én lvanjica mellett hősi halált halt.

Susik Géza galgóci őrsbeli alőrmester, mint przemysli hadifogoly, három 

szökési kísérlete után a penzai fogolytáborban 1917-ben meghalt.

Medve Sándor szegedi nyomozóosztálybeli őrmester, szerb komitácsikkal 

vívott harcban 1918 október 14 -én Takovó mellett elesett.
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Köbli Ferenc gyertyánligeti őrsbeli alőrmestert bolseviki rablóbanda Besz-

szarábiában súlyosan megsebesítette, 1918. július1 3-án Tiraspolban meg-

halt.

Deblinszky József őrmestert, a kövesligeti őrs parancsnokát ellenszegülő 

rutének Kövesligeten 1919. január 5- én agyonlőtték.

Kovács Miklós havasközi őrsbeli csendőrt és Balogh Károly csendőrt 

1919. február 15-én Havasköz határában orvvadászok lesből agyonlőtték.

Oláh János járás őrmester, gávai járás és őrsparancsnokot, Szanyi Ká-

roly, Gyermán lmre gávai őrsbeli próbacsendőröket a románok 1919. júli-

us 7-én Nyíregyházán meggyilkolták.

Pongrácz Aladár századost, a zilahi szakasz parancsnokát, Ferenc And-

rás őrmester bánffihunyadi, Tóth Ferenc járásőrmester hidalmási járás és 

őrs parancsnokát és Jakabos Pál őrmester a mezőörményesi őrsparancs-

nokot vörös terroristák 1919 április 20 -án Püspökladányban meggyilkolták.

Kátai Lajos főtörzsőrmester 1943 január 13-án a szovjetek elleni harcok 

során mint tábori csendőr hősi halált halt.

Pető János főtörzsőrmester és Vágvölgyi Károly őrmester 1944 október 

15-én Husá mellett partzánok ellen vívott harcban hősi halált haltak.
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Dr.Gönczi László főhadnagy 1944 október 20 -án szülővárosa, Nyíregyhá-

za visszafoglalásánál a harcokban hősi halált halt.

Áldott legyen emlékük!

Forrás: VáIogatás, Csendőrségi Lapok 1939- 1944 évfolyamok számaiból.

v. Ságvári Pál
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Kosaras Péter Ákos

Elhallgatott történelem
Fejezetek a Királyi Csendőrség történetéből

(30- 31. rész)

Csendőreink harctéri szereplését vizsgálva óhatatlanul teret kell szentelni a

budapesti ostromnak is, lévén méreteit tekintve tagadhatatlanul ezvolt az a 

legnagyobb küzdelem, amelyből kakastollasaink is kivették részüket, ami-

kor Vörös János vezérezredes a Honvéd vezérkar akkori főnöke 1944 ok-

tóber 9-én elrendelte, hogy Hindi Iván, mint az l. hadtest vezérkari főnöke, 

szervezze meg a főváros védelmét, akkor ehhez a Magyar Királyi Hon-

védség mellett Hindi rendelkezésére bocsájtották a Budapesten, illetve a 

főváros környékén állomásozó csendőrségi és rendőrségi alakulatokat is.

Az érintett csendőr egységek közül a legnagyobb harcértékkel bíró galántai 

csendőrzászlóaljon kívül további négy csendőrzászlóalj került be az ost-

romlott fővárosba: a székelyudvarhelyi, a besztercei, a zilahi, valamint a 

pécsi.

Ezen öt csendőrzászlóalj, valamint a bekerítésben tartózkodó egyéb csen-

dőr töredék csoportok összlétszáma mintegy 160 főnyi tiszt és körülbelül 

3000 főnyi tiszthelyettesi, tiszti és legénységi állományú egyént tett ki. Ezen 

összevont csendőrerők parancsnokságával, a korábbi Vl. csendőrkerület 

parancsnokaként szolgáló vitéz Szilády Gyula ezredest bízták meg. Szilá-

dy, aki később fogságba esett, az úgynevezett népbíróság Debrecenben, 

amikor a háború még végett sem ért,1945 április 26-án kötél általi halálra 
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ítélte. Amikor május 2- án,í mindenféle fellebbiteli eljárást mellőzve a ki-

végzés végrehajtására elővezették a csőcselék kiragadta őt őrizetéből és 

agyonverte.

A pontosabb megismerés végett érdemes lehetőség szerint elkülönítve 

megvizsgálni, hogy mi is történt valójában a harcoló csendőr csapatokkal 

a budapesti harcok során. Az érintettek közül sok szempontból talán a leg-

jelentősebbnek tekinthető galántai csendőrzászlóalj, mintegy 52 főnyi ösz-

szlétszámmal, 1944 augusztus elején hagyta el helyőrségét, ahonnan a 

Bácskában lévő Palánkára vonult. Ebben a térségben közel három héten 

át az ott megjelenő partizán csoportokkal szemben vetették be őket, majd 

ismételten bevagonírozták és Budapestre szállították a zászlóaljat. Ezzel 

egyidejűleg Ládai István ezredest, akit más beosztásba helyeztek kibédi 

Péterffy Jenő csendőrezredes váltotta fel az alakulat élén.

A galántai csendőrök a Ludovika Akadémia épületében lettek elszállásolva 

és többnyire járőrszolgálatot láttak el a fővárosban és annak környékén. 

A nyilas- keresztesek hatalomra jutását követően a korábban a kaposvári 

csendőrzászlóaljnál szolgáló Barabás József csendőr ezredes került pa-

píron az alakulat élére, de őt betegsége miatt a gyakorlatban Szili István 

csendőr őrnagy helyettesítette, akinek vezetésével hamarosan Siklósra te-

lepítették át a csendőröket.

Itt kisebb egységekre szétbontva elsősorban folyam megfigyelést, illetve

rendfenntartó feladatokat láttak el a galántaiak, támogatva a kiskőszegi 

hídfőben harcoló13.Waffen-Gebirs-Division der SS ,,Handschar” (a Waffen-
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SS horvátokból és bosnyákokból toborzott hadosztálya) harccsoportjait. 

A galántai csendőrzászlóalj egyik főhadnagya így emlékezett vissza ké-

sőbb minderre: november folyamán, Szili István őrnagy, az akkori zászlóalj 

parancsnok a zászlóalj a Ludovika Akadémián állomásozott felhívott, hogy 

vonuljak ki Csepel- szigetre két Csaba páncélgépkocsival és jelentkezzek 

Németh Dezső huszáralezredesnél.

