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Bajtársi Levél 
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAJTÁRSI KÖZÖSS~G 

KÖZPONTITAJ~KOZTATóJA 

Alapftotta: N~HAI VI~Z KARSAY JENO ALEZREDES 

1974. julius-augusztus-szeptember-októoer-november-december 
XXVII. évfolyam, 7·8·9-10-11·12. szám. 

1975. január-február-március-április-május-június 
XXVIII. évfolyam 1·2·3·4-5·6. szám. 

li:: N' LETTEt 
VITÉZ\!)L. 
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A MKCSBK központ címe: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS, 

1328--87 Ave. S.W. Cal gary, Alberta, Canada, T2V OW3 
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A MKCSBK. - A M. KIR. CSENDOR BAJTARSI KöZöSS~G 
J . :;:ea:z& ont.riói (kanadai) caoportjai halÓaági múködéai engedéllfel 

rendelkeznek. 

~lási évÜnk~49. r~ '"""'" - - H. köaesl éh y - (cnarler) kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. John Yaremko, mi

nister of citizenship, provinciaI secretary. 
Angol hivatalos megn~vezésünk: "Royal Hungarian Gendarmerie Ve;. . 

terans' Benevolent Association". 
Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Province of Ontario. 
F elad(l.taink: 
Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját adományokkal, 

gyiijtéssel, kölcsönnel. Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot l 
tesiteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanél
Jd1li bajtársainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni baj társainkat. 

Apolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. kir. 
Csendőrség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában 
és az ország védelmében életüket adták a Hazáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a volt ro. kir. Csendőrség hivatásos tag
jaiból áll 5%-ban pedig a céljainkkal egyetértő csendőrbarát, tartalékos 
bajtársainkból. 

A MKCSBK Vezetöség megbízásából szerkesztette és kiadta 
vitéz Kövendy Károly százados 

Minden cikkért, közleményért s7.erzóje felelős. 

A Bo,itársi L6'Vél, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek, mint 
világszervezetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alakulási éve: 1948-

Előfizetési dlj évi $10.00. 

Minden levelet, hírt, közleményt és pénzadományt a 
következő eimre kérünk: 

uMKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 
1328-87 Ave. S.W. Calgary, Alberta, Canada, T2V OW3 

BtJjt4rB, bízz a JlKCSBK Vezet6ségében, mely 8zemézytél.en.ül ú öuetl.en.tll 
itltén 'I1iZág8zervezetünk táiékoztat6, ftyilvántartási, 8egél1fÜfI1Ii BZOlgcUtJtcit. 

Eszmei laktanya, levéltár, múzeumok címe: 
uMKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 

P .0. Box 335, Etobicoke, Ontario, M9C 4V3, Canada 

Készült a SOVEREIGN PRESS nyomdájában 
872 Winston Churchill Blvd., Oakville, Ontario - Tel.: 845-2711 
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lJ MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
KÖNIGLICH UNGARISCHER GENDARMERIE KAMERADSCHAFTSBUND 

ROYAL HUNGARIA N MOUNTED POLICE VETERAN ASSOCIATION 
ASSOCIATION DE LA GENDARMERIE ROYAL E HONGROISE 

vitéz Vattay Ferenc ezredes ur 1973 6szén bucsusorokat inté
zett a lemondott központi űgyvezet6höz.Ez a nyil a tkozat meg j elent 
a Bajtársi Levél 1973.6szi számában,1974 tavaszán.ld6közben kitud6-
dott,hogy az Ezredes Or csak egy t~TV~ete t klilaött s azt kés6bb egy 
végleges nyilatkozat követte a következ6képpen: 

1973 év végével űgyvezet6nk,rnunkával va16 tulterheltsége miatt le
mondott, de vállalta továbbra is a í!a,~sf L~vé1. -s~J~eeZ'té 8'ét -és ki
adását,az eszmei csend6r laktanya parancsnoK sá át,valamint az abban 
elhelyezett mu. a r arc lvum ko rz s s kezelését ___ 

vitéz ~ó~ndy ~ajtársunk munkájának ere dményeit és ebbeli érdeme-
it el kell ismerni és a multban zavartkelt6 körűlményeket pedi9 köl
ce5nösen el kell felejteni.Működésének egész ideje alatt fáradtságot 
nem ismerve, igyekezett a legjobb belátása szerint űgyködni,a közel 60 
csoportot összetartani,ujakat szervezni,a bajtársi életet az általa ki
adott és szerkesztett -Bajtársi Levél" foly6irattal ébren tartani,a baj
társakat tájékoztatni,sz6rakoztatni,és a közölt fényképekkel bennűk a 
régi emlékeket felidézni.Sokat utazott különböz6 világ és országrészek
ben,anol az ott é16 bajtársakkal,csoportokkal,sz6rványokkal személyes 
kapcsolatot teremtett.A nélkülöz6 bajtársainkat és családjukat a cso
portok adományaival,a központi segélyalap keze16jével anyagilag támo
gatta és segitette.Az 1970-ben lejárt "küldöttségi alapot"saját pénzé
vel kiegészitve,bajtársi hozzájáruláSOkkal és adományokkal támogatva: 
megalkotta és berendezte az emigráci6 egyetlen eszmei csend6r lakts~yá
Ját.Megteremtette a M.Kir.Csend6rség és a Vitézi Rend muzeumát/melyhez 
id6közben a Rák6czi Szövetség és a M.Kir.Rend6rség muzeuma is csatlako-

