
Dr. bodafalvi Boda József csendőr őrnagy 
 

 
 

Dr. Boda József csendőr százados, a Dési szárny parancsnoka. 



Dr. Boda József lovasosztálya élén az olasz Umberto Duce Magyarországra látogatása 
alkalmával. 

(Hetekig gyakorolták, hogy minden ló egyszerre lépjen és egyformán tartsa a lábát). 

Az erdélyi Vármezőn (ma Buciumi, Románia) született 1904. január 21-én. Apja, bodafalvi Boda 
József (szül. Szilágybogya, Szilágy vármegye, ma Bodia, Románia, meghalt 1910. Vármező), 
anyja illenczfalvi Szász Mária, marosszéki székely család leánya (szül. a Maros-Torda 
vármegyei Illénczfalván, ma Ilieni, Románia, meghalt 1917-ben Vármezőn). Családi birtokukon 
való gazdálkodás mellett Vármezőn „postakocsi cégük" volt (21 lóval és 10 postakocsival),, 
amellyel Zilah és Torda között személy és csomagszállítást végeztek. Egy fitestvére és két 
leánytestvére volt (András, Etelka, Mária). 

Érettségije után a család úgy döntött, hogy Szegeden iratkozik be az egyetemre, ahol előbb 
közgazdasági szakon doktorált, majd jogász doktori titulust is szerzett (dr. rer. oeconom és dr. 
juris). Ezt követően a csendőrségi pályafutást választotta. Tiszti pályája az „1930-as 
évfolyammal” kezdődött.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1932-1933-ban a Pécsi IV. csendőrkerület Pécsi szárnyának szárnyparancsnok helyettese. 

1934-ben főhadnaggyá lépett elő és a Kiskunhalasi lovas tanosztály oktató tisztje lett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Boda József hadnaggyá avatása. 



1934-ben vette feleségül Budapesten Kemény Stefániát (szül. Budapest, 1910, meghalt 
München, 1992), Kemény István és Kutasi Gizella egyetlen gyermekét. Két fiuk született: 
György (1937. 1. 25., e sorok írója) és Gábor (1939).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1939-1940. Szegedi V. csendőrkerület Szentesi szárnyának parancsnoka.1940. május 1-vel 
századosi rangot nyer. 1941-1942-ben a Kolozsvári IX. Csendőrkerület Dési szárnyának 
parancsnoka lett. Ebben az időben készült az alábbi kép, baráti-bajtársi körben, balról: Bende 
István, Sárváry Jenõ, Szathmáry Károly, Boda József, és Maczky László (a kép Maczky László 
hagyatékából). 

Dr. Boda József 
főhadnagy felesége 
öccse esküvőjén, 

mint tanú. 



Horthy Miklós kormányzó úr gödöllői testőrségének parancsnokaként is szolgált (pontos dátum 
nem ismert), amely időből származnak az alábbi képek: 
 
 

Dr. Boda József a jobb oldalon. 

Dr. Boda József gödöllői csendőr különítménye élén. 



 
 

Gödöllőn a kormányzói testőrség várja nagybányai Horthy Miklós urat az állomáson 1942-ben.  
Karján a gyászszalag fia halálát jelzi. 

(Dr. Boda József a testőrség élén, a sor bal szélén). 



1943-ban a Szombathelyi őrsparancsnok iskola század parancsnoka volt, majd a Ludovika 
Akadémia tanára lett, ahol Csendőrségi szolgálati utasítást és Büntető törvényt adott elő. 
1944-ben léptették elő őrnaggyá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kormányzó úr ünnepi beszédet mond (valószínűleg tiszti avatás alkalmából). 
(Dr. Boda József a zászlórúdtól balra álló magas férfi). 

Ünnepség a Ludovika Akadémián. (Dr. Boda Józsaf elől) 



Tisztavatás a Ludovikán (Dr. Boda József szemben, csendőr kalapban). 