Kiérve a szigetre, megtudtam, hogy azalezredes úr harcálláspontja a rá-

dió adótorony beton bunkerében van. Jelentkezésem után közölte, hogy az 

orosz támadás következtében el kell hagyniuk a bunkert, én nyújtsak vé-

delmet a két Csabával. Láttam, hogy telefonon keresztül milyen nagyszerű-

en irányította a sziget nyugati részének védelmét. Mivel egyelőre nem volt 

szükség rám, kimentem a védőállásokhoz, ami lövészárokból állt. Itt huszá-

rok, ejtőernyősök és csendőrök próbálták feltartóztatni a támadó orosz erő-

ket. A védelem egyelőre tartotta magát. Az egyik védelmi sávot zászlóaljunk 

egyik gyalogos százada tartotta. Az oroszok tűzérségi és aknavető tűzzel 

árasztották el a védelmi állásokat.

Mondhatom, hogy igen eredményesen aknáztak a 8 cm-es aknavetőikkel. 

Egyszerre csak látom, hogy egy katonai tehergépkocsi érkezik és eddig 

nem látott ekeszerű gépezetet vontat maga után. A kezelők, akik párt-

szolgálatosok voltak, leugráltak és beirányították azuk fegyvert, amit, mint 

megtudtam, Szálasi-röppentyűnek neveztek és nagyon lassú röppályájú 

buzogány kinézetű lövedékkel lőni kezdték az orosz állásokat. A tüzelés-

sel hatalmas füstfelhő keletkezett és a buzogányok lassan forogva repültek 
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az ellenség állásai felé. Hogy milyen hatást értek el a fegyverrel és, hogy 

mennyire voltak pontosak, azt sohasem tudtuk meg.

Ezekben a harcokban esett el Halmos Ödön csendőr főhadnagy, a 3.szá-

zad parancsnoka, m i közben gyalogcsendőr századával szuronyrohamot 

hajtott végre a szovjet csapatok állásai ellen. Minek utána a védelem egyre 

inkább lehetetlenné vált, november 30-án a visszavonuló német csapatok 

felrobbantották a lakihegyi adótorony tartó köteleit. Ennek következtében a 

torony természetesen összedőlt.

Igyekeztem vissza a két rádió nagyadónál hagyott Csabákat elérni, Sze-

rencsésnek mondható, hogy a közben felrobbantott nagyadó torony nem 

páncélkocsira, hanem mellé zuhant.

A szigetről a töltésen egy igen keskenynek mondható út vezetett ki és ez 

már tömve volt menekülő német tűzérséggel Mi is besoroltunk az áradatba. 

Az utánam jövő Csaba páncélkocsi valami oknál fogva összeakaszkodott 

az egyik Gőring löveggel. Az ütközés olyan erős volt, hogy mind két jármű 

legurult a töltésről az árokba. Kivontatásról szó sem |ehetett, mivel az utá-

nunk jövök sodortak minket előre. Gyorsan felvettem a felborult Csabának 

a kezelőit és tovább rohantunk a sziget kijárati hidjához. Szerencsére az 

oroszok lelassultak, így sikerült átjutnunk Budafokra ahol a zászlóaljunk 

többi része védelemre rendezkedett be.

Az oroszok nem jöttek, de nehéztűzérségi tűzzel árasztották el Budafokot. 

Mi tovább mentünk állomáshelyünkre a Bólyai Műszaki Akadémiára -je-

gyezte le az előbb már idézett csendőrtiszt egy későbbi beszámolójában. 
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December 24.-én már a Bólyai Akadémia, Sashegy és Sasad térségében 

őrjáratoztak, a zászlóalj tagjai, illetve kisebb csoportjait a Vérmező és a 

Várlejtő biztosítására rendelték ki. Minderre így emlékezett vissza dr. André 

László egykori csendőr százados. 1944 karácsony délutánján bezárult az 

ellenséges gyűrű Budapest körül. Még azon a napon kiürítettük a Bólyai 

Műszaki Akadémiát, ahol több csendőr egység állomásozott. A kiürítést az 

tette szükségessé, hogy az oroszok megjelentek a hegyekből a turista uta-

kon, munkaszolgálatosok vezetésével. A mi századunk a befagyott páncé-

los járműveket hátrahagyva a Rózsadombra húzódott, ahol a hadvezető-

ség az új védvonalat szándékozott meghúzni.

„Életem legszebb karácsonyi ebédjét költöttük el dr. Németh László író ró-

zsadombi villájában. Az oroszok állandó akna és röppentyűtűzzel árasz-

tották el a dombot. A lövedékek a villa körül robbantak. Az ebédlő hatal-

mas ablaka nyugatra nézett és minden percben várható volt a becsapódás, 

azonban szerencsénkre elkerülték a villát. Mi végig ettük az ebédet a házi-

gazda két kislányával, akik ülve maradtak, „férfias” bátorságot tanúsítva az 

ellenséges tűz közepette.”

December 27.-én ismételten két harckocsijukat veszítették el a galántaiak, 

A zászlóalj alárendeltségéből ekkor kivonták a mintegy 150 főből álló, im-

máron harcjármű nélküli páncélos századot, és azt egy német alakulatnak 

rendelték alá.

A század a már fentebb idézettAndré százados-ekkor még főhadnagy pa-

rancsnoksága alatt a királyi palota pincéjébe vonult át. Másnap reggel to-
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vább mentünk a parancs szerint a Várban lévő Nádor-laktanyába, ahová 

a Műszaki Akadémiáról kivont egységeket rendelték. Mivel az oroszok ál-

landó tűzérségi tűz alatt tartották a Nádor-laktanyát, innen is ki kellett köl-

töznünk. Más helyet nem találva, az Úri utcában lévő Gyulai-Edelsheim 

palotába helyeztük át a szálláshelyet. A 150 emberre felduzzasztott pán-

célos századdal nem fértünk el, tehát Szili (máshol Szily) István őrnagy 

zászlóaljparancsnok utasított, hogy keressek századom számára valahol 

szálláshelyet. Egyúttal közölte, hogy én leszek a század parancsnoka mi-

vel dr. Horváth Zoltán százados, századparancsnok velük marad az Edel-

sheim-palotában. A parancs szerint a királyi Palotába vonultam, és ott az 

Erzsébet királyné Múzeum alatti részben találtam egy több helységből álló 

légoltalmi helyet. Egyébként ez a rész volt Szálasi egyik miniszterének, 

Kovarc Emilnek az irodája. Remekül elhelyeztem a századot, én magam 

Kovarc irodájába költöztem, ahol ráadásul egy jó karban lévő díványt is 

találtam fekhelyül.

Dr. André László parancsnokolta galántai csendőrszázad a Várkert védel-

mét kapta feladatul az esetlegesen a Duna felől induló bolsevista támadás-

sal szemben. A század mellé összekötőként a német parancsnokság felé 

dr. Franz Reichel SS oberstumfürert nevezték ki. A századdal együtt került 

elhelyezésre a galántai csendőrzászlóalj árkász szakasza is, amely egé-

szen addig nem vett részt a magyar fővárosért folyó harcokban. André fő-

hadnagy kijelölt védőkörletét mivel a század egyéb nehézfegyverekkel nem 

rendelkezett golyószórós állásokkal rendezte be. Feladatom a következő 

volt: szervezzem meg a Várkert védelmét, a Duna felől várható esetleges 
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orosz támadással szemben. A kertnek a siklótól a Döbrentei térig terjedően. 