_ ~ott/.Végül kitart6 szorgalmával az 1954-ben kiadott ·Csend6rök a Kár
tokon" c.munkája után 1914-ben megjelentetett egy terjedelmeB müvet 
.Kir.Csend6rség" eimen l88l-t6l 1945-ig/az összeomlás 30-ik évfordu-

16jára pedig egs katonai képeskönyvet: "Harcunk,1920-l945" eimmel a
dott ki Simontsits Attila pc.hdgy bajtársával közösen/és a ll-ik évben 
~s vállalta a BL szerkesztését és kiadását,emellett végezte a növeked6 
aJt~rsi levelezést. 

Mindez az 6 érdeme még akkor is,ha többen más kérdésekben nem ér
tettek vele egyet.A j6 szándékot azonban el kell ismerni,az érdemek 
~U.18UlYban vannak!Már régebben elnyerte a Vitézi Rend F6kapitányának 

8 a MHBK Vezet6jének elismerését. Az elismerés egyben köszönet i~! 
ell Mikor az elmult tiz évben müköd6 vitéz ~óvendy Károly bajtársunknak 
Ba 8~met ;ejez~ , k1vá110m,hO gy j6 egészségben, megelégedéssel lás

e a továbbra is v alt munkakörét. 
IYugaton,1973.december 31. vitéz Vattay Ferenc ezds sk. 

a MKCSBK vezet óje 
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vitéz Baranchi Tamáska Endre szds.ba·társl: 

1534 be a MKCSBK.vezetöi tisztséget. 

Elözmények:A megbomlott egységünk helyreállitása érdekében az argentinai csoport 

1968.X.30-án azt a javaslatot tette,hogy a müködö 8 tag Vez.Biz.helyett a mindenkori legidösebb 

csö.tiszt töltse be a "Központi Vezetö" -i helyet. Ezt a tervet a 8 tagu Vez.Biz.sok csoport,köz

tük a clevelandi I.Köz.ugyszintén Folkusházy altábornagy ur is helyeselte. Ennek folytán 

v.V.F.ezds.bs.1969.VIII.22-e átvette ezt a tisztséget ,amit mindkét ujságunk közhirré tett. Me!-

la ezetö" v.Sz.K.szds.bs.aki az összes adminisztrációs dolgokat végezte, 

. öközben al.Köz.vezetöje egy személyes találkozást rendezett,aminek az lett az 

üdvös eredménye, hogy megszüntek a személyeskedö vitatkozások és helyreállt egy közös béke 

a csoportok között. Ez idö után a '~Központi Vezetö" eim helyett "~KCSBK Vezetö" szerepelt. 

1973.december 31-én az ügyvezetö bajtárs 10 éves ügyködése után lemondott tisztségéröl 

(:megf!rtva mag~na'k az"'iltala létesitett CsöJaktanya pkságát,a Csö. Muzeum öri tisztségét és 

a B.L.további szerkesztését :). Helyébe önkéntes munkavállalással Enyedy László BsJépett,kit 

több idösebb bS.e tisztségében jó kivánságáikkal megerösitett. =-;;" 
1974.sze tem ber l-én a MKCSBK Vezetö bsJépett vissza,elörehaladott korára való tekin

tettel es engem,mm rangsorban utánakövetkezöt,bizott meg az utódlás rendezésével. Helyét 

nem foglaltam el,mert nézetem szerint azt egy fiatalabb, teljesen egészséges és tettrevágyó 

bajtárs kell hogy betöltse. E tárgyban hónapokig leveleztem. r rt am Angliába,Argentinába,Ausz

tráliába,Ausztriába,Brazi liába,~anadába,~szakamerikába és N émetországba,melynek folyamán 

közel 100 levél ment és jött. A levelezés eredménye az volt,hogy egy törzstiszt sem vála Ita a 

vezetöi tisztséget és csupán L!.!!~.t:b_\' ~társ ~tt n~k.em ajánlva;kiket megkéFtem a t~tség 

elvállalái~a.~~.Tamásk;:!>; ::~.ll:.i~~tt a~a*hogy'" =-~fv ta.rtamj.r~hajlandó e tisztsé
get hiven és becsülettel átvenni,mely idö eltelte után Ö és a bajtársak döntenek a továbbira. Neve

zett bs-nak békebeli és harctéri szolgálata van,ugyanugy kitüntetései is és eddigi tevékenysége 

szorgalmára vall. 
Mivel e komoly közügyben nem akartam egymagam dönteni,felkértem több mint 33 tiszti 

és tiszthelyettesi bajtársat,hogy közöljék velem ha ennél jobb megoldást tudnanak. A kétszeri 

levélváltás ideje alatt csupán 3 megjegyzést kaptam. Az egyik idösebb bajtársat gondol megfele

löbbnek( :ilyet nem javasolt :),a másik kettö személyi vonatkozásu,de az senki becsületét nem 

érinti( :szintén konkrét javaslat nélkül :). Ezek után a megkérdezettek 90 'th-a v.b.T.E.bajtárs 

mellett van,öt MKCSBK Vezetönek elismerik és ez emlitett idöben érvénybe lép.Jó munkát 

kivánunk neki! 

