
 
Szeghalom város önkormányzata és a szeghalmi 

Wenckheim-D’Orsay 
Kastély-múzeum és Könyvtár 

 
Szeghalom Békés megye északi részén található, a Szeghalmi já-

rás központja, a Dévaványai-sík keleti peremén (de gyakran emlí-

tik a Sárrét fővárosaként is). A 15. század végén mezőváros volt, 

majd elnéptelenedett. 1711 óta folyamatosan lakott telepü-
lés, 1984 óta város. A Berettyó jobb partján fekszik, innen már 

csak pár kilométer, ahol a gyönyörű ártéri erdők kíséretében a Se-
bes-Körös és a Berettyó összefolyik. Ha pedig a folyóknak hátat 

fordítunk, az Alföld "tengersík" vidékét látjuk. A folyók szabályozá-
sakor levágott kanyarulatok szép kirándulóhelyek és kedvelt hor-
gászparadicsomok. Itt még kis foltokban megtalálható a földrajzi 

fekvésnek megfelelő flóra és fauna. 

A szeghalmi múzeumot 1963-ban alapították. Alapítója Miklya Jenő 
fáradhatatlan munkával 1984-re tájmúzeummá fejlesztette a gyűjte-

ményt. 1992 és 2000 között az intézmény a megyei múzeumi szervezet 
tagjaként működött. 2011-ben összevonásra került a Nagy Miklós Vá-

rosi Könyvtárral. Kiállításai azóta a D’Orsay kastélyban tekinthetők meg. 
Rendezvényei és kiállításai – bár az intézmény tájmúzeumi rangját el-

vesztette – reprezentáns voltából adódóan a békési Sárrét átfogó képét 
mutatják be. Gyűjteménye mind a mai napig a táj népélete és múltja után 

érdeklődő kutatók hasznos adatbázisa. 
 

                                                                                                 Navigare necesse est 
                                                                                                  (Hajózni szükséges) 

 
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének 

Magyar Csendőr Bajtársi Egyesülete  
 

 kiemelt működési célja a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 
44/1991. (VIII.28.) AB határozata alapján, valamint a pártatlan tu-

dományos történeti kutatások eredményeinek felhasználásával 
szervezetileg segíteni a közvéleményben, 1945. évben politikai 

okok miatt feloszlatott m. kir. Csendőrség, mint katonailag szerve-
zett őrtestület tisztességének, katonai becsületének helyreállítását 

a több évtizedes hamisítások és rágalmak miatt. 
 Kiemelt célja a m. kir. Csendőrség hagyományainak ápolása, to-

vábbá csendőrség intézménye iránt érdeklődő, azzal szimpatizáló 
személyek és szervezetek összefogása, koordinálása alapvetően a 
magyar fegyveres erőknél, rendvédelmi szerveknél folyó tudomá-

nyos oktató munka segítése érdekében. 
A szervezet stratégiai célja törvényes úton, vidéki viszonylatban a 

Magyar Csendőrség visszaállítása. 

 
 

 
 
 
 

 
A Szemere BertalanMagyar Rendvédelem-történeti 

Tudományos Társaság 
 

— amely 1990. évi alapítása óta folyamatosan működik — 
hivatásának tekinti a nemzeti rendvédelem-történetünk ku-
tatását, a feltárt eredmények közkinccsé tételét. Ebben a 
szellemi környezetben valósul meg a Magyar Királyi Csend-
őrség történetének a művelése. A társaság az objektív törté-
nelemszemlélet talaján állva, az etikai tisztaság szellemisé-
gével végzi alkotómunkáját. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tu-
dományos Társaság (SZBMRTT) két folyóiratban és hat 
könyvsorozatban publikálja a magyar rendvédelem-törté-
net művelésével kapcsolatos operatív eseményeket és új 
kutatási eredményeket. 2020-ig 150 szerző tollából össze-
sen 628 — a tudományos művekkel szemben támasztott el-
várásokkal harmonizáló — írásmű jelent meg a társaság ki-
adványaiban. Közülük csendőrség-történeti témakörbe tar-
tozott 38 szerző 120 szellemi alkotása.  

A XXI. század elején a magyar kultúrközegben a 
SZBMRTT keretei között működik a Magyar Királyi Csend-
őrség történetével foglalkozó legjelentősebb szellemi alko-
tóműhely. 