A 12 golyószórós védőállásokat fészeknek neveztük három-négy csendőr-

rel és sorcsendőrrel. Más nehézfegyverrel, mint golyószóróval, nem ren-

delkeztem.

Még azon a napon megtörtént a beásás és megkezdődött a figyelés a Duna 

felé. Megvoltam győződve- persze csak magamban- hogy erről az oldalról 

támadás nem várható, csakis nyugat felől, az Attila és Krisztina körutak vo-

nalából. A következő napon a Miniszterelnökség és a sikló sarkán elhelye-

zett beton bunkerben is védőállást foglaltunk. Pestre persze csak katonai 

személyeknek a Lánchídon keresztül lehetett közlekedni. Az orosztűzérség 

a Csepel-sziget északi végén állott ütegeivel, ahonnan 21 cm-es lövegeivel 

lőtte a Várat és a Citadellát. Ha az időjárás kedvező volt és nem volt köd 

és eső, akkor már reggel 8- kor megjelentek a bombázók a fejünk felett és 

egészen sötétedésig szórták ránk gyilkos bombáikat- írja visszaemlékezé-

seiben André.

Veszteségek egyre nőttek és csendőreink saját maguk is egyre inkább 

szembesültek az ostrom szörnyűségeivel. Január elején hírül hozták Pest-

ről, hogy Horvay Attila hadnagy, aki eredetileg a páncélos század létszá-

mában volt, súlyos sebesülten a Szent István kórházban fekszik. A Sváb-

hegyen való bevetés alkalmával Ansaldó kisharckocsijából lőtték ki. Attilát a 

nyáron avatták csendőr hadnaggyá, majd hozzánk került a századhoz. A hír 

vétele után Szász csendőrrel az öreg Harley Davidson oldalkocsis motor-

kerékpáron átrobogtunk a Szent István kórházba. Itt igen magas lázban és 
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általános Szepszisben találtuk, ami egy gránátszilánk által a a combjában 

okozott sebesülésből származott.

Az orvos szerint felépülése teljesen reménytelennek látszott a gyógyszerek 

hiányában. Még csak Aspirinnel sem rendelkeztek. Forró, lázas kezeivel 

megragadta a csuklómat: ,,Laci ne hagyjál itt, vigyél magaddal” -mondta. 

Másnap meghalt. Mivel üzemanyagunk már nem volt, egy lovas szekéren 

mentem át a holttestért, hogy azt a Várkertben tisztességesen eltemethes-

sük. Az oroszok már Kispestet elhagyva közeledtek a Nagyvárad térhez, 

ahol a kórház állott. A halottas kamrában a szó szoros értelemben egy hul-

lahegy aljából kellett kihúzni a tetemet. Sürgősen kocsira rakva indultunk 

vissza a Várba. Az oroszok már nehézfegyverekkel lőtték a kórház környé-

két... A hőmérséklet erősen lezuhant mínusz 8 fokra. Szegény Attila teteme 

még mindig a Palota lépcsőházában feküdt egy hordágyon letakarva. Sír-

hely ásásáról egyelőre szó sem lehetett a csonttá fagyott talajban.

A németek az ő halottjaik holttestét a Palota egyik kis udvarában, mint a 

hasábfákat rakták el. A hideg időjárásnak volt köszönhető, hogy nem tört 

ki járvány.

Egy-egy tűzszünetben felmentem a Palota második emeleti részébe, ahol 

a törött redőnyökön keresztül látcsővel figyeltem a vörös kézen levő Pestet. 

Láttam a magyarok ezreit kényszermunkára hajtani. A Kecskeméti utcában 

az óvóhelyen maradt jövendő feleségemre gondoltam. Csak pár kilométer 

választott el bennünket, de mégis két külön világot jelentett akkor Buda és 

Pest.
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A galántai csendőrzászlóaljhoz igy a fentebb említett századhoz is- a rend-

kívüli körülmények miatt több, nem a csendőrség állományába tartozó 

személyt is beosztottak, leginkább olyan úgynevezett póttartalékos honvé-

deket, akik a főváros gyűrőbe zárása miatt már nem tudtak bevonulni ala-

kulataikhoz. Ezeknek a kiképzése is ekkor kezdődött meg, érthető módon, 

meglehetősen nagy sietséggel, legalább a kézi fegyverek kezelését igye-

keztek velük elsajátíttatani a feletteseik.

Bár Pesti oldal felől a szovjet csapatok dunai átkelése elmaradt, azért a 

galántai páncélos csendőr századnak az ellenséges légitámadásokkal és 

az egyre erősödő tűzérségi tűzzel nap, mint nap szembe kellett néznie.  

A század egyik egykori csendőre így emlékezett vissza később ezekre a 

napokra: Az oroszok a pesti Dunapart elfoglalása után a budai oldalon tör-

ténő minden mozgásra lőttek. Különösen lőttek bennünket a Bazilika ku-

polájából. Csak a Palota pincéi voltak alkalmasak elhelyezésre. Azokban, 

túlnyomó többségben német sebesültek feküdtek. Az alagút folyosóin láb-

nyom szélességű rész maradt az elmenetelre.

Ezt követően a galántai csendőrzászlóalj 1.százada a János kórház-Vá-

rosmajor- Déli pályaudvar-Kékgolyó utca- Attila utca térségében harcolt 

egészen az ostrom végéig. A 2. század a Kelenföldi páIyaudvar környékét 

biztosította, majd visszavonták ezt az egységet is a Sas-hegyre. Egy harcs-

csoporttal a Körmöczi lépcsőnél a Vérmező, egy másikkal a Duna-hidak 

biztosításában vettek részt, majd február 3-tól a Déli pályaudvar úgyne-

vezett rakodó részénél alakítottak ki védelmi vonalat, illetve a Dobozgyár 



Magyar Csendőr - XVII. évfolyam 2. szám                          2021. szeptember

- 21 -

környékén verekedtek. Szintén a Kelenföldi pályaudvarnál vetették harcba 

a zászlóalj eddig tartalékban lévő kerékpáros századát Zsadányi Szabó Já-

nos csendőrfőhadnagy parancsnoksága alatt. A századot viszonylag rövid 

idő leforgása alatt több súlyos ellenséges támadás is érte.

