
l' '. 

1)L Deme Ln os szkv,.csö'.szds. 
''17 Charl ton Avenue \0,'. • • 

-amil ton,ontario ,Oanada. 

P R O M t M O 'fl I A M. 

A MAGYAR NEMZET! BANK CSENDöRIctJLÖNITt.r::'Ni�NEK 

. T Ö 'fl T r.: N li: T E. 

- AluUrott:Deme Lajos szkv'�m .• kir�csendör-százados.mint a Tábori Csen
ör Tör.zsszakasz parancsnoka:1944'.év1 december ho 9-én a reggeli 6rákban 
a ��sz'�mel1�letben foglalt parancsot kaptam�(SAz eredeti parancaot nem 
tudom mellékelni,mert azt 3 évvel ezelött a Kanads.1 Kir.t.ovascsendörség 
egyik tag.'lának�b1zonyos bélyegzö öss-zehasonl1 tá Ili nyomo zá II céljábol áteii· 
tam s mindeddig még nem kaptam vissza:) ' 

, 

Megelözö fejezetben foglaltak alapján aznap �élután bevonultam s je
lentkeztemlJankov1cs Lászlo vezérigazgato urnál.A Bank fiokJa a Püspöki 
Várhegy alatt levél utcában épül t.Ermek háta megett levö oriási szikla
tömbbe vol t beépi tve a Bank egy emeletes ul tra-modern BUnkerja.-Még aznE 
este jelentkeztem a veszprémi oSlItály-parancsnoksTOth aJ.ezredes urnál.a.ll 
a 4.si�mellékletben foglaltak alapján 30 fö terUleti csendört,valam1nt 
a Bank állando örségét képezö veszprémi rendör-kaplutnyság állományába 
tartozo 5 fél államrendélrt booslltotta a killöni tménybe azzal,hogy a Bank 
értékeit a Németb1rodalom terliletére fogjuk kisérni. 

1944 december 9-én az oroszok már Siofokon vol tak - légvonalban kb. 
28 km'�-re Veszprémtöl.-Megérkezésünk alkalmával teljes erövel foly a Ball 
értékeinek vasuti kocsikba vaJ.o berakása s másnap reggel' a szerelvény el 
is indult � SOpron-közelében levö �ertöbozi állomásra. Annak kiséretét a 
30 fös terlileti csendör erö képezte a rangidös fötörzsörmester parancs-
noksága alatt. 

' 
. -

Az ör! zetünkre b1 zott szálli tmány nemzeti jellegö és Banki tulajdon 
képezö fontosabb értékek a kövétkezb� voltak:3éQ métermázsa sllinarany. 
mint a magyar Pengö Aranyfedezete.25 kg-os darabokban levasalt ládikák
bap.fUrészPQrba ceomagoJva.Az' arany nagy falysullya folytán egy-egy 25-
kg.-os darab,mintegy kb'.tégla hosszuságu és kb.egy tégla s zél es ségnek 
háromnegyede,vastagsága pedig a tégla vastagságának felelt meg'. 

A három Corvina.-
A 2 méter hosszu platina Méter prototipus�-
Sok-sok millio értékben a m�kir.posta bélyeggyUlytemén,e.killföldi 

valuták és a teljes magyar papirpénz. 
A Vezérigazgato kivánságára a tábori esö.legénység paramcsnokságom 

alatt 1944 december 26-ig a íTeszprémi bunkerban maradt.�or települtürlli 
át a Bank igazgatoságával együtt a soproni had ap rod iSkolába.-Megelözö 
idö miniszteriumi rendelet alapján a területi csendörök feletti parancs
nó1tságot a fertödobozi állomáson:vi Mz sasváry ny�áll'.csö�ezredes vette 
át'.Ttt tudtam meg, hogy idb�özben. a szerelvényhez csatol ták a magyar ál
lami tUlajdont képezö ezüstöt is'.( lAz ezüst - jellemzöen az akkori feje
tetején ál:!-o viszonyokra.nyitott vngonokba.s�m modjára ömlesztve volt 
elhelyezve'.Emlékezetem szerint, 5-6 nyitott teher kocslban'�Igy annak pOn
tos mennyiség't nem is tudtam.�Németországba valo elindulásunk elött az 
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ezüst a németeknek lett átadva�További sorsárol semmi t sem tudok S ) 
A Bank kb.50 teherkocsiboI állo szerelvénye:1945 január 23-ig v� 