Fontos teendök:a békesség és bajtársiasság fenntartása,az általa tervezett alapszbályok 

elfogadása és életbeléptetése,kerülni a személyi kultuszt és a két ujság,;,nkat tárgyalásokkal 

egyesiteni ,egy sajtóbizottságot létesiteni a cikkek átvizsgálására,hogy a lap nivós legyen. Csak 

az kapjon lapot ,aki megfizeti,ezért igyekezni kell azt a legolcsóbban elöállitani,végsö esetben a 

MHBK havilapjának a " Hadak Utja "~ mintájára,mely esetben a képek sajnos elmaradná

nak. Szerintem,utóbbi esetben nem lenne adósság a n).'omt:itá.?_ kiirül. 

Viharok l;;jönih~tn'~k,kit~ph~t;;ek tölgyeket.de 'ha a gyökeréböl marad a földben .az ujra 

kihajt. Ha minket egykori csendöröket a történelem vihara hivatásunkból kiszakitott és az el

mult évek kiöregitettek,vigaszunk és reménységünk gyermekeinkben és unokáinkban "an,akikre 

hárul a kötelesség,hogy emlékeinket a jövö számára megörizzék és ne engedjék "!felejteni.hog;y 

volt egyszer egy m.kir.csendörség,mely hazáját és nemzetét közel egy év~áz~on át hiven, viti
zül és becs'ü1etter szo'lgá~ely idöbe a kü!földön töltött idönket is beleszámitottam és itt is 
csak magyarságunkért állunk helyt és viseljük szi"ünkön Hazánk sorsát. 

Nyugaton: az ur 1974, évében. 

!llinden bajtársamnak meleg kézszoritással. 

Hiven B ecsület tel Vitézül. 

Pintér Aladár 
szkv.ezredes. 

e ~ 
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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
KÖNIGLICH UNGARISCHER GENDARMERIE KAMERADSCHAFTSBUND 

ROYAL HUNGARIA N MOUNTED POLI CE VETERAN ASSOCIATION 
ASSOCIATION DE LA GENDARMERIE ROYAL E HONGROISE 

vitéz Baranchi Tamq~k~ Endre 
MKC3BK vezeto 

1534 Park Blvd , Pi ttrbllrg PA . 
15 216 USA.~:563-:5842 . (4/2) 

Pi ttsb.urg,1974 Karácsony estéjén . 

Kedves Csendbr Bajtársam ~ 

~Rangidös Csendör Bajtársunk 1 974.nov. 28 - án kelt ThJLKOZTA70-j á 
boI értesült,ho,gy 1974.decem~r ), .. -i dátummal én l e ttem a l~KCSBK v o-

t"~ -- --'-' 
ze o. 

gya sak a TÁJÉKOZTATO-ban szerepel ez is_It nézetem szerint 
azt egy' atalabb ••• bajtárs kell.hoc:y betöltse." Hint 61 . éveonet be-
"It" ,i gy tartozom én a " fiatalabb 2 nemzedél~hez . 

:/Jol tudom,ho gy amikor a bajtársaim bi:r,alm'>:'bol eu.el a ma.eae 
tis~ée[el le ttem megbizva.a helyzetem nem l e~z kbnn~l~.'éln ld.v:{lo 
vezet ök után,mint FO'lklJ~ázy alté'.bornacy ,vitéz KirfÍly es vité:>, Vat
tay ezredes urak volta@izam Bohban minden bajU::rsam bímo€,atP:sr.ban 
és se c:itségében s igy arám bizott feladatot el foepm tudni v-S['l"zni •• 

SzervezebÜnk.mely a Magyar Királyi Csendörséc; emicrá ciob?n élö 
tae;jait fo r,. ja össze , "Bajtfirsi Kozossée " . Ebban a szoban, "bujtá.rsi" 
igen so,k minden foelaltatik benne . Nem annyira a kényelmes otthon, 
vagy bék.eidökben bizonyosodott be a bajtársi sZ~lem.hanem azt a nel:!éz 
héz,komoly idökben l ehetett legjo bban tapasztalni harctéren, a szov-
jet haláltábarO.kban,a magyarorszae,i. kommunista rtonokben,kinzokam-
ráikban.a kényszer munkatáboraiban,va~ késöbb a megaláztatásokban 
bövelkedö ugynevezett " szabad életb.e~ érezhettuk azt,hogy mi t 
jelent hajtársnak lenfil.~~órténelmÜnk lapjaira kivánkozo kiválo pél-
dáka lehettLink tanui,..,....... . 