 



1944 közepén bevetésre jelentkezett, és egységével Tiszaúg-nál került a frontra. Az ellenség 
tőlük északra és délre áttörte a harcvonalat és ezáltal körülvette a rábízott csendőrségi egységet. 
Ellenben apám áttörte csendőreivel a gyűrűt, úgy hogy veszteség nélkül visszakerültek a 
hadtesthez. Ezért a tettért apám a legmagasabb kitüntetést nyerte el.  

Hitler saját kezűleg aláírt parancsára a Ludovika Akadémiát Drezdába vezényelték. Apám 
születésnapján, 1945. január 21- én érkeztünk Drezdába. A főparancsnok Sáska Elemér tábornok 
volt. A pokol elindult 1945. február 13-án. A Ludovika Akadémia tagjai, családtagjaikkal kb. 
400 személy, 18 rettenetes légitámadást éltek túl veszteségek nélkül. Ekkor a parancsnokok és 
tisztek úgy döntöttek, hogy nem orosz, hanem amerikai hadifogságba akarnak kerülni, ezért 
megindultak Drezdától dél-nyugati irányba. Isten segítségével 1945. április 23-án érkeztek 
Tirschenreuth-ba, ahol megadták magukat az amerikaiaknak. Ezennel megszűnt a Ludovika 
Akadémia, amely 1830-ban jött létre. Hadifogságba került apám és az összes többi egyenruhás. 
RADA Tibor, A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia és Testvérintézetek Összefoglalt 
Története 1830-1945 (I-II. kötet, Budapest, 1998, Gálos-Nyomdász Kft. 2009 p.) megemlékezik 
ezen időkről (I. kötet, 326, 553, 555, 571 oldal – lásd a melllékletben).   

11 hónap múlva harmadmagával megszökött és visszatért családjához Tirschenreuth/Oberpfalz-
ba (Észak-Bajorország). Visszatérő bajtársaival jól menő kertészetet nyitott, mert az egész falu 
éhezett. Innen  Bad-Ems-be kerültünk 1950-ig. Tartotta a kapcsolatot tiszt társaival és Darnay 
Arzén tüzér őrnagy segítségével a francia hadseregnél (Francia Gendarmerie), Baden-Baden-ban 
kapott egy kiváló állást, mint térkép rajzoló. 

Dr. Boda József civilben 1951-ben,  
és felesége fiaikkal 1956-ban 
(Gábor hátul, György elől). 



1952. szeptember 21-én visszaadta lelkét teremtőjének. Hat francia Gendarme (csendőr) tiszt 
vitte vállán a koporsóját a templomtól a sírjáig, ahol azt mondták: "Il était Gendarme aussi, 
comme nous " (ő is csendőr volt, mint mi), Ezt a megtiszteltetést kevesen kapták meg az 
emigrációban. Egész életét a többi csendőrhöz hasonlóan, a mottójuk szerinti csendőr szellemben 
töltötte, „híven, becsülettel és vitézül".  

Halála után csendőr bajtársai többek között Kanadából, az USA-ból, Ausztráliából, Hollandiából 
a Baden-Baden-beli honfitársakkal együtt támogatták anyámat anyagilag, amíg 1961-ben nyugdíj 
jogosult nem lett. Jómagam a Németországbeli Burg-Kastl-i Magyar Gimnázium tanulója voltam 
és érettségimig mint csendőr-gyerek „csendőr támogatást" kaptam a cleveland-beli csendőr 
csoporttól (Ohio, USA). Érettségi után a Közgazdasági egyetemen szereztem diplomát 1964-ben, 
majd mester diplomát. Két és fél évig adótanácsos voltam egy ügyvédi irodában, majd az Allianz 
biztosítónál dolgoztam nyugdíjazásomig. Gábor több nyelven beszélt, aminek révén jónevű 
hotelekben vendégfogadó portásként dolgozott korán bekövetkezett haláláig (1982). 

Boda György, Dr. Boda József csendőr őrnagy fia 
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