tegelt a fertöbozi állomáson.e. Német B1rodalomm!l.1 kötendö a Bank érde, 
ire vonatkozo államközi szerzödés megkötése miatt.-Január 23-án kás5 
délután elindult a vonat az értékeken kivül a Bank személyzetével és ro, 
nak hozzátartozoival kb.400 fös létszámmal.t!:jfél tájban Ágfalva község
nél lép tük át a magyar határt.Január 25-én hajnalban fut.ottunk be a XU 
Karintia és Felsöausztria határán levö Spi tal am phyrn kb.ezer lakosu 
osztrák községben. ' 

Nyomban azon a reggelen megkezdödött a szolgála,ton kivül levö csen 
Brök hathatos segitségével is a Bank kiköltöztetése.Elsösorban az arany, 
at B'zálH to t tuk ki a kb� egy km-re levö és II .Jo zsef király által f Ben
éé's RendtBl elkonfiskált Kolostor hatalmas templomának kriptájába.ugyan, 
is a konfiskálás ota nem temettek a kriptába�Az U alaku Kolostor pedig 
erd5igazgatoság székhelye és magánlakások céljaira szolgált.Ide települ' 
a Bank iga-zgatosága i1'OdáivaI' és aranyon kivüli tBbb1 értékkel.A kb.5O 
ko,csibol állo s'zerelvény kirakása: ké't hetet vett igénybe.Azt követöen 
Sa1'lváry ezredes ur átadta nekem a parancsnokságpt s ö a németországi 
Drezdába aposához utazott.-EttöI kezdve a Bank tisztviselöi kara megkezi 
te a-z irodai stb.mun.lrát.A KIlIöni tmény pedig a napirend szerinti kiképzél 
melyet csak a napjában és gyalrorta többször is megismétlödB légi riadok 
szaki tottak meg�--Még a kiköltözködés alatt megcsinál tam az örutasi tá s t', 
5sB'zesen 3 örszem voltlegy a Kripta ajtajában,egy a Kolostor déli szár
nyának fb"bejáratánál és egy kb.egy kilométerre a Kolostortol egyik otta
ni-Gasthaus hatalmas tánc termében levö raktárt örizte.ElhelyezésUnket é� 
élelmezésUnket a Bank igazgatosága intézte. 

'Ebben a vadregénye s faluban és viszonylagos nyugalombah bOmbak�nt 
hatott 1945 áprili s- ele Jén,illetve már március végén a dunántul1 magyar 
front szétbomlása.Ezen eseményt megelözöen kb.egy héttel a Bank e.gyik 
tehergépkocsijlÚl egyik fötiszty4s'elö vezetése alatt sopronba lett utba
indHvli.Gflramvölgy1 György önn •• mint karhatalfui fenezet kisérte a tehet'
gépkocsi t.SOpronba érte b"ket az összeomlás hire.Nyomban viss-zaindul tal: 
Spi tal am phyrn relé'.Nem sokkal az akkori Német-birodalmi határ átlépése 
után egy német tüzérszázados rájuk szegzett pisztollyal elvette tBlük a 
hata.lmas Mercedes tehergépkocsi tl�Az utoIso pillanatban a fötisztviselö 
nagyobb mennyis�gU banki tulajdont képezö dollárt és' switzerland-i frank 
ot adott át Garamvölgy1 örmesternek,azzal.hogy probálja meg elhozn! 
Spi tal am Phyrnbe.-Akik résztvettek az 1945-ös menekülésben nagyon jol 
tudj!Ík az akkori szörnyU állapotokat.Ennek ellenére Garamvölgyi örm'.két 
nap mulva bevonult Spi tal am phyrnbe és' a Fank 19azgatoságának hiány ta
l�nul átadta az ál tala megmentett nemes valutákat.Az azt követl'r banki 
gyUl�sen Temesváry Lászlo elnök nyilvánosan megköszönte és megdicsérte 
Garamvölgyi örmestert. ' 

1945 április elején a menekülb"k elsö hullámai és hatalmas gyalogos 
fogolyszáll1 tmányok elérték spi tal kőzséget.A helyi német' csendBr-örsön 
egyetlen alhadnagyi rangban lévö csendör teljesitett szolgálatot,a töb
biek h!".dbavonul t pot-csendBrök vol tak. 

