
Ungarsk gendarmeri
Indledning

Selvom min interesse for ungarske enheder primært er rettet mod egentlige militære enheder, så har en
afstikker til det indenrigsministerielle ressortområde nødvendig, idet jeg her søger at belyse baggrunden
for blandt andet de militærpolitienheder, som indgik i den ungarske hær.

Historien

Det Kongelige Ungarske Gendarmeri blev oprettet i 1881, som en del af de dengang østrig-ungarske
politienheder. Korpsets oprindelige funktion var at opretholde ro og orden på landet.

Efter dobbeltmonarkiets sammenbrud blev gendarmeriet og politikorpsene i byerne slået sammen i 1919
til et fælles korps. Korpset hørte under Indenrigsministeriet, men var militært organiseret og uniformeret.

Så vidt jeg har kunnet fastslå, så stillede korpset de militærpolitienheder, som indgik i hæren, men løste
herudover også opgaver i sikringen af baglandet, herunder partisanbekæmpelse.

Under kampene om Budapest fra december 1944 til februar 1945 stillede Det Kongelige Ungarske
Gendarmeri fem infanteribataljoner - Galánta 1) , Zilahy, Székelyudvarhely, Beszterc og Pécs.
Bataljonerne var på mellem 150 og 700 mand, men som gennemsnit på godt 300 mand hver. Endvidere
indgik en bataljon gendarmer i Division Szent-László (se min artikel Ungarske faldskærmstropper)

Korpset fik et lidet flatterende ry for sin ofte hårdhændede indsats i forbindelse med aktioner mod de 
ungarske jøder, og blev opløst ved et dekret af 9. juni 1945.



Billeder

Ungarsk gendarm kontrollerer papirer, i samarbejde med en underofficer fra Luftwaffe.

Gendarmen bærer over højre brystlomme det mærke - se efterfølgende under uniformer - der viser hans 
funktion som fører af en gendarmeripatrulje.

Billedet stammer fra Kilde 4.

Gendarmen bærer en karakteristisk sort filthat, hvis historie - som korpset selv - daterer sig tilbage til 
dobbeltmonarkiets dage.

To gendarmer iført korpsets særlige filthatte med de karakteristiske blå-grønne fjer.

Gendarmen til venstre i billedet bærer på højre side af brystet det mærke - se efterfølgende under
uniformer - der viser hans funktion som fører af en gendarmeripatrulje.

Billedet stammer fra: http://www.skalman.nu/third-reich/axis-hu-gallery-army.htm

Lette kampvogne af typen Ansaldo 35.M 
med besætning fra gendarmeriet.

Billedet stammer fra det ungarske firma PHG Models hjemmeside, som desværre ikke p.t. er tilgængelig. 

Kampvognen er nærmere omtalt i min artikel 35.M Ansaldo – Ungarsk let kampvogn fra SSP.



Sergent, 1941.
(Kilde 2)

Uniformer

Gendarm, 1941.
(Kilde 2)

Som nævnt var Det Kongelige Ungarske Gendarmeri uniformeret som hæren; våbenfarven var rød med 
grøn kant, hvilket på tegningerne fremgår af gendarmernes kravespejle.

Den sorte filthat brugtes sjældent i felten, hvor den blev afløst af felthue eller stålhjelm, førstnævnte med 
filthattens blå-grønne fjerudsmykning. De tyske soldater var ikke klar over gendarmernes særlige status, 
hvorfor det blev nødvendigt at indføre brystskilte i stil med de tyske feltgendarmers (se efterfølgende).

Som nævnt var Det Kongelige Ungarske Gendarmeri uniformeret som hæren; våbenfarven var rød med 
grøn kant, hvilket på tegningerne fremgår af gendarmernes kravespejle.

Den sorte filthat brugtes sjældent i felten, hvor den blev afløst af felthue eller stålhjelm, førstnævnte med 
filthattens blå-grønne fjerudsmykning. De tyske soldater var ikke klar over gendarmernes særlige status, 
hvorfor det blev nødvendigt at indføre brystskilte i stil med de tyske feltgendarmers (se efterfølgende).



På linie med tyske feltgendarmer bar også de ungarske et brystskilt. Skiltet gav som bekendt tyske
feltgendarmer tilnavnet kædehunde, men om ungarske feltgendarmer havde et tilsvarende tilnavn vides
ikke.

Billedet stammer fra Kilde 1, hvori nævnes, at det er af tysk fabrikat. Brystskiltet er fremstillet af presset
aluminium. I modsætning til tyske brystskilte, så havde de ungarske ikke en selvlysende effekt.

Skiltet fandtes med to forskellige påskrifter:

1. TáboriBiztonság (= feltsikkerhedstjeneste)
2 .Csendőr (= gendarm)

Skiltet blev båret i en kæde om halsen - se tegningen af sergenten fra 1944 - og var herudover fastgjort til
en af uniformsknapperne.

Af skiltets bagside fremgår dets løbenummer.

Funktionsafmærkningen for en fører af en gendarmeripatrulje

Mærket, der er fremstillet i messing og rød emalje, blev indført i 1895 og båret frem til 1944.

Motivet er den ungarske krone.

Særlig afmærkning



Kilde: http://www.austro-hungarian-army.co.uk/badges/ungpat.htm
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Per Finsted

1) Galánta bataljonen indeholdt også en kampvognskompagni bestående af 10 stk. Ansaldo 35.M lette
kampvogne, 10 stk. Toldi 38.M lette kampvogne samt 10 stk. Csaba 39.M panservogne. Bataljonschefen
var en major ved navn István Szili.

2) På gengivelsen af sergenten fra 1944 mangler det meste af hans højre arm, idet en anden figur på
tegningen skyggede for den ungarske gendarm.




