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Niagara Falls.Ont.Canada. 

Hozzá szólás,hogy milyenra-}övo csendőrség ruházata 
és felszerelése 

1./ A vadász kalapot - tollforgóval együtt, 

2./ A.szuronyos puskát és kardot, 

3./ A bilincs és füzoláncot a lakatokkal-együtt, 

4./ Az ujjas vállgallért,a jelsipzeinort és a kapcarongyot és 

5./ A járortáskát véglegesen törölni.Ezekből egy egy darabot a 

csendőrség muzeumába kell elhelyezni,mint történelmi emléktárgyakat. 

Indokaim: az l ·-3.pontokban felsoroltak a pandurkorszak után a 

betyárvilág felszámolására és az akkoFi időknek kitünően megfeleltek.A v 

lág azóta már igen sokat fejlődött és változott.Részletes indokolásokat 

feleslegesnek tartok felsorolni,mert a mai kor embere,de különösen a 

csendőrség volt tagjai pontosan tisztában vannak e kérdéssel.Bot megálla 

pithatjuk azt,hogy a felsorolt tárgyak és dolgok a csendőrség müködéséne1 
már 

utolsó évtizedében isY"tulélték idejüket.A mégegyszer való rendszeresité-

.sük pedig a vissza-fejlődésnek lenne a legnagyobb bizonyitéka.Ezenkivül 

pedig nem csak a csendőrségre lenne szégyen,hanem az egész Magyar Nemzet· 

re is szégyen lenne. 

A 4 . pontban irt ujjas vállgallér sok anyagu,sok pénzbe kerülő, 

nehéz ruhadarab volt.Eső ellen nemért semmit,mert az esőt magába szivta. 

Az eloirt viselési módja pedig kinosan terhes volt.A szolgálati sipot pe· 

dig sokkal egyszerübben viselheti,illetoleg magával viheti a járor,mint 

azon a nagy sallangos zsinoron.Cifraságekra és pávatollakra nincs szüksé1 

A cigányokat utánzó kapcarongyokrál is rálehet térni zoknik viselésére. 

Az 5.pontbari irt járortáska szintén tu�élte korát és törlendo. 

Az 1 _ S.pontokban felsoroltak helyet a·következo felszerelést 

és ruházatot tartom korszerünek és rendszeresinendonek: 



l.Vadász-kalap helyett tányérsapkát,téli és nyári kivitelben; 

de kakas és pávatoll diszités nélkül. 

2.Szuronyos puska helyet egy kom6ly rendes pisztolyt és egy nen 

feltUnoen viselt rövid gumibot. 

3.Bilincslánc helyet,modern patentzáros tarperec szerü bilincs. 

A fUzolán� helyet pedig a fUzozsinor elégséges. 
" 

4.Az ujjas vállgallér helyet jó anyagu vizhatlan esokapátot, 

amelynek viselési és hordási módozatait nem kell szabályozni. 

5.Járortáska helyet egy térképtéska szerü inománytáska elégsé-

ges. 

6.Egy pár nyári egy pár téli,egy pár gumi csizma elé�séges a 

téli és esős időszakokra.Nyári időszakra két pár cipot. 

;.A ruházat szine és anyaga maradhat a régi és ugy a posztó, 

mint a szövet.A zubbony és a köpeny nfka azonban kihajtos legyen.Télen a 

kqpenyhez sállkendo legyen viselhető.A télicsizma viseléshez a gyalogos 

csendőrnek is csizmanadrágot kell rendszeresiteni. 

8.Az ing sz1ne lehet kak1,szürke,vagy drap és hasonló szinti 

�yakkendőkkel,de ellentétes szinben az inggel legyen viselhető.Az ing 

szabása és anyaga olyan legyen,hogy nagy melegben helyi szolgálatban 

zubbony nélkül ingben is lehesen szolgálatot teljeaiteni.A ·mellrészen 

kétoldalt megfelelő negyságu legombolható zsebek.is legyenek az ingen. 

Nagy melegben nyakkendő nélkül kigombolt ingnyakkal is viselhető legyen 

az ing. 

9.A kimeno öltözetnél a fe�ete nadrág a régi formájában tovább

ra is rendszeresitendo.A volt társasági sapka helyet szintéa tányérsapka 

legyen rendszeresitv�.Ennél az öltözetnél a fehéring viselését is meg 

kell engedni,de nem kötelezővé tenni a viselését. 

10.Meg kell engedni,hogy minden csendőr szolgálaton kivUl sa

ját polgári ruhá�ában is járhason. 