A Nemzeti Szocialista. Németország fegy'jerletétele elötti utoIso 
Vasárnapon e:- kBzségben az összes köz és ma!ft.llépUletekre a helybeli oszt
rák lakosok feIvonták a régi piros-fehéros"ztrák nemzeti lobogot.Bár a 
régi községi' vezetöség helyén maradt.A délutáni orákban a kBzségháza 
elött mentem el.A községháza kapujábol hirtelen ldlépett,Dr.somógy1 otto 
Nemzeti Bank" ellenör.Irözölte velem,hogy a község vezetösége épen fontos 
gyUlést ta.rt.�t kérték fel,hogy engem,mint a Bank csendBrküIönitménye 
parancsn�kát azonnal hivjon be.A tanácsteremben a régi polgármesteren 
kivül a község Bsszes vezetö férfiai'jelen voltak,tulnyomo részben idös 
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OE',ztrák ernberek,k1ket részb en látásbol.részben már 1smertem'�A polgá:nnest 
ri széken a német rendörség örnagyl egyenruhájábansDr.paequally bécsi 
rendör örnagy ü lt.Kölcsönös bemutatkozás után németUl megkérdeztea a je
lenl ev ö osztrákokat, hogy rnegbI zhato vagy6k-EhFel tehetöleg azt hi tte . hogy 
nem tudok németül�A Jelenvol tak e gyhangu Igennel felel tek . Dr.p asqually 
�rnagy közölte velem.ho gy a régi fUggetlen Ausztria a NemzetI szoeialIste 
Németorsz3.gleverése után ujra ala:kult.Ö mInt betegszabadságen level repd 
ör törzstIszt a község és a környék közbizto nságá nak vezetését átvestt. 
Kért.hogy erre a szol�latre. a KUlön1t.'l\ény legénységének egy részét bo
csássam rendelkezésére'.Ezt készséEé'el megtettem.Még azon este az örlegén 
Bég fele a helyt osztrák csendörörs parancsnoka irányI tása mellett a kÖ2 
Bégben és annak környékén a közbiztonsági s?.olgálatot megkézdte.Aközsée 
házárol eljöv",t azonnal fel1::erestem e. Nemzeti Bank vezérfgazgatoját SDr'. 
Cot'.!i István urat.�özöltem vele á tö rténteket éó ö Inté Zkedésemmel 
egyetéJ;'tet t'� JI. kb'vetkezö hétfövi s zonylaEP san nyugalm as an tél t el.Kedden 
regEel Dr.Pasquelly örgy.üzenetet kapott.hogy fontos megbeszé lés 'céljábo 
& k özség és a tartomány határ�t k4pezö 999 méter magasságban levő hágo 
menedékh�zához menjen f el�A z lizenet szerlnt egylovagkeresztes tiszt vár 
.1a'�A dolog csak tt: rbecsalás vol t,mert megérkezése után SS.egyének agyon
lötték'�Május 8-án a clu.orákban kb�10-12 hatalmas német kato�ru. teherauto 
SS�katonák fedezete all1-tt megállott a Kolostor elötti fötéren.A kocsIkbo 
egy Ss.számvl vö t,l sztekböl állo bi zo ttság ment föl a Bank vezérlgazge.to
jához Dr.CotelU ,István-hoz.Hivatkozással !fz egyIkSS.hadseregcsoport 