 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Alapítvány 

 

— amely 1992. évi alapítása óta folyamatosan működik — a Sze-
mere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítványt a Szemere 
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Társaság által létrehozott szerve-
zet. Az alapítvány hivatásának tekinti a magyar rendvédelem-törté-
net művelési eredményeinek közkinccsé tételét. Ennek érdekében 
magyar rendvédelem-történeti tartalmú tudományos rendezvé-
nyek szervezésében vesz részt, illetve kiadványok szerkesztéséhez 
nyújt segítséget. 

 
 

A konferencia nyitott, 
részvételi díjhoz nem kötött, 

regisztráció a helyszínen. 
A konferencia audiovizuális rögzítésére 

a szervezőbizottság engedélyével kerülhet sor. 
A konferencia-sorozat megvalósult rendezvényeinek tájékoztatói 
megtalálhatóak az SZBMRTT honlapján a Rendvédelem-történeti 

Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis), 
HU-ISSN 1785-3257. számai „Rendezvények” rovataiban: 

http://www.szbmrtt-rth.atw.hu/index.html 
 
 
 
 
 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

a  
2021.  I X .  18-á n (szombaton)  

0930 órai kezdettel 
 

Szeghalom Wenckheim-D’Orsay Kastély-múzeum és Könyvtár 
épületében 

(5520 Szeghalom, Nagy Miklós. út 2.) 
megtartásra kerülő 

 
 

„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./ 

 
 
 
 

A rendezvény szervező intézményei: 
 

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 
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P R O G R A M  
 
 

Levezető elnök : 
dr. BODA József Ph.D. mag. nyá. nb.vörgy. 

címzetes egyetemi tanár 
 
 
 

0930 – 0950   Megnyitók 
MACSÁRI József Szeghalom város polgármestere, 
Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HM Oktatási, Tudomány-
szervező és kulturális főosztály vezetője, 
KÜRTI Béla csendőrségi relikviagyűjtő, 
 
0950 – 1010  Elismerések átadása 
 
1010–1030 SZAKÁLY Sándor: Csendőrök és honvédek, akik a 
Magyar Királyi Csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. 
 

1030–1050 KAISER Ferenc: A Magyar Királyi Csendőrség te-
vékenysége a két világháború között. 
 

1050–1110 PARÁDI József: A polgári magyar állam rendvé-
delmi testületei személyi állományának szociális viszonyai. 

 
1110–1130    OLASZ Lajos: BOGYAY Kamill cső.alez. repülő tevé-
kenysége. 
 

1130 – 1150    SZÜNET 
 
1150–1210    ÁDÁM Barnabás ezds. : A lovas csendőrség. 
 

1210–1230    SZLÁVIK Jánosné  A gödöllői csendőr kutyatelep. 
 

1230–1250   VINCZE Gábor Czigány József csendőr ezredes 
vallomásai (1945-1946).. 
 

1250–1310   VINCZE Gábor „»Horthysta« rendőrfőtanácsostól 
az »izgató kulákokig«.” és MIKLÓS Péter -VINCZE Gábor 
„»Népellenes« újságíróktól »reakciós lelkészekig«.” című 
könyveket bemutatja MIKLÓS Péter történész.  
 

1310 - 1325  ALFÖLDI Vilma bemutatja „Interjú az »ellen-
ség« gyermekeivel.” című legújabb kötetét. 

 
1325 – 1335  A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
levelének ismertetése. 
 
1335 - 1345  BODA József  A konferencia zárása. 

 
1345 - 1500  Állófogadás, 

                 
                1500 -tól A „Mundérba bújt történelem” című kiállítás   
                  és a volt csendőrlaktanya megtekintése. (Turi János tü.    
                 alez. relikviagyűjtő) 

 
 
 
 

A szimpozion helyszínének 

megközelíthetősége Szeghalmon 
 

 
 

Információ: 
dr. BODA József Ph.D. mag. nyá. nb.vörgy. 

(+36/06-20) 992-0117 
 
 
 
 

 

A rendezvény számára otthont nyújtó épület 
 

 
 

5520 Szeghalom, Nagy Miklós. út 2. 
 
 
 
 
 