Otthon nagy reménysé gee l [pndoltunk a szabad földön élö csend
örb társakra.Biztunk minoie; abban, hogy ök velünk vannak s értünk 
dolgo\znak és ez ado,tt nekünk éltet ö eröt arra,hogy reményünket soha
se veszitsük el.Ebben bizva hittünk egyszeri szabaoulásunkban . Hittük 
hogya szomoru korszak után for; jönni egy SZ;'b j övö ,mely minr'len 
le;az magyarnak célja s ezért kell munkálkodnia 

A vasfüggönytj n tul a szovj~t rabic;.!.ban . ez színte lehetetlen . 
_! szabadföldön él~Ö bajt;>'rsak együttes,béMs és kitarto munk~jR.ban 

9-n csak a remény.. ec:yunk méltol{ a " Bajtársi Közösdg" cimÜnkhÖz. 
nkálkodjunk eg es erövel,békés ec~etértésben azért,ho gy a ka-

!:-stollasok becsületét ne csak to vábbviCyük, hanem mindig csak emel-
jUk .Majd ha csak mf:lr eGY csendor bajtürs él kbzülünk,az tartsa magllEJr:aJ, 
gasra zász~ankat.mert ezt kivánja tole régi jelszavunk; 

H I '" E N • B E C 8 U L .!:T 'T E L , V I T E Z U L 

Most,amikor megkószőnöm mi nden csendor bajtársamnak bizalmát, 
kiváno'k IstentóI megáldott Kellemos Karácsonyt és egy szehb, szeren
Csésebb és boldogabb Szabad Magyar Ujesztendot ~ 

lY, Bajtársi köszöntéssel; 
,.:::.(!o. 'C" vitéz Barancai Tamáska Endre 
~ ,..,~ ._ ~:-, \;~~" , s .k. 
. , ") . ' . t\~ ti I HlfCSBK vezetö~ 

.' "d :->J 
-~' .. /~ c:;""; '\ 

c':l) .'" 
.-// 
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benutatjulr a :fl~CSBI{ uj vezctc;jét: 
vit~z ncces l:luranchi ~acfska Endre 

százados bajt/rsat,kit 
máramaroszsziret i osztflsscgédt1szt i 

helyér61 vezényeltek hadi beosztásba 
1944 "-szén . 

. Az összeomlás 1?45 . !'léjus 9-én Cseh
~rs zágban , Pr~ga e16tt érte,hol u ~_ iet kezébe került . Természetesen hosszi 
vekig tart6 szibériai had1fogságba 

vitték.~t kemény esztend6t húzot t le 
a vörös "paradicsonbun" az Ural hegy
ség mögöt t , hol tiszti tajtérsaival e
gyütt a genfi nemzetközi Vöröskereszt 
Egyezmény határozatai ellenére munká
rH kényezeritették.Hadiezolgálata 80-

rlÍn cagyar és német Iré!fU8 hadiki tÜnte 
téseket 6rdecclt k1.MüvészléleJc , keny e
ret szotraszmüveszkél".t l:crcsi.l.1ár t öbb, 
mint 200 bronzplahttet készitett . Sza
bed iaejébcn festeget,képeit a MHBK 

----"=-T --~ ~E-~-·~ " ."~ -

A sZf)vjet "rén h , 

ahogy ni láttu]r! 
A szovjet k~~onu 

gyáva,nencktil,ha ~ 
1etveszr<ly t ércz! lk 
csak puskatusával 
ps borotvaéles ro
hamkésee1 lehet le-o 
gy6zni ,a nagyar 101-

kier6ve1! 

.r 
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rendezvényein kisorsolják s ezzel a 
pénzzel is magyar nemzeti célokat va16-
eit meg .Szerény,istenhiv6,igaz bajtárs! 

Mindenütt segit,szorgalmas,n6s!Cimer_ 
tani és szár~zástani szakért6.Az embe_ 
riség,segi t 6készsége eredményeként ma
gas békeki-tüntetésekkel is jutalmazták, 
Kitüntetése i nek sZjma 34,legut6bb vitéz 
Kisbarnai! FarkRs erene vezds ur,a Vi
tézi Rend f~kapitánya az USA területére 
szekkapitánynak nevezte ki! 

Európát "fels za
baditó"szovjet kul_ 

turkatona,a 
"krisztusarcu" 

"h6s lf 
••• 

S ezt a gyáva,meg_ 
alkuvó nyu~at ma 

is hisZiJ 

Szovjet kézbe került caend6r tiszti 
bajtársaival együtt 6t se kivánta haza 
az uj magyar konmunista rendszer,llikor 
végre az l 50-ca évek ele "én hazakerült

t az uj rezsim a hirhedt recski munkat _ 
borba irányitotta,hol k8töréssel ~oglal
°kozott.A bánya rászakadt és lába eltö
rött,culyos sértiléseib61 a fogolyk6rháE
ban gy6gyúlt fel. Végül is elengedték iD 
ternáltságából és a miskolci szinháznál 

diszletfeRtÁRAel foglalkozott. 
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lera zolta hadifo o életének néhá 
mozaikj t,melyet itt a B ben közrea
dunk.A Bt.szerkeaztőjéhez meleg,hazai 
barátsá~ füzi,még a kárpáti partizán
harcok s az ungvári rohumtanfolyam i
dejéből.Az emigráci6ban is sokszor ta
lálkoztak,az e6zmei laktanya és muzeum 
fennállása 6ta többször járt itt és m~ 
vészi festményeivel,bronzplakettjeive~ 
fényképeivel,melyek zöme csendőr 
kozásu,emelte a muzeumaink 6 