pe,ranc sára követel ték. hogy 'a Vezé'rl ga,zgato a Bank összes arany készle tét 
azonnal bocsássa rendelke2',ésükre.A' ,VezérIgazgato ki tUnö politikával vacs' 
rára invlt�lta a BizottsáeJ:':\t,azonkivül különbözö okokkal halaáztotta az 
IgazgatosR,g rJ öntését.A bizottság ta",jal t.1ol tartották - és f öként Hatták 
'l'Udták.hogy az olövo'nulo 8llIerikai hailsereg már a k özelI ,falvakban van. 
Délután 3 ora táj ba,n az elso amerikai páncélo s ,ék m egál lás nélkÜl átsza
ladt a községen�r,sak a phyárn hú go n , az mner1kal megsmllásl körlet hatá-, ' , 
rán ,fillott meg.Viszont az arany meg l ett mentve.mert a németek pillana
tok _slatt el tüntek.-Jíb.5 ora tájban egyamerikai ezrerJes,kocslj"án egye
dUl ·ülve ét:kezett a község;be és a Vezé'rIgazgatot kerefrte.A Ve zé rIgazgato , 
nak átnyujtott egy:nyl1t patlancsot.mely szerint az E!Ilierl'kaf hadsereg az 
arany és az értékek örzését átveszI,és' azt a magyar csendörörséggel kar. 
öltve fogj-aöriznl.I\özölte.hogy az örs éget képezö' páncélos egység minden 
pillanatban várhato • r.z az egység .kb".egy század 20-27 'kocsl val csak este 
10 orakOl' vonult be . Addlg ,a Bank ét'kezdéjébe!l eg:i1tt voltunl� a?,'szreöeee: 
Az ezr�des ta.rtslékos tiszt volt,-polgári él'etében gyárlgazgato . Baratsáe:o : 
-qr volt és jOake,re,ta segi tett.e Rt e. Bankot' az ersö nehézségeken.nég az
nap 'Mte 10 o-ra után a temp lom kriptR.1ában 'élhelye:>.ett 'arany mené a 
csendör örszemmel' együtt egy amerikai örszemet is ál-li tOttsk 1'e1..A 'közöS 
örség az egész "1(iö tart>ama alatt az amerikai örb"k és csendör örs'zemek kö
�ött a l'egbarátsREPsabb ,vol t .Május közep én az' runerikai páncél�,-gok:r-óp� 
rancsnokaJPatton ta'bornok meglátogatta a Bankot.Az öru t asl tás értelmében 
a ket 'zárkezelö csak ,a KUlöni tmény parancsnok jelenlétében lnehetett b� a 
Xr!p tába:. A" csendör örezem, zolyomi ny.állományu törm ��ebrec'eni ,lalros" vol ti, 
Pat.ton ·tbk' .. és 'kiséretekbl.l0 percet várt érkezésemi'g.Jellemzö a tbk'.kato. 
MS magatartására,)1ogy megértette az ily értelinü rendszabálvt s legudva;;. 
riasabban fogadott.Aztán megtekintette a pincé.ben levö 365ríl�m'�a1'anyati�, 

Junius közepén az, arany készletét és l.-ülföldi valu-tákat kb.3O kato
naiteherauto,ra, rak'l:41:.-A ldpakolást- és rakodást teljes egészében'az amerj 
kai, katonák végezték'.Ezel1" u tas! tás a legfelsöbb amerlkai' p a.ráhésnok sá g 

, paranc sa al,apján történt:.Négy páncé lgépkocsi kiséretével'Frankfurt am 
Meinba az amerikai, föhadis2'.ál1áfl!'a szálU tották.JI. Bank két fötisztviselö. 
je e. szál11 tmánnyal egyi1tt utazott '�1945�jun1us elején az elsö hazaszálll� 
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tás! hull6:.m alkalmával az örlegénység fele hazament�Az amerikai hadse. 
bevonulása ut&:n II Bank vezetöje:Dr�Torzsay Biber Gyula föügyész!gazgat 
lett" Ö irásbel1 utas1 tással a,ll1erikai parancsra 'közöl te a KUlönl tménnye:' 

. hogy
· 

annak minden tagjs..Spita;J. am phyrn-i sZOlf?álati hely�l tsnylegee k, 
bi ztonság1 szol�latot lát el'.ElmenetelUk eseten . ez il1eto1:, amerikai p�� 
rencs értelmében katona szb�evénybek tekintendö�.Ugyancsak átvette e Kü
lönitmény feletti legfelsöJjb ,utasi tási jogot is'.A Különi +..mén:t; 1946 szep
tember elejéi g állott fenn.Ilyentén,a Testület utoIso maradványánák tekil 
hetö, tekintettel �ra,hogy az amerikaiak ál tal elismert fontos ,m�gyar in· 
tézmény mellett fegyveres és közbiztonsági szol&1latot látott el!. 

