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A csendOr ka ona vo-
A

Honvédelmi Mi
nisztérium osztá
lyaiban visszama

radt úgynevezett „szűkebb 
törzs"-ek, 1944 november 
utolsó napjaiban kaptak 
parancsot arra, hogy leg
később december másodi
káig hagyják el Budapes
tet, és vonuljanak be a 
hátrább fekvő kitelepítési 
helyre, Gyepű 2-re, ahol a 
munka folyik majd to
vább. A fővárosban csu
pán a harcoló alakulatok 
maradtak. December má
sodikán, a kora reggeli 
órákban magam is útbain
dultam Gyepű 2-re, azaz 
Perenyére, Szombathely 
közelébe. Csúnya, hideg, 
havas-esős időnk volt. 
Budapest határához érve 
kiszálltam a kocsiból és 
megcsókoltam az annyi 
könnyel, vérrel és verej
tékkel áztatott áldott föl
det és csupán annyit 
mondtam: „Ide csak 
egyenruhában ~rek 
vissza." Majdnem fél év
század telt el azóta, és se 
egyenruhában, se polgári 
ruhában nem tértem haza. 

Az ::. _ 1,1tóbbi években 
azonban szinte elképzel
hetetlen változás ment 
végbe itthon, és a kelet
európai térségben is. Csak 
így történhetett meg, hogy 
tavaly október huszonket
tedikén meghívót kaptam 
Budapestről. A Rendőr
tiszti Főiskolán megala
kult Szemere Bertalan 
Társaság - udvarias hangú 
levélben - meghívott egy 
november tizenkilencedi-

ke és huszonegyedike kö
zött megtartandó konfe
renciára. Elszállásolás és 
étkezés tekintetében az ő 
vendégük leszek, olvas
tam a levélben, kísérőt is 
vihetek magammal, és 
hangsúlyozták a megjele
nés fontosságát. Vála
szom egy percig sem le
hetett vitás ... 

A Rendőrtiszti 
Főiskolán 

E meghívásban kiváló 
alkalmat láttam, hogy a 
Honvédelmi és Belügymi
nisztériumban az illetékes 
·urakat felkeressem, és 
személyesen tudjak tájé
kozódni igazolási ügyünk 
állásáról. Egy időközben 
felfedezett vérző gyomor
fekély azonban kétségessé 
tette az utamat. Pár napi 
kórházi és utókezeléssel 
annyira rendbehoztak, 
hogy november nyolcadi
kán engedélyt kaptam or
vosomtól, és így novem
ber tizenhatodikán - orvo
si jótanácsokkal, tilalmak
kal és egy tarisznya 
gyógyszerrel ellátva - út
ba indulhattam Budapest
re. Már másnap a leendő 
konferencia helyén, a 
Rendőrtiszti Főiskolán 

voltam. 
Tájékoztatást kaptunk, 

hogy a főiskolán sok női 
hallgató is van. Az előze
tes felvételi vizsga kötele
ző. Jelenleg öt szakon fo
lyik a képzés, a tanfolyam 
tartama a nem katonavi-

selteknek négy, a katona
viselteknek pedig három 
esztendő. A kiválóan vég
zettek főhadnagyként, a 
többiek hadnagyként ke
rülnek ki. 

A Rendőrtiszti Főisko
lán kapott helyet a „Sze
mere Bertalan" Magyar 
Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság is. 
A társaság objektív alapo
kon áll, és a magyar rend
védelem igaz - a napi és 
pártpolitikától mentes -
történetével foglalkozik. 
Sorrendben ez volt a III. 
konferencia, s körülbelül 
száz fő vendéget hívtak. 

Kiváló szakemberek 
adtak elő és a társaság 
célkitűzéseinek megfele
lően, a „tradíció és kor
szerűség" szellemében, 
főleg az elmúlt idők rend
védelmével és rendvédel
mi szerveinek kérdéseivel 
foglalkoztak. Volt azon
ban olyan előadás is, ami 
korszerűsítési és katonai 
kérdésekről szólt. Mind
annyiszor jó érzés töltött 
el, amikor az előadók a 
csendőrségről beszéltek, s 
mindezt elfogulatlanul, 
tárgyilagosan tették. 

November tizenkilen
cedikén magam is felszó
laltam. 