-it',"!'f' , ~..,.... 

y' 

\ 
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~ !Aki munkahelyén nea tud
ta teljesiteni a -normát",ide került él
azakára.lngre-gatYára vetk6ztetve,taka
ró nélkül.Nappal viszont dolgoznia kel
lettlEtt61 viszont a tüdőgyulladás sza-

baditotta ~g örökre! 
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Minden ~sodik héten tábor-vizegálat, 
Bzemélymotozás,kommunista ünnepeken kü

lön! 
'--'"' 

"-\ ',,1 '\ ---
~ ~ . 

I - ! ... 1.r 

~) 

A hadifoglyok barakjainak belseje,a 
két els6 télen se takaró,ee ezalmazeá~ 
viszont a poloekák milli6i és éhee pat

kányok serege ••• 

9 

Erd~irtáe "modern" szovjet gépekkel! 
Rengeteg hadifogoly orra,ftile.keze,lá_ 
ba ragy ott meg ••• 

Paezállitée ezovjet m6dra,mint 2000 
ávvel ezel~tt!Ebben val6ban megel6zte 

az USA-t! 
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Csendórnap Szibériában ... 
1948.februnr 14. 

"Szabad vallásgyakorlat" titokban •.• 

~ 

Ha a ~[VD megtudta volna,fogdába kerültünk volna valamennyien 
Pista tábori papunkkal együtt •.. A genfi nemzetközi Vöröskereszt 
egyezmény szerint papot,orvost tilos fogolytáborba vinni!De mit 
tör6dik a szovjet rendszer a nemzetközi törvényekkel?Semmit!Csak 

megszegni tudja s nyugat beveszi,mint a ciánmérget ••• 

Ki nem olvasta volna vitéz Tamáska Endre szds 
cikkét: -"Csend6rnap Szibériában! "-,megjelent annak idején a Baj
térsi Levélben,szerepel a M.Kir.Csend6rség c.könyvünkben,s6t kö

zölte az Ausztráliai Magyarság is! 

Bajtárs,olvasd el mégegyszer! 

II 

A szovjet kat onák "magas kult urá ja ", 
ahogy vitéz Tamáska szds gyakran látta 
fogságba jutása után.Fogkrém,mint c~e
mege kenyérre kenve igen i zletes ••• Ci_ 
garettapapir ujságpapirb6l ••• Parfümöt, 
kölni vizet megitták ••• Uapraforg6mag e
vése/szemecski/ szörtyentéseel •• 

A zord id6-járás elleni védekezés ••• 
-40 Celsius fok ••• 
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Szovjet "vizve~eték" a táborba öt 
mérföld távolságból ökörfogattal ••• 

, 

, 
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+400 --. -

" . vitéz Tanáska szos két kar 
1945.nyomoruságos idejéb61.A 
szovjet 6rök kezébe kerültts csak nehe

zen uszta meg a hadbiróaágot! 

A konYha: zsiradék nélküli krumpli és 
káposzta leves,két hetenkint s6zott 

kecskehus,vagy sózott hal ••• · 
Napi ka16ria: 850! 
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Heti e~' s~eri :'~rJés ~'-tJ' re l./ipfli.t ké t. 
v öáö r v i:::zel ••• Heti lég:, szeri feh6rnemü 
vál t d 8 ••• N~k borotvtlnak oindenki t, min_ 

áenhol. Va 16di "parsaics(ll!l " ••• 

Pelhigitott SZ0vjet tea /csája/ és t~ 
bori sUt6ae ••• 

., 
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Egy szovj~t alezredes teles ég e s kecs
kéjé'lel.f.' .Eppen "l!lQqern" ~'~ri gáztüz
lie1yén "evél(e~' kedlk. Nem lrl gyl~sre 

méltó? 

"Modern"szovjet· mos6gép a cseremiszek 
országában. Sie~16~S~, 1j\1~h~i~~~'t~11j, ~e&-



II 
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Szovjet "Pullmann kocsi" éjjel ••• 

Tavaszi szántás Szibériában szovjet 
"gépekkel'~vitéz Tamáeka szds 1949-ben 
több hadifogo]stársával látta •• • Ugye 

Hölgyeim, irigylésre mélt6ak a szovjet 
ba!'ianyék? 