Bár a csendörök vitézűl tartották magukat, az elszenvedett vereségek miatt 

a harcértékének a nagyobbik részét hamarosan elvesztette. Ennek követ-

keztében ki kellett vonni az első vonalból. A 3.század Óbuda biztosításában 

vett részt, maid január 30- án a Török utcában gyülekezett. Sok esetben 

a zászlóalj bizonyos csoportjai a magyar-német védősereg fő ellenállási 

vonala mögött- már amennyiben a sűrűn beépített területen lehetett egyál-

talán ilyenről beszélni- járőröztek, azzal a céllal, hogy megakadályozzák az 

esetlegesen átszivárgó szovjet egységek zavaró tevékenységét.

Lám Béla a zászlóalj egykori főhadnagya a késóbb papírra vetett emléki-

rataiban így írt ezekről a napokról: Az emberek háromnegyed része ekkor 

már kisebb vagy nagyobb sebesülést szenvedett. A zászló alparancsnok-

ság Budán a Dísz-tér 12. szám alatti Baky házban alakította ki harcállás-

pontját. A megmaradt egységek a város különböző részein voltak beveté-

sen. A kerékpárosok maradéka a Vár pincéjében talált óvóhelyre. A Széki 

István csendőrzászlós vezette nehéz fegyverszázad pedig a Mosonyi utcai 

rendőrlaktanyába hátrált. 

Február elejére a helyzet még tovább romlott, A harcképes részek és a 

könnyűsebesültek csatlakoztak a Várban állomásozó zászlóalj – parancs-

noksághoz. A szovjet csapatok érkezése előtt az állományban lévő hada-
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pród őrmestereket utolsó intézkedésként, zászlósokká léptették elő, hogy 

tisztként essenek fogságba. A zászlóalj parancsnoksága megkísérelte a 

csendőröket összegyűjteni, hogy zárt egységben esve fogságba elkerül-

hessék az esetleges atrocitásokat. Sokan azonban elváltak ettől a zömtől 

és bajtársaikkal együtt megpróbáltak kitörni az ostromgyűrűből.

A visszamaradtak utolsó óráiról Lám főhadnagy így ír: Ránk köszöntött feb-

ruár 12-e, feltűnően nagy csend uralkodott az utolsó szabad hajnalon.

A kapuban álltam, a legénység a pincében várakozott, a fegyverek az ud-

varon halomra dobálva hevertek, amikor két civil férfi jelent meg egy nagy 

lepedővel és létrával. A várakozással teli csöndet a Honvédelmi Miniszté-

rium oldalán piros kokárdás magyar tiszt vezette orosz járőr géppisztoIy 

sorozata törte meg. A szovjet hadsereg megkezdte a Vár birtokba vételét. 

Folytatás a Magyar Csendőr következő, (decemberi) számban.

Forrás: Magyar Fórum 2012 szeptember 27. és október 4. számok.
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vitéz Ságvári Pál: A csendőrök idén is képviseltették magukat a budapesti 

Szent Jobb körmeneten

Mivel a koronavírus- járvány augusztus elejére mérséklődött hazánkban a 

Római Katolikus Egyház meghívására a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesü-

let ismét díszalegységgel vett részt a Szentmisén és a körmeneten. Nagy 

megtiszteltetés számunkra, hogy államalapító Szent István királyunk emlé-

ke előtt tiszteleghetünk a m.kir csendőrség mai utódjaként. 

Azokat a magyar katonákat képviseltük, akik csendőrként hatvannégy éven 

át a Testület kommunisták általi törvénytelen feloszlatásáig (1945) békében 

és háborúkban egyaránt megbízhatóan védelmezték a magyar emberek 

élet- és vagyonbiztonságát, az ország alkotmányos rendjét, a dicső Testület 

jelszava szerint és a valóságban is „Híven, becsülettel, vitézül!” 

Az ünnepségen számos formában és alkalommal ismét megtapasztal-

hattuk az ünneplő tízezrek tiszteletét és szeretetét hazánk, a keresztény 

Szent Istváni Magyarország hagyományai, ezen belül a volt Magyar Királyi 

Csendőrség iránt! Díszalegységünk állományának résztvevői voltak csen-
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dőr egyenruhában- kakastollas csendőrkalapban, fehér kesztyűben: Nagy 

Sándor Zoltán, Kovács Antal (csapatzászlóvivő), Kovács Csaba, Rákász 

József, Széplaki István, Szolnoki István, Béres Sándor és Tóth László tisz-

teletbeli csendőrök. Polgári öltözetben pedig Balog Tamás és Tóth Csaba 

tiszteletbeli csendőr bajtársak.
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Horthy szobor avatások 2021- ben

Hajdúbagos
2021. június 12- én a Hajdú- Bihar megyei Hajdúbagos ünnepnapra éb-

redt. Hazánk első közterületen felállított egész alakos Horthy Miklós szob-

rát avatták. A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület részéről Tóth László tb. 

csendőr főtörzsőrmester képviselte az egyesületet. Polgármesteri hivatal-

lal szemben református templom szomszédságában elhelyezett köztéri 

alkotás avatására szerte az országból érkeztek az érdeklődők. A sárándi 

dalárda Horthy kort idéző hazafias nótái fogadták az érkező vendégeket. 

Rendezvényt Szabó Lukács Hajdúbagos polgármestere nyitotta meg. Kö-

szöntőjében Horthy Miklós életének legfontosabb állomásait idézte fel. Pol-

gármester úr kiemelte Horthy politikájából egyértelműen kitűnik egyformán 

elítélte és küzdött a szélsőbaloldali kommunista és a szélsőjobboldali fa-

siszta eszmék ellen. Az ország vezetőitől kérte 75 éve a II. világháború be-

fejezése után a magyar történelemírás ismerje el, hangoztassa Kormányzó 

úrnak köszönhető, hogy Magyarország ma is fennállhat. 

Patrubány Miklós a magyarok világszövetségének elnöke Horthy kormány-

zó úr történelmi érdemei közül kiemelte, hogy az első világháborút követően 

az őszi rózsás forradalom, Tanácsköztársaság pusztítása, majd 102 napos 

román megszállás gazdaságilag elképesztően mélypontra süllyesztette az 

országot. ebből a mélypontból sikerült hazánkat stabilizálni, majd diplomá-

ciai úton visszaszerezte a Trianonban elrabolt területek 1/3-át a magyar 

lakosság 2/3 át ezáltal az európai kontinens 5. legerősebb gazdasági or-
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szágává tette Magyarországot. 

Zetényi- Csukás Ferenc a Horthy Miklós Társaság tb. elnöke beszédében 

kifejtette a negyedszázadig tartó Horthy korszak megítélésében törekedni 

kell a megegyezésre, hogy az objektív igazság legyőzze a balról olykor 

jobbról érkező túlzásokat és érzelmeken alapuló megítéléseket. Ki kell be-

szélni az elmúlt időt fel kell dolgozni, meg kell értenünk, majd tovább kell 

lépnünk újra kell gondolni a magyar emlékeztpolitikát. Abban pedig nem 

láthat senki rosszat, ha egy közösség az általa tisztelt történelmi személy-

nek szobrot állít

Sajnos az avatást megelőző éjszaka a szobrot ismeretlen személyek fáradt 

olajjal leöntötték. A polgármester úr a rendezvényt megelőzően korai regge-

li órákban személyesen irányította a szobor helyre hozatalát. 