1945 novemberében Dr.Torzsey Biber !gazgatot az amerikai OIC.koholt 
hazai vádak alapján let�toztatta és mi;t:lt háborus bünöst hazaszáll1 ttattl 
Elfo&1sa általános elkeseredést keltett'.1946 tavaszán,mivel a még nem 
kommin1sta otthoni �emzeti Bank teljes ereJével ,kiállott malletta a Nép
biroság felmentette� .. -Jellemzö az akkori o t th..o ni vi s zonyokl'á, ho SY szaba
dulásakor a börtön fÖkanuján állo becsületes öreg magyar börtön0r igy bu
csuzott töJ.e:" no mélto"sáfIPs uram most aztán puco1nlC";�Dr Torzsay nagyobl 
mennyiségü családi ékszer e célra vale fe1áldozásával egy orosz katonai 
teherauton Becsen keresztül nyugatra menekült. ' 

nr�Torzs�y letartoztatása-után a Bank vezetését-egy 20 tagu bizottat 
vette .át·��, Bank élére amerikai megbizatással.mint vagyongpndnoksHUandt 
Rlchal"d ny.vezérigazgato került.Nevezett li. KUlöni tJnény szempontjábol ugy! 
azt·a helyzetet vette át,amit Dr.TOrzsay betöltött'.A l\Ülön:1.tmény további 
szolgálata alatt a: Bank vezetését ö intézte és a csendörség felé állando 
megértést és szeretetet mutatott'�1946 el!'lö negyedében az amerikai Times 
Magazin ciirké'böl és képei böl értesül tünk .. hogy Nagy Ferenc és Rákosi meg-. 
látogatták Washingtonban TrUhman elnököt.-AZ ot.tani bankos körb�ben áltá� 
láncs volt a felfogás.hogy a Bank aranykészleté:flöl is döntés ,történt� 

A Ban..1{ spi tali részl.egének hazaszálli tása 1946 auguszj.Us végén és , 
szeptember elején történt'�1-tint érdekességet megemli thetjük. ho gy az ered� 
tl bankos 5 tehergépkocsi helyett 7 tehergépkocsit küldtek hazri.A Bank . 
gépkocsivezetöi az uj két ·hata1mas Mercedes.teh�gépkocs�t a 45-ös össze� 
o!lllás alkalmával a német hadsereg állományábal szerezték'.A hazaszálli tás 
vaauton történt.csendCiregyén nem ,ment kiséretként'� 

l�egeUlzö felyezetben foglaltak alapján az arany és az értékek kiyé
teléirel a Bank ingD vagyon9o és sze!llélyzetének tulnyomo része haza:nent'.lgy 
& Irülönitmény szUk-ségtelenné válJ.-t'.Ennek ,�lapján HUandt Ve'zérigazgatotol 
elbocsátásunkat kértem.Személyszerint a T.számu .mellékletet képezö levél
el bocsátott el.Személy szerint igen me1egen bucsuzott.azzal.hogyh� a . 
köz!légben szánd�kozom maradni.a1rkor a Banlr állományában marad.hll.tok'�Sajl'.á
lattal közöltem.hogy a faluban munka hiányában nem tudok maradni s már 
megelözöen Lim',.. ben vasuti pályamUnkát kaptam.Ez alkalommal a Vezérigaz
gato elmondotta nekem,hogy a közelmultban Linzben találkozott és beszélt 
a !�af?PitI' Haza.száll1 tás1 Bizottság elnök-ével.aki zsldo vallásu volt.Tár
gyaláSJ:!k hivatalos j.ellegfi volt és a csendör I@lönitmény ügye is "zoba 
ker'ÜI;t'.Azon a nyáron volt a kunmadarasi pogrom'''Ennek he.tása alatt az ille 
tö kb'.szoszerint a kCivetkezöket mondottal" ha most odahaza.·a csendörség 
.teljes1t szolgálatot nJTh"lládaras nem történt volna megt "'�AZOnklvül oly 
értelemben nyilatkozo,tt aVez�rigazgatonak.hogy ne szorg--dmazza csendörök 
hazameneteIének ügyét. . 