17 

orvoei vizega,hogy kit mennyire , 
m4, hajtani munkára ••• Számolás ~e 

jelz4e tintaceruzával ••• 



la 

• ~I 
csend6r ~\ 
Nemzetközi' 

dicsomi élet" eredJ:lénye.A hullá'bt a Vörös.kereszt szerint nincs maS)'ar csel 
áboron kivül temetetlenUl hagyták... d6r, se honvéd hadifogoly a Szovjetuni. 
Ott a farkasok,rókák,varjak elvégez. ~ban.Legalá?b i~ 6k!zt a !elvil~oBt 
ék a temetést ••• A csontvázakat tavasz. test kapták! mnt Sikorslq lengyel had. 
zal az iszapos talaj elnyelte. ügymin1szter és Anders tábornok i8 ezl 

2.Magyar Hadsereg 1943-ban 56.000 hallotta Sztalintól,mikor az eltün~ , 
difoglyot vesztet t .EbMl 54.000 pusz. 15.000 lengyel tiezt felöl érdek16dtel 

A maf!)Jar hadifoglyok utols6 utja a t 
orból kifelé ••• Mindez a szovjet "pa-

t el.3.000 25 évi, vagy életfogy 

vitéz Tamáska szds karikaturarajza ~ 
1956-os magyar nemzeti felkelés emlék~ 

re ..• 
Köszönjük vitéz Tamáska SZd~ Ur!A 

fényképlencse élességü meglát sai és 
raJ.zai min~ennél többet beszélnek!Kö_ 
szdnjük,hogy ezeket amerikaiak e16tt is bemuta~ta... . 

19 

E . L. f6törm központ i üfyvezet6 r.Jerbizatása lejárttval: lc)75.( pr. 3()
nn lemondott pl)sztjáról . ~1ost bemutat juk képekben a :lKCSll-: uj Un've
zet őjét : Keresztes Lajos f6törr.l Bajtfrsat,ki vrHlalta a nehéz ff'la

uatot • 

Keresztes Lajos Fele ségével 
l'leglá t ogatta az esznei laktan;yá t 
é s muzeunot,a képek 1973 . nyar1n 

készültek . 

" l trianoni enlékfal e16tt uj 
ugY~ezet tink r.e..f!)J figyel~=el hall
cat Ja a muzeumór ismertetéseit . 

UJ üfJ'vezet6nk firselJ:lesen szem
léli a muzeumőr által isoertetett 
erekly éket , i tt a viharvert l'ölfye-
si zászlót és a csoportok szalagjait . 

A Quzeum6r vitéz Récz Istvnn 
6rm é~ Bodor Aladér szakv zubbo

nyai t mut atja . 
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idbe GERGELY György m.kir. csendlJr!Jrmester (1854 - 1912 szeptanber 12), 

sukaszvezet.l kortban. _ A baloldali kép 1888 decanber 30-án k"észült. - Jobboldali 

kép a feleségéé még le{nykortban: született CZINDER Mlria (1865 - 1900 mljus 2). 

idbe GERGELY György 1895-ben a dunaföldvári, 1900-ban a német~ (MurakIz) 

csend8rörs8n te1jes!tett szolgilatot ; felesége ott halt meg gyermekágyi Uzoan II ott 

is van elt • .t. ..... _ & aztán áthelyezték Veszprémbe, ahol haL{1.Áig teljes!tett szol ! 

g'latot s ott t.ették el. 

Gferaekeik l + MARGIT, hat gyermek édes&l\Vja. 

+ ILONA, hlrom elhunyt gyermek édesany ja. Fér je, SIRINSZKY 

György, ele' rl.l1g}Wbort1s orosz cári tiszt hadifogoly volt; a 30-as évek elején a 

honngy haurltt. 1ft egy "rövid" Utogatásra az akkor régen Szovjetté vált "Szent 

Oroi'lzorsdgblr," (hivatalos 1itlevéllel) és soha tÖbbé nan adott élet jelet. Gyermekeik 

Idskorukbaft elhaltak, feleségét a binat vitte el. 

MlRll (sz. 1895), egy gyermek édesanyja. 

ISTV.(N (s!:. 1896), a h8Bi halnt halt ifj. GERGELY György 

édesapja. 

21 

ifj. GERGELY G~rgy (1924 jÚnius 28 - 1945 januÁr 19-23 1), idb.GERGELY György 
unok' ja, harmad~es g6peszmérnÖk hallgató, cserkésztiszt. _ B!r kitün8 e~etemi tanul
mányai miatt ás budapesti kerületi 1égo1talmi cserkészparancsnoki beosztásán{l fogva a 
katonai szolgilat alól fel volt mentve, mikor 1944 utolsó napjaiban a Délivasúttal Bz.mben 
lev8, Greguss-utcai lakásábÓl látta a Kirá Várba felvonuló csend!Jroszta okat a szül8i 
~lalom ellenére mégis közé jÜk allt. Csend8r-nafYapja :}utott eszebe? _ Az ostrom II n 
edesapja a VIr romjai k5z5tt kutatva, egy utcakeresztezesnál, sok-sok halomra lett osend8r 
h?l~teste között a fiiét ls megtalálta. Rettenetes lelkitusa után otthagyta, hogy velük 
kozos - bir l'\}"ilvln jeltelen - s!rba tanessék és feleségének sohasan mondta meg, hogy 
f~l1k (e etlen ermekÜk) osend8rhal'lt halt. Igy az édesanya még ma, harminc év utln ill 
Varja Vissza f t az orosz fogsag l es ranenykedik ••• 

I EGY A SZÁZEZREK KÖZÜL I 

; 
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A cs. és kir. haditengerészet hajólnak jegyzéke. 
t. A haJ6raJ hajóI. Pbedlol hajók.: .lktt!Dgerl-t.orped6-.~6J '0 torped6ba.j6, • n.lat\JÚ'6. D.. 