Kiskunfélegyháza
2021. június 19- én Kiskunfélegyházán vitéz Kovács Pál birtokán ami egy-

koron vitézi birtok volt Horthy Miklós mellszobrának avatására érkeztek a 

vendégek. Kormányzó úr születésének 153. évfordulójára Zetényi- Csukás 

Ferenc a szobor adományozója köszöntötte a résztevőket. A házigazda v. 

Kovács Pál beszédében kifejtette, hogy birtokán emlékparkot szeretne ki-

alakítani ami nem csak Horthy kormányzó úr szobrának, hanem más törté-

nelmi relikviáknak szobrokanak fog otthont adni. a rendezvényt az ünnepi 

koszorúk elhelyezésével ért véget. A MCSBE koszorúját Tóth László tb. 

főtörzsőrmester helyezte el. 

Tóth László 

tb. főtörzsőrmester 
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Kiskunfélegyháza, Horthy-szobor avató.
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Szeghalom 2021.09.18. Szlávik Jánosné előadása

A Gödöllői Magyar Királyi  
Csendőrkutyatelep története  

(1920 – 1929)
In memoriam Furkó Kálmán

(1947-2021)

Gödöllőn a ma élők közül senki nem hallott a csendőrkutyatelepről. Az, 

hogy én ezzel a témával kapcsolatba kerültem, Furkó Kálmán ezredesnek 

(sajnos most már csak néhai) köszönhető. A Magyar Csendőr Bajtársi 

Egyesületben vitéz Tóth Csaba nyugalmazott rendőr alezredes a MCSBE 

elnöke és Molnár Zsolt tiszteletbeli csendőr tudták, hogy a gödöllői csen-

dőrlaktanyák történetével foglalkozom és a még élő családtagoktól próbá-

lok hagyatékokat megszerezni és azt közzétenni - ezért engem ajánlottak 

arra a feladatra, hogy eredjek a nyomába a csendőrkutyatelepnek – amiről 

én még csak nem is hallottam addig. 

Helytörténészként teljesen más témával foglalkozom: Ambrus Zoltán író 

és családja, rokonsága gödöllői hagyatékát dolgozom fel. Másik része a 

munkámnak az értékmentés, az értékvédelem. Ez kapcsolódik a csen-

dőrség történetéhez, tárgyi emlékeinek megmentéséhez. 

Furkó Kálmán ezredes nagyapja, id. Furkó Kálmán csendőr törzsőrmes-

ter 1927-ben Gödöllőn volt 3 hónapos kutyavezetői kiképzésen a kutyá-

jával, így az ő birtokában volt az a 3 eredeti dokumentum, ami a Csen-

dőrkutyatelephez köthető: egy fénykép, egy Ideiglenes utasítás az ebek 
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közszolgálati alkalmazásáról, valamint Zajcsek Alfonz százados, a Csen-

dőrkutyatelep parancsnoka által 1925-ben írt „Az eb nevelése és kiképzé-

se. A közbiztonsági és hadiszolgálati ebek vezetése” című könyv. 

Ezen a szálon indultam el.

Mielőtt ismertetném a kutatási eredményeimet, szeretnék körképet adni 

a kutyaképzés európai és magyarországi történetéről, helyzetéről. A 

rendőrség és a csendőrség számára létrehozott kutyakiképzés története 

egybefonódott, ezért csak együttesen lehet róla beszélni. 

 

„A rendőrkutyaképzés európai szárazföldi bölcsőjének tekinthető a belgiu-

mi Gent városa, ahol a XX. századhoz közeledő helyi rendőrség komolyan 

foglalkozott az ebeknek elsősorban járőrtársként történő alkalmazásával.” 

„A német városok is felfigyeltek a kutyák bűnmegelőző, bűnfelderítő tevé-

kenységben való részvételére és 1896-ban Európában elsőként vezényel-

tek az éjszakai szolgálatot teljesítő rendőrök, járőrök, őrök mellé kutyát.” 

– olvashatjuk Ernyes Mihály tanulmányában. 

 

Hazánkba német, osztrák közvetítéssel jutott el a rendőrkutyák alkalma-

zásának kérdése. Az 1896-os „Osztrák Csendőrségi Évkönyvben”, majd 

1907-ben az osztrák csendőrség „A rendőrkutya” című folyóiratában olvas-

hatunk ennek szorgalmazásáról.

„Erre az időszakra esnek a magyar kezdetek is, valamint a közös munkál-

kodást célzó Osztrák-Magyar Rendőrkutya Egyesület születése, amelynek 

elnöke több éven át PANAJOTT Sándor vezérőrnagy volt.” 
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Javaslatára a honvédelmi miniszter 1907-ben engedélyezte, hogy a ha-

tármenti őrsökön kipróbálhassák a kutyákat a csendőrség szolgálatában, 

majd 1912-ben engedélyezetté vált a határmenti őrsökön őrkutyák tartása. 

A belügyminiszter egyes csendőrkerületekhez szolgálati használatra kutyá-

kat adott ki. 

Az állami rendőr-kutyaképzés megvalósítása 1920 őszén kezdődött, 

amikor a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium Budapesten 

közösen szervezett rendőr-kutyaidomító tanfolyamot. A kutyakiképzés két 

helyszínen zajlott. 

Az egyik a Ferenc József lovassági laktanya volt a Hungária körút és 

Kerepesi út kereszteződésénél, itt a rendőrség számára képeztek kutyákat. 

A másik a Magyar Királyi Csendőrkutyatelep, mely szintén 1920-tól mű-

ködött. „A nemzeti hadsereg által felállított hadikutyatelep az antantellenőr-

zés miatt változtatott nevet és telephelyet, így jött létre a csendőr-kutyakép-

zés gödöllői bázissal.” Parancsnoka ZAJCSEK Alfonz nyugállományú 

százados volt. 

Szintén 1920-ban létesült Budapesten a Mária Valéria- barakkban egy 

Központi rendőrkutyatelep, melyet 1924-ben megszüntettek. Célja volt 

többek között a magyar fajták megmentése is, mivel a németjuhászkutyák 

meglehetősen kiszorították őket.

Ugyancsak 1924-ben kerültek felszámolásra takarékossági okból a mis-

kolci és a pécsi kerületi főkapitányságok kutyatelepei is. 
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Mindezek tükrében nézzük meg hol, mikor és miért jött 
létre a Csendőrkutyatelep Gödöllőn?    