A megszállás 
következmé

nyei 
Ismertettem - többek 

között - az 1944. március 
tizenkilencedikei német 

megszállás végzetes kö
vetkezményeit, a testület
nek az utasításokban til
tott szolgálatokra való 
igénybevételét, és tiltako
zásaink eredménytelensé
gét. A megszállók paran
csai végrehajtása során a 
helyzet néha már őskori 
állapotokra emlékeztetett: 
vagy én ölök, vagy engem 
ölnek meg. Példa erre a 
nagyváradi gettó elszállí
tása, vagy a kistarcsai in
ternálótábor lakóinak 
megmentése. 

Hangsúlyoztam, hogy a 
csendőr katona volt, a kia
dott parancsot végre kel
lett hajtania, ezért sem a 
Testületet, sem az egyes 
csendőrt felelőssé tenni 
nem lehet. Hozzászólá
som befejezéseként - úgy 
a magam, mint a megje
lent 7 bajtárs nevében -
megköszöntem a megtisz
telő meghívást, mely még 
egy esztendővel előbb is 
elképzelhetetlen lett vol
na, és további sikeres 
munkát kívántam a Sze
mere Bertalan Társaság
nak. 

A harmadik napon nem 
vettem részt a napi prog
ramban, mivel a Honvé
delmi és a Belügyminisz
tériumban az igazoló bi
zottságok elnökeit keres
tem fel. Mindkét helyen 
alkalmam volt hosszabb 
megbeszélést folytatni az 
illetékesekkel, így szemé
lyesen meggyőződni a fel
adat súlyosságáról. A 
munka tehát folyik, azon
ban - amint azt a két mi-



nisztériumban és másutt is 
tapasztaltam - az előbbre 
haladást hátráltatja az im
már fél évszázados, isme
retlen iratanyag, és a régi 
szabályzatok hiánya. A 
tisztánlátást pedig a kez
dettől fogva folyó gátlás
talan propaganda nehezíti. 

Ezért fontos, hogy az 
egykori csendőr bajtársak 
- a kapott jótanácsok alap
ján - vegyenek igénybe 
minden elérhető, otthoni 
lehetőséget (sajtó, rádió, 
személyes kapcsolatok 
stb.), hogy az igazságot, a 
leplezetlen tiszta igazsá
got minél szélesebb kör
ben megismertessük, a ha
zugság hadjáratát ellensú
lyozzuk, s az igazolás ne
héz munkáját magunk is 
elősegítsük. 

A zavart csak fokozza 
az időközben kiadt>tt ren
deletek nagy száma, s az 
utóbbi években történt 
sok-sok hatálytalanítás is. 
A sorsunk felőli döntés
ben az illetékesek - meg
jegyzem érhetően - nem 
igazán tudják értelmezni 
az úgynevezett kettős 

szervezést, és a csendőr 
katona voltát. E témában 
tavaly - az egyik hazai fo
lyóiratban - cikk is megje
lent: „Cicázzanak-e ismét 
a kakastóllasok" címmel. 

Csendőr 
vagy katona? 

A tisztázás szándéka 
okán kívánatosnak tartom 
ismertetni a szervezést és 
a csendőr katona voltát. 

A csendőrség ügyeit -
alapításától kezdve - két 
minisztérium intézte. A 
BM Vl/B. osztály foglal
kozott a csendőrség gaz-

dászati, kezelési és szol
gálati ügyeivel, míg a HM 
20. oJ;ztály a csendőrség 
személyi, fegyelmi és ki
képzési ügyeit igazgatta. 
Ez a kettős szervezés nem 
csupán nálunk létezett. A 
csendőrség élén, mint leg
magasabb katonai elöljáró 
a csendőrség felügyelője 
állott. Sajnálatos tény, de 
zavaros a kép a tekintet-

• ben is, hogy a közbizton
sági szolgálatát teljesítő 
csendőr katonának tekin
tendő-e, vagy sem. 

A csendőrnek a Testü
letbe való belépés, illetve 
átlépés (tisztek a honvéd
ségtől) alkalmával egy
szerre két esküt kellett le
tennie: a honvéd- és a 
csendőr esküt. A csendőr
esküben hangsúlyozottan 
megfogadta, hogy mint 
katona, szolgálatát a hadi
törvények és szabályok 
szerint teljesíti. 