11.Az alsó és felso ruházat számát nehéz elore meghatározni, 

mert erre befolyása van az osrszág gazdasági· helyzetének mindenkori mérle

ge. De annál jobb minél tökéletesebben van a csendőr ruházattal ·ellátva. 

12.A csendőr részére kiadott ruházat váljon tulajdonává és azt 

még selejt formájában sem szabad tőle vissza követelni.Kivételt képezen az 
a· csendőr akit eltávolitanak.Az eltávolitott csendor a v1selés1 időn belU-

-I. 11 meglévő ruházatát ármegt�ri tés· ellenében köteles ruházatát vissza adni. 

13 . Lakot területeken portyázó·, vagy szolgálatot telj esi to csendor-
tilos J.egy�n. _ 

nek a táskaélelmet magával vinni magxk§tl� .A szolgálatban lévő jár-

őr étkezzen emberhez illo mód·on vendéglőben.Sok gyomo"rb·etegségnek lehet ez

zel· elejét venni.A vezénylési pótdijnak rendfokozatra való tekintet nélkül 
egyformán 
••ettl:YiiiYólyan kiszaba"tunak kell lennie,hogy az a· mindenkori viszonyokhoz 

mérten a rendes étkezést fedezze a vendéglőben való étkezés esetére. 

Minden csendőrnelr külön kell egy kis 11Liliputy11 p i sztolyt is rend 

szeresiteni,szolgálaton kivüli zsebben való rejtett vi sel ésre.Az ezzel való 

visszaélést azonban a legszigo��abban kell büntetni. 

14.A szuronyos puskára még szUkségesnek tartom,hogy vissza térjek 
Amióta a csendőrség megszünt létezni 9 év telt el.Ez idő óta ugy Magyaror

szágon,mint szerte a világon,ugy a szónokok,mint a sajtó nagy része nem 

tud másként rosszat mondani i·Iagyarországról és annak mult rendszeréről, 

hogy azt párhuzamba ne hozná a caendorszuronyokkal.Még az antikommunista 

kintlévo politikusok is csendőrszuronyokat emlegetnek amikor a régi válasz

tásokrál beszélnek,vagy irnak.Vagy egy másik esettel kapcsolatban is állan 

dóan a csendorszuronyokról beszélnek.Pl.a hátralékos adók Adóvégreh�ó ut

ján való behajtásának emlékeit sem a Végrehajtó emlegetésével beszélik 

meg,vagy irják le,hanem hogy szuronyos csendőrök hajtották be az adót.Vagy 

amikor egy 15 éves kislány,vagy egy 60 éves öregmamam kirázta az ablakon a 

porrongyot és e kihágásáért nem fizette ki a kiszabott büntetést,akkor az 

elővezetését rendelték el.Ilyenkor két szuronyos csendor kisérte be a Fszb. 

hivatalhot a kislányt,vagy a nagymamát.senkinek eszébe se jutna bárkit mást 



okolni az ilyesmiért.Mindenki csak azt jegyezte meg,hogy két szuronyos 

csendőr kisérte be a nagymamát.Ezt a végtelenségig lehetne fol1atni,de ez 

is elég.De arra még rá kell mutatnom,hogy a szuronyos puska nem hogy elo

segitette y.olna a csendor helyzetét a ,azolgálatban,hanem kimondottan hát

ráltatta.Hányszor előfordult,hogy valakit meg kellet bilicselni.A megbi

licaelendo személy nem támadott,paszi• ellenállást fejtett ki és nem en

gedte magát magbilicselni,.A jv.tartotta a szuronyos puskát,de az nem soka· 

ért,mert az elf�gott személy tudta,hogy nem fogják ellene használni,mert 

nem támad,hanem csak yédekezik.A jt.pedig a saját puskájától egy kézzel 

képtelen a megbilicselendo személy kezére rátenn� a bilincset,mert az vis! 

sza.. huzza kezeit .A pisztolyas csendőrnek mindl{ét keze szabad és.. máris sok· 

kal :aagyobb a lehetőség a pasziv elleááló megbilincselésére. 

Hozzá szólásomat igyekeztem a mult tapasztalataim alapján össze. 

áll�tani.De a 9 éves emigrációs életemben több országban megfordultam és 

--mindég figyel;mmel kisértem és kisérern a közbiztonsági szervek öltözetét 

felszere�ését és müködését.Ezért ugy is mondhatom,hogy hozzászólásomat ké1 

irányu tapasztalat alapján állitottam össze. 

Niagara Falls,1954.augusztus 25. 
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