A helyszín meghatározása „A Csendőrségi Lapok szerint a gödöllői kirá-

lyi koronauralom erdejében Gödöllőtől négy, Isaszegtől három kilométerre, 

közigazgatásilag az utóbbihoz tartozóan. A nyolc hold terület szélén fehér 

barakk épületek voltak, magukba foglalva három kennelt 10-10 boksszal, 

távolabb a betegkutyaól 10 boksza orvosi vizsgálóhelyiséggel, műtővel, 

ápolószobával.” A leírások alapján eddig csak azt tudtuk, hogy „a királyi 

uradalom erdejében”, de a konkrét helyét nem. Az Isaszegi Múzeumból 

előkerült 1940-es évekbeli térképen ez pontosan látszik.

A Csendőrkutyatelep parancsnoka Zajcsek Alfonz százados, helyettesek: 

Perényi Géza százados, Takács Gyula főhadnagy voltak. Zajcsek száza-

dos korábban tüzértiszt volt, 1920-ban nevezték a ki a Gödöllői Csendőr-

kutyatelep parancsnokává. Előtte azonban már Miskolcon is foglalkozott 

kutyaképzéssel.

A Csendőrségi Lapok 1926.02.15-i számában olvasható „Szolgálati-eb 

ügyek” című írásban megtalálható a telep részletes leírása, működésének 

bemutatása. Mivel jelentésnek készült, kitért a fennálló állapotokra is, me-

lyet ideálisnak talált. Ugyanakkor kifogásolt néhány dolgot (főleg a kutyák 

élelmezését). 

A Csendőrségi Lapok és egyéb újságok cikkeiben részletesen beszámoltak 

a Csendőrkutyatelep munkájáról, a képzésről, ismertették a szolgálati ebek 
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előzetes - és szakkiképzésének módszereit is. Olykor a bulvársajtóban is 

megjelentek megható és kedves történetek pl. a „Színházi Élet”-ben. 

Filmforgatás is volt 1925-ben: 337 m hosszú mozgókép készült „A csendőr-

kutya idomítótelepen” címmel. (Sajnos a film holléte ismeretlen.)

A Gödöllői Csendőrkutyatelep megalapítása

Az alapítás éve többféle módon jelent meg a korabeli dokumentumokban.  

A Statisztikai Évkönyv szerint 1921-ben, a Csendőrségi Lapok 1926/4. szá-

ma szerint 1922-ben.

Meghatározó a telep parancsnoka, Zajcsek Alfonz nyugállományú 

csendőr százados interjúban adott közlése: „a . . . telepet a hadügyminisz-

térium 1920-ban építette főképpen a csendőrség és katonaság kutyáinak 

kiképzésére. Tartunk azonban háromhónapos privát tanfolyamokat is.” 

A Gödöllői Csendőrkutyatelep feladatai   
A gödöllői telepen főleg a csendőrség részére tenyésztettek és idomítottak 

rendőrkutyákat, továbbá szerveztek kutyavezetőképzést a csendőrség ál-

lományának. 

Rendőrkutyáknak jobbára a német juhászokat, a dobermannokat, a boxe-

reket, a rottweilereket, a schnauzereket, az airdale terriereket tartották al-

kalmasnak, de folytak kísérletek a magyar pulikkal és pumikkal is.
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A kutyatenyésztés különösen fontos volt, kötelezvény ellenében a csendőr 

kaphatott kutyát a gödöllői telepről (esetleg pótebet - kölyköt). A szaporulat-

ról évente számot kellett adni.

Zajcsek Alfonz százados könyvében az ebeket feladatuk szerint csopor-

tosította.

Közbiztonsági szolgálati ebek: kísérő- és nyomozóeb 

Hadiszolgálati ebek: vontató-, figyelő-, felderítő-, küldönc-, jelentő, egész-

ségügyi szolgálati eb 

A jelentőkutyák szerepe – telefonkapcsolat híján – két pont közötti össze-

köttetés biztosítása volt pl.

    • Megfigyelőállások és lövészárok között 

    • Gyalogsági harccsoport-parancsnokság és tüzércsoportparancsnokság 

között 

    • Telefonvezeték fektetése

    • Jelentőhüvelyt megtalálni és a vezetőhöz vinni

Egyes visszaemlékezések szerint harckocsik elleni alkalmazásra is képez-

tek itt kutyákat, de ezt más forrás nem erősíti meg. (GVM, Hegedűs László 

visszaemlékezése). 
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Kutyaversenyek, kiállítások, bemutatók

A Csendőrkutyatelepen szolgálatot teljesítők és az ott tenyésztett ebek több 

alkalommal szervezői illetőleg résztvevői voltak rendőrkutya bemutatóknak, 

kiállításoknak, vizsgáknak és versenyeknek és igen szép eredményeket ér-

tek el. 

Legjelentősebb helyszínek: Budapest, Miskolc – Görömböly - Tapolca, 

Székesfehérvár és Gödöllő voltak. Többször tartottak országos versenye-

ket, 1927-ben nemzetközi versenyt is az Osztrák Rendőr- és Védőkutya 

Egyesülettel közösen.

Kutyaképzés Gödöllőn 
A gödöllői kutyaképzés igen sikeresnek mondható, országosan elismert 

volt. A képzés alapját Zajcsek Alfonz százados „Az eb nevelése; a közbiz-

tonsági és hadiszolgálati ebek vezetése” című könyve jelentette. Ez sokáig 

alapműnek számított, a maga korában pedig hiánypótló volt. Majdnem 300 

oldalon mutatja be világos és könnyen érthető stílusban a közbiztonságra 

és hadiszolgálatra alkalmas kutyák idomításának módjait. A szöveges ma-

gyarázatot 46 fotómelléklet egészíti ki. 

Eredeti dokumentumok a kutyatelep életéről
Mint már korábban említettem, Furkó Kálmán ezredestől kaptam eredeti do-

kumentumokat nagyapja, id.Furkó Kálmán hagyatékából, nemrégen pedig 

Orbán Gábor gyűjtő jóvoltából egy fotót, mely 1924-ben készült a Gödöllői 
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Csendőrkutyatelepen. A tényleges helyszín meghatározása szempontjából 

nagyon fontos az Isaszegen előkerült térkép is.

A Gödöllői Csendőrkutyatelep megszűnésének okai 
A Gödöllői Csendőrkutyatelep 1925-től már nem volt önálló létesítmény, 

a Cegléden létrehozott Egyesített Csendőriskolához (ECSI) tartozott.

A megszűnés időpontja bizonytalan volt eddig. A Gödöllői Városi Múzeum-

ban fontos információkat kaptam a Gödöllői Hírlap 1929.július 7-i számá-

ból: „…a gödöllői kutyatelep 1929.július elsejével bezáratott”. 