PrlD.S EngeD, 8zent ut'do, Vlrlbua uoll.l8, Tegetthoff'. out. 6. Czlrtál6t. . 
FerenCI! Ferdlnl.nd f6bereug, Radetsi:y. Zrinyi, Károly ll. KU1ö~1eae@l.éKJ. M Ser'V":I:t:'U.t. 
flbel'Ue" Fril'1el Mherczeg, Jo'erdiD''t; 1cIun f6hera. l toronybaJ6, 1 Cauemat1aJ6. 6 'Uomú~6. , Jacht. 

~OD"Kbtr. !~;k: ~~::roiGr:'~tlu1'Or:'!'úz,~;e;~r:: 151fl~at;:~~~I:!:Pi::!.6~11ék:hai6k .6_ 
~ia taúJr t. klrilynll, Kil I. Fereoca J6z~' cai5zÁr, l>árI~ák. llDzér-lskola {S lIlelléll:hl\!6ull, l torped6-
Sruébet eÁll,úrn6', Sp:lUD odmlra1, Salda, Helgoland. lakol.haJó (1 meU6kbajónl), \ Ulnlp,nkoa és t.lÍ.vlr6-lakola haj., 

::::e.6.er.f:::iAll&j1~D57 8d~~~~ár·T.:'·:4~~úi:krar:i ~aJ'6~o~r:~~~~~~1a~~6.el~.k~~1"'!~JlS:S'k~ l:.k:::l~) 

Magyar királyi honvédség Magy. kir. h,onv. m1nis.zterlu":,. 
" • (Budapest,tJar,S..t,-Gyorgytér 3,) 
.,. Honvéd.1mi mini .. ter: I H 'd l b d 

Báró lia .. ! Samu,altábom., a Lipó l-rend lovagj.. . onve gya og a osztályok: 
20. Honv. gy. Lado. Nagyvárad. Par.: Os.nUy Fr. 

altab. Alá.rt'ndclve 4:0. honv. dand. Nagyvár<l.d. 
Par.: Pab.k Kálmán, vezórn. 30. honv. gyal • 
d. Szatmárnémeti. Par.: P.: LengrelJ'. vezérör. 

AlIamlitkár: Ivándai It.rátlon L.jos, min. ton. 
Elnöki osoport C,oportfönök: dr. Payr Vilmos, 

.. in. tnn. I. WIm!. Csoportfónök: SRl'may Sánlior, 
altábornogy. n. CSOVOll. Csoportfönök: B.it. Jó .. ef, 
tezérőrnag,·. lll. CIOWlI. CsoportfOnök: O'reseliéeben. 
IV. emoll. Csoportfón.: Fercl.inándy Gé .. , miniszteri 
tanúc~os. V.tSO~grt. CsoporUónök.: Dr. hernáds1óurdoki 
lleBcUr Kálmán, min. tan. VI. emoll. Csoportfönök: 
Dr.OrIay Antal, min. tan. m. CIOVOll. Csoportfónök: 
lac.kó Ihnó, miniszteri t.nácso.. vm. CIOVOll. 
Csoportrönök: Dr. Slendrei Jáno., minisz. tanácsos. 
II. esoVOll. Csoportfónök: Boro.s Jenó, min. tan. 
X. CSOlOlI. C,oportfónök: Pap Kálmán, tábor.had~iró. 
n. CIOPOlI. C,opoltfónök: 'l'urclOr Imre, vedrórnagy. 

Magyar királyi ~onvé~ föparalUlSRokság Budllpest. 
Főparancsnok: Bohr FerenCI, lov. L<\b. Vezérkari 

tonök: Kina Ala.jos, vezérk. t eZl'edes. Igazságügyi 
elóadó: Ilochenburger Antal, láb. hadbiró. 

.agyar kiril~ honvéd kerületi parancsnokságoL 
BudapeslI I. honv. ker. parancsnoksag. (Buda· 

pest, József-utcza 48. sz.) Ker. p.r.: Braun JÓzs.f, 
altí.horn. Deoszh'a: B.adfylmre, vezőrn. Alárendelve: 
n. lYal. dud. Budape.t. Parancsn.: 'hb.jdi Kálmán, 
vezérőrnagy. 80. lJal. dand. Pécs. Par.: Sorsich Béla, 
vezérörnagy. 