A HM és BM által kia
dott Szolgálati Utasítás 
40. paragrafus, 295. pont-

ja szerint pedig: „A szol
gálatban álló, vagy szol
gálati minőségben fellépő 
csendőr ugyanazokkal a 
törvényes jogokkal van 
felruházva, amellyekkel 
minden katonai őr bír és 
ezenkívül a törvénynek a 
polgári hatósági közegek
re kiterjedő külön oltal
mában is részesül". 

A 28. paragrafus 6. 
pontja szerint: „A csend
őrség legénységi egyénei 
és tisztjei a honvédség ha
sonló rendfokozatú, illet
ve állománycsoportba tar
tozó egyéneivel egyenran
gúak." 

A 3. paragrafus 14. 
pontja pedig azt tartal
mazza, miszerint a 
csendőregyének által el
követett bűncselekmé

nyek elbírálása a katonai 
btk. alapján történik ... 

Tehát, nem lehet vitás, 
hogy a közbiztonsági 
szolgálatot ellátó csendőr 
katona volt, és ily' módon 
igazolási ügye is a katonai 

A mtl pyolcva@etedík ~Atendejét taposó Balló Ist
vántól a következőket írja dr, Rektor 8é1a egye.remi ta„ 
nár. A csendőrség oknyomozó története című 1980-ban, 
az Árpá(t Könyvkiadó Vállalatnál - Cleveland, Ohi-0, 
U.S.A. - µJegjelentrn.tmkájában (530. oliJal): 

„Balló István dr., esend6r 5rnagy 1942-ben a miskoki 
nyomozó alosztály parancsnoka, majd előadó tiszt a 
Honvédelmi Ministtérium csendőrségi osztályán. A má
SQdik világháború végén hivatalával Németországba. tele
pült át, ahol az összeomlás után fontos szerepet játszott a 
csendőrség visszaállítását és a testület tagjainak kiván
d-0dását kérelmező munkálatokban. Onnan az Amerikai 
Egyesü.lt Államokba, Cleve~andbe került, hol elébb a 
;Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének csoportvezet6-
je, majd a ,Csendor Család' elnöke. Dr. Balló a clevelan* 
di társadalöm egyik vezető személyisége, aki minden 
magyar nemzeti megmozdulásban fontos szerepet ját* 
szik." 

Balló István 1991. október másodikán Antall József 
mini~zterelnökhöz • amerikai ott-tartózkodása alkalmá
val * egy memorandumot juttatott el, melyre válaszkent 
meghívták a dr. Bóross Péter belügyminiszter védnöksé* 
gével, s a Szemere Bertalan ,Rendvédelem-történeti Tu
dományos Társaság rendez~ében megtartott 1991. no
vemberi, háromnapos rendvédelmi elóádássorozatra. 

igazoló bizottság elé tar
tozik. 

*** 
Majd' fél évszázad után 

tértem vissza Budapestre. 
Fogadalmammal ellentét
ben nem egyenruhában, 
hanem polgári öltözetben. 
Szeretném hinni, hogy en
~e k a visszatérésnek - a 
jelenlegi körülmények kö
zött - van olyan jelentősé
ge, mint az egyenruhás 
visszatérésnek lett volna 
annak idején. Egy más 
Budapestet találtam, és ez 
érthető is. Mint ahogy vi
lágos, hogy a letűnt fél 
évszázad anyagi, erkölcsi 
és szellemi pusztítása sem 
múlt el nyomtalanul. De 
komoly jeleket látok, me
lyek egyfajta tisztulásra 
utalnak. Mindez úgy van, 
mint a természetben. Ha 
elmúlik a vihar, kitisztul 
az ég és a folyók vissza
térnek medreikbe. 

Hiszem, hisszük, hogy 
a pártos történetírás ideje 
elmúlt már, s a magyar 
történetírás és történelem
szemlélet is visszatér az 
egyetlen elfogadható alap
ra, a párt- és napi politiká
tól mentes, objektív ala
pokra. Ha ez megtörténik, 
akkor a Magyar Királyi 
Csendőrségnek, és a ma
gyar csendőrnek helye 
lesz ismét a magyar törté
nelemben, visszakerülhet 
oda, ahonnan a nagy föld
indulás letaszította. 

Mi mást kérhetek, kér
hetünk ehhez, mint a Ha
dúr segítségét és jó erőt, 
egészséget. 

Csíkszentimrei 
dr. Balló István 