A másik fontos információ, mely szerint „vitéz Szepesváraljay (Zaicsek) 

Alfonz m. kir. tüzérszázados, a m. kir. kutyatelep volt parancsnoka Nagy-

kanizsára helyeztett át az ottani m. kir. tüzérezredhez.” A névváltoztatás 

oka az lehetett, hogy 1929-ben vitézi címet kapott.

A Csendőrkutyatelep bezárásának vélelmezhető okai:
    • „A kutyatelepek nem alkalmasak a tenyésztésre és a kiképzésre, mert 

egy-egy betegség, járványszerűen elpusztíthatja az egész állományt.

    • A kutyáknak a közbiztonsági szolgálatban is értékesíthető képessége a 

csendőrségi szolgálatban nem vált be. „Ezért kellett a meglehetősen nagy 

költséggel folytatott kísérletezést abbahagyni…

    • Igazi okok pedig minden bizonnyal takarékossági szempontok voltak.

    • Túlsúlyba került az ellenzők álláspontja.”
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A Gödöllői Csendőrkutyatelep történetéről készített cikkem a jelenleg felel-

hető adatok birtokában készült, s mivel későbbi sorsa egyelőre ismeretlen, 

további kutatómunkára van szükség.

Forrásmunkák 

Ernyes Mihály: Szilánkok a rendőrkutyaképzés történetéből; Csendőrségi 

Lapok; Csendőrségi Zsebkönyvek; Korabeli országos és helyi sajtó; Visz-

szaemlékezés (Hegedűs László, Gödöllő)

Köszönet a közreműködőknek: Fábián Balázs néprajzkutató, Gödöllői 

Városi Múzeum; Szmolicza József, Isaszeg Falumúzeum; Molnár Zsolt tb. 

csendőr őrmester; Orbán Gábor gyűjtő

Szlávik Jánosné helytörténész

szlavik.zsoka@gmail.com

Facebook: Szlávik Jánosné Zsóka
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Kedves Bajtársaim!

A  teljesség igénye nélkül szeretnék beszámolni tevékenységetekről az el-

múlt időszak vonatkozásában.

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület 
részt vett,

VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS ÉS CSALÁDJA KENDERESI TE-

METÉSÉNEK 28. ÉVFORDÚLÓJÁN megtartott megemlékezésen 2021. 

szeptember 5-én.
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Lovasi Jenő (1911-1956) volt magyar királyi főhadnagy, a Lovasi Nemzeti 

Forradalmi Bizottság egykori elnöke születésének 110. évfordulóján emlék-

táblát avattak utolsó lakhelyén, Lovason, a Fő utca 2. szám alatt.

Németh Zsolt tiszteletbeli csendőr őrmester bejtársunk feleségével együtt 

részt vett a megemlékezésen . Vitéz Pintér Kornél Elnök Úr felkérésére 

díszőrséget állt. Az eseményről a Veszprém megyei Napló képes riportot 

közölt. 

Az ünnepség végén áldást kért és imát mondott Kálmán Csaba, református 

lelkipásztor, az emléktáblát Ajtós József László prépost, kerületi esperes, 

plébános áldotta, majd szentelte meg. A megemlékezésen közreműködött 

Vesztergám Miklós tárogatóművész. A volt Stefanovszky-házban ezután 
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fotókiállítás keretében nyerhettek betekintést az érdeklődők Lovasi Jenő 

életébe.

Forrás: VEOL

Október első hétvégéjén rendezték meg a már hagyományosnak mondható 

2.világháborús hadijátékokat Komáromban. A tavalyi évben sajnos a pan-

démiás helyzet miatt nem tudták megtartani a rendezvényt a szervezők, 

ezért különösen nagy várakozás előzte meg a hagyományőrző találkozót. 

Mint, ahogyan már megszokhatta a közönség most sem maradhatott el a 

korabeli járművek felvonultatása és az esemény csúcspontja a hadijáték. 

Az MCSBE is képviseltette magát. Balog Tamás bajtárs jelenítette meg a 

korszak csapatcsendőrét.
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A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület tagsága meghívást kapott 2021. IX. 

18-án (szombaton) 09.30 órai kezdettel Szeghalom Wenckheim-D’Orsay 

Kastély-múzeum és Könyvtár épületében (5520 Szeghalom, Nagy Miklós. 

út 2.) megtartásra került a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-

neti Tudományos Társaság által létrehozott 

Magyar Közbiztonság-történeti Tudományos Szimpózium

XXI.

„Mundérba bújt történelem –híven, becsülettel, vitézül.”

140 éve alakult meg a Magyar Királyi Csendőrség 

című „Domina omnium et regina ratio.”

/Mindenek úrnője és királynője az értelem./ tudományos konferencián.

A rendezvény szervező intézményei voltak:

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

(SZBMRTT)

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány (SZBMRA)

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Magyar Csendőr Bajtársi 

Egyesülete

Szeghalom önkormányzata és a

Wenckheim-D’orsay Kastély-múzeum és Könyvtár

Rendezvény keretében értékes és színvonalas előadások hangzottak el 

a Magyar Királyi Csendőrség tevékenységéről. A rendezvény színvonalát 

emelte a számtalan csendőrségi relikvia kiállítása, amit a konferencia részt-

vevői megtekinthettek. 

Nagy öröm volt látni néhai Furkó Kálmán nyugállományú honvéd ezredes 

úr csendőr nagyapjával kapcsolatos kiállítási anyagot. Az ezredes úr aktí-
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van részt vett a rendezvény szervezésében, de a sors és a Teremtő dönté-

se alapján csak lélekben vehetett részt a rendezvényen.

Nagy köszönettel tartozunk Kürti Béla magángyűjtő (csendőr relikviák) és 

Túri János tűzoltó alezredes úr (fegyveres erők és rendvédelmi relikviák 

gyűjtőjének), aki ezen konferencia szervezésének egyik fő motorjai voltak.

A rendezvény keretében a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület nevében 

kitüntetést és elismerést kapott posztumusz Furkó Kálmán ny. honvéd alez-

redes, Túri János tű. alezredes, Kürti Béla és egyesületünktől Tóth László, 

Molnár Zsolt, valamint Szolnoki István tiszteletbeli csendőrök. 

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöksége nevében v. Tóth Csaba 

elnök és Tóth László elnökségi tag részt vett a Horthy Miklós Társaság köz-

gyűlésén 2021 szeptember 19-én, amelyet Budapesten a Hazatérés Temp-

lomában tartottak 13:00-i kezdéssel (Budapest, Szabadság tér 2, 1051) 

szám alatt.

A küldött közgyűlés keretében a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület és a 
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Horthy Miklós Társaság között a felek egymás tevékenységét kölcsönösen 

megismerve és értékelve megállapították, hogy általuk követetett értékrend 

alapelvei teljes mértékben megegyeznek. Az aláíró szervezetek vállalták, 

hogy vitéz Nagybányi Horthy Miklós kormányzó méltó társadalmi elfogadta-

tása érdekében együttműködnek. A hagyományőrző tevékenység kapcsán 

kölcsönös meghívás alapján segítik a rendezvények eredményes lebonyo-

lítását. 