, 1945 késö ösz�n a salzburgi amerikai CIC csoportosan szedte össze, az 
ártatlan" magyarokat hazaszáll1 tás céljábol.Fé-1ö vol t, hogy minket is ld
kezdenek.F,pen ezért a község polgármesterét,91 Igazolványt kértem.miszer�rt 
résztvettpnk Ausztria " fel s zab ad. i tá s€.b an "·.Ezt meg ie kaptuk lásd 6.sz'� 
melléklet'.Igy lettünk " Osztrák. szabadsághösök ti .Arra azonban- ki tünö 
vol t, hogy minden további amerikai. zakla.tás alol mentesi tsen bennönketi� 
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I ]jár il"en er;yáltr>.lán nem volt. 
,. !> Különi tmény fennállása al<l.tt az együttmüködés a Bank és fi Különi t-

mény között il':lntaszerü vol t.Személyszerint ma i6 a Baru, amigrácio·oan levő 
több vezetöjével legnelegebb baráti viszonyb�� vaesok.AZ ide mellékelt 
Temesváry és Jankovics féle level ek is blzonyitékai ennek. 
194��szeutember l-�el vasuti mun1l:ásként Linzben helyezkedtam al.de még 
Spi t aIban kaptam egy haza� levelet.Ebben egy falunbeli barátom a hazai 

Rirlgp e,1?Y kivágásd:t kült'lte�!, cil;:k engem "aranyrabIo csend ör századosnak I 
nevezett.A 3e:'11: 11 12. z I':tér,:) részleg-?t nvl1�801<ne1;: és ugy!?ncak rabloknak neve' 
te;�Azckat a tisztvi8s1b":et.akik a r!?blást uS3T követték el.hogy 5 bankos 
teherauta helyett hetet vi t.tek haza. 

Ugy oclahaza mint kint az emlgrRcioban az a téves hiedelem .14rta,hogy 
1946 késö öszén B, BM;: értékei t és ara.71yát az !?l!lerikaiaJr csendöri ki séret. 
tel vi ttél: haza� Ez valotlan. Al:kor e, csendül" kUlöni tmény már nem ls léte;;' 
zett'�Az .. a"'al'lyrablo csendörök vasutan vasy osztrák parasztoknál dolgozt8J 
már ebben az idb'ben ".Az aral'1j'at és az értékeket a Kissazdapártl Nogrády 
pé'zügyminiszter vi tte haza. Ö ozért magas ki tünteté st és 6gy állami arany
orát l�apctt ajándékba.Rövid pár év után ö i6 d�szldált Swá.1cba.Tudomásom 
szerint se� vasutl se� paraszti mururát nem Végzett s álli tolag most New
Yorkba.., él. 

Ez vpI t a l.fagyar Nemzeti Bank Csendör Külön! tményének r5vld és igaz 
története'. 

MET-It.�1\LETE!{ : 
l' A •• � � � . • . . • • ,·,agyar l, emze" li se,1liOrSe€e. 
2,.rözbi ztansági közegek az Eer,yesUI t Államokban. 
3f�/1 Tábori nendészet fönb1re fo Nyilt parancsa " Deme százados ré s zél'e'; 
4.A veSzPrémi ,o sztá:t.yparanc snokság parancsa a terUleti CS611dör legén3 

'. ség részére. 
5'.A Nemzeti Bnnk 19azsatDj<Ínak levele a SZOlgálat ellátásával. 
5�Spltal am phy-.i'l'l osztrák kezség polgl(rmesterénel;: nyilatltozata. 
7,�A Bank vozérlgazgatojának végelbocsáto level:De;ne szas.részére. 
8'.7emesváT1" Lászlo a Hagyar Nemzeti Bank vol t elnökének levele'.r�ellé-

kelv6Iv.Sza:thmáry rámIy szös.arra ado tt válaszának fogalmazvánva. 
9�.JankQvics Lászlo a Haf!Yt1.� Nemzeti Ba.'11{ volt vezél"igazgato.1ának ie-

vele. 
1I,"EGJEGY 7f.' 8 i 
.� 3 - 7.me lél:letek fénymásolatakleredeti példányok Deme szds.birto
Kába.'1� 
J.. 8 .:. 9·�mellékIetek eredeti u81dányok � 
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