Erre tekintettel közös együttműködési megállapodást írnak alá, ezen meg-

állapodás jóváhagyása az ülés keretében megtörtént.
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Csókakő Községi Önkormányzat és a Vértesalja Gyermekei Baráti Társa-

ság a Csókakőn eltemetett II. Világháborús 42 Névtelen Magyar Katona és 

a Hazatérő Katonák Emlékművének felavatási és felszentelési ünnepségét 

tartották meg Szent István ünnepének másnapján 2021. augusztus 21-én, 

ahol részt vett Fűrész György polgármester mellett, Törő Gábor országy-

gyűlési képviselő, a díszőrséget a székesfehérvári 43. Nagysándor József 

Híradó és Vezetéstámogató Ezred katonái adták. Jelen voltak a Csókakői 

Várbarátok Társaságának lovagjai, a Szent Donát Borrend borlovagjai, a 

Barkócaberkenye Néptánccsoport néptáncosai, a Csókakői Önkéntes Tűz-

oltóság és a Csókakői Polgárőrség, valamint a Váralja SC Csókakő képvi-

selői, és számos a plakáton meghirdetett neves résztvevő. Az emlékművet 

Mórocz Tamás plébános, espereshelyettes, címzetes apát szentelte fel. A 

felavatást követően a megemlékezők koszorúztak az emlékműnél, és elhe-

lyezték a megemlékezés virágait. 

Az adott rendezvényen tagtársuk vitéz Matolcsi András tiszteletbeli csendőr 

bajtársuk lábsérülése ellenére fontosnak tartotta a részvételét! Köszönet 

ezért és megbecsülés!
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„HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL!”

Tóth Csaba elnök
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Könyvajánló

Babucs Zoltán: „Vártunk, jöttetek”

Horthy Miklós kormányzó úr revíziós politikájának csúcsát jelentette az 

1938-1941 közötti országgyarapítás. Magyar Királyság 1940 végére I és 

II. Bécsi döntésnek köszönhetően és Kárpátalja felszabadításával közép- 

európai hatalommá növekedett. Külpolitikai mozgástere lekorlátozódott, 

területi revíziót a tengelyhatalmaknak Németországnak és Olaszország-

nak köszönhette. 80 esztendővel ezelőtt 1941 március végén kialakult Ju-

goszláv válságnak köszönhetően két tűz közé került Magyarország. Ha-

zán geopolitikai helyzetéből adódóan kénytelen volt a tengelyhatalmakkal 

együttműködni. Legfelsőbb honvédelmi tanács viszont a Jugoszlávia elleni 

hadjáratban való bekapcsolódás feltételeként 3 kritériumot szabott meg: ha 

Jugoszlávia, mint önálló állam megszűnik létezni; ha a térségben hatalmi 

vákuum alakul ki; ha a délvidéki őshonos magyar nemzetrészt bármilyen 

veszély fenyegeti. 

1941. április 10- én a minisztertanács proklamációt fogalmazott meg: „A 

független és önálló horvát állam megalakulásával Jugoszlávia megszűnt 

létezni és alkotó elemeire bomlott. Ezzel egyidejűleg parancsoló köteles-

ségünké vált, hogy a Magyarországtól 1918- ban elszakított területet és az 

azon nagy tömegben élő magyarság sorsának és helyzetének biztosítását 

újból kezünkbe vegyük. Olyan szent nemzeti kötelesség ez, amelyet ha-

ladéktalanul teljesítenünk kell.„ Így kezdődött el a Délvidék visszatérése, 

Bácska, Baranyai háromszög, a Muraköz és a Muravidék felszabadítása. 
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Babucs Zoltán „Vártunk, jöttetek” c. képes albuma ezt a történelmi ese-

ményt dolgozza fel a tőle megszokott pontos, precíz, objektív módon. 

A könyvet Domonkos László citera hajnalig című írása nyitja meg. Citera 

az alföldi emberek legnépszerűbb hangszere közé tartozott. Téli estéken 

barátok, tanya szomszédok összegyűltek morzsolták, a kukoricát, kemen-

cében sült a hajában sült krumpli és bizony előkerült a citera és húzták a 
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talpalávalót. Így volt ez a délvidéki magyarság körében is. 1941 áprilisában 

várták a magyar honvédek érkezését. „ Egész éjszaka együtt maradt a sok 

ember. Egymáshoz bújva beszélgettek, csöndesek voltak, akkor éjszaka 

senki sem énekelt, a halk citeraszót hallgatták. Gallai István megállás nél-

kül citerázott reggelig. Reggel a magyar honvédek Szenttamásra értek.” 

Babucs Zoltán már korábbi hasonló témájú könyveiből megszokhattuk 

most is minden elképzelhető információt eljuttat, ami a Délvidék 80 éve 

történt visszatérésével érdemben fontos lehet. Eseménytörténetek sajtó-

visszhangok MTI jelentések, térképek, személyes visszaemlékezések és 

különösen nagy mennyiségű és jó minőségű képek, amely a tisztelt olva-

sót olyan élményben részesíti, amely talán tudatosítani tudja az emlékezés 

fontosságát. 

Ezt a könyvet azoknak az olvasóknak ajánlom, akik az 1938- 1941 között 

történt országgyarapítást a XX. század magyar történelemírás dicsőséges 

időszakának minősíti. 

Tóth László 

tb. csendőr főtörzsőrmester
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Fotók a Magyar Királyi Csendőrségről
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Fotók a Magyar Csendőr  
Bajtársi Egyesületről

Szeghalom Csendőr konferencia, 2021.09.18

2.világháborús hadijátékok Komáromban
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2021. augusztus 20-án egyesületünk 9 fővel részt vett Budapesten 

a Szent Jobb körmeneten
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Szécsényi megemlékezés a trianoni emlékműnél, 2018
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Megemlékezés a mártír halált halt csendőrökre Püspökladányban 2019
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Magyar Királyi 
Csendőrség

1881 - 1945

Híven,

Becsülettel,

Vitézül!

Csendőr tízparancsolat

1. Megemlékezzél arról, amivel Istennek tartozol.
2. Én vagyok a te hazád: Nagy-Magyarország.
3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó.
4. Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes.
5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat, szeresd bajtársaidat, 

mint tenmagadat.
6. Tanulj és tudj: a Tudás második fegyvered.
7. Védd a másét. A magadét ne pazarold.
8. Mögötted a törvény. Előtted is az legyen.
9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson.
10. A család szentély. Ha magadnak nincs: őrsödben  

(s a körül) megtalálod.