Szegedi II. honv. ker. parancsnoksag. Kel'. par.: 
D.empf Hen., alláb. Beoszlva: PI.nk Elie, vőm. Alá
rendelve: 45. gy. dandár. Szegeden. Par.: Selde Re .. ó, 
IZr. 46. gyal. dandár, Lugos. Paranosnok: Feszti Lehel, 
v8zér"örnagy. 

lassal III· honv. ker. parancsnoksag. Ker. par.: 
Bartheldy István, a\tábn. Beosztva: Weeber Alfréd, 
... <lrn. Alárend.: 17. gyal. dan. K.ssa. Por.: bilró Both
mer Arpl.li, vezömagy. 78.lyal. dand. Miskolcz. Par.: 
Foglár János, ezr. 

POlIonyi IV. honv. ker. parancsnoksag. Kerül. 
par.: b&rtfl.vári Wieber Ador~áu, altúb. Beosl.tva.: Ki .. 
halcs!ca György, ve,öm. Alarend,lvo: 73. Dyal . dand. 
POlSony. Par.: Nagy 1'.1, ezredes. 74. Dyal. dand. 
Nyitra. Par.: Övreek FerenCI, ve/.erórnagy. 

lololsvarl V. honv. ker. parancsnoksag. Ker. p.: 
Nikic J' I altáb. Beosdva: na.gyszentllliklósi Lippner 
Uroly, vórn. Alárendelve: 75. Dyalog daod. Kolozsvár. 
Par.: Lippner Károly, ezr. 76. gy. dand. Nagyszeben. 
Pu.: Fülöpp Arthur, vezérörnagy. 

Zágrábi horvát·szlavon VI. h. ker. ,arancsnoks. 
Ker. par.: Sarkotle Istvá.n, alt.í.Lornagy. B\:os:r.t \'a.: 
!ekié Tivadar, ct.rcdcs. Alarend.: 83. gy. d. Zágráb. 
Par : ivanokai litvanovic Miklós, .zredos. 84. gyal. d. 
Esz.ék. Par.; !ogat Iatvin, Yel.érór:lagy. 

41. Honvéd gyal. hadoszt. Budapest. Par.: Sohay 
Gusztáv, .Itáb. Al'rend.: 81. honv. gyal. dand. 
Budapest. PBr.: PernBc.ky Jenő, vezérórn.gy. 
82. hoO'·. gyal. dand. VeRZprem. Par.: Scham
sohula auliolf, ezr. 

a. kir. honv. lovassael felügyelö Budapesten. 
Felügyeló: Báró lIauer Lipót, a\tábornagy. 

5. bonv. lov. hadosz!. Budapeslen. Par.: Fro
nich Ernő, slt.b. Alárend.: 19.1oY.dand. Bud.pest..!'ar.: 
Rr. Bi.singen és Nlppenburg N., ve .. rórn. 23.loy. daad. 
Zalaegers1.eg. Par.: C.itó Itároly, ezr. 11. bODY. ln. 
hadoSl. Debro.zen. Par.: b;ró Nagy Gyula, vezérórn. 
Alarendelve: 22. loy. dand. Szeged. P .. ·.n.: vizeki 
Tallián Anclrás, vezérőrn. 24.loy. dud. Ka" .. Par.: 
átányi Ótvös Imre, vezérörnagy. 

Honvéd gyalog ezredek. 
Honvéd k1e~észllö lIatancsnoksagok: Budapest, 

. Jászberény, Kaposvar, KeQskemét. Péos, Sza
badka, Székesfebervar, Ujvidek, Zombor, A rad, 
Debreczen, Gyula, Lugos, Nagybcoskerek, Nagy. 
vá.lad, Szeged, VerseoZi, Beszterazebánya, Eger, 
Igló, Kassa, Máramarossz.iget, Munkácc;, Szatmár
németi, Ungvár, KÓsl.cg, Lé\'30, Nagykanizsa, 
Nyitra., Pozsony, Sopron, 'l'rencseD, Veszprém, 
Besztercze, Brassó, Csikszereda.,.Dév&, Kolozsvár, 
Marosvása.rhcly, Nagyenyed, Na,eyszeben, Gospic, 
KarloYácz, Eszék a), Osijek b), Varllozsd, Zit.gráb. 

Honved terparancsnokaág: Bndapest (Vili. Józsaf
uH~ZI\ 48.) l'érpnraucsnok: Fisoher DezaO, ezr • 

Honvéd !ötörvenyszek: Bud.pcst (VIlI. Conti-utca 
41-43.) Blnök: B.lá •• György, táborszernagy 
Budapesti 1. hOllycd gyalog ezr. 1'örzs: Duda.

pest .. Par.: Bartha Lajo~, ez.redes. 1. ZI\SZ1. Budapest, 
2. zaszl. BlIdapclit, 3. z;lsd. Budavest. 

Gyulai 2. hOllv. gyal. cr:red. 'rörzs: Gyulán. 
Par.: dnczfah"j Vinol Sándor, ezredes. 1. dsz.l. Gyula, 
2. z:\sd. Gyula, 3. zászl. Arad. 

Dcbl'cczcni 3. gyal. ezred. Törzs: Debreozen. 
Par.: Stad..ler Istvá.n, alezr. 1. z:\sd. Debrccz.ell, 2. 
dszl. Dcureczcn, 3. z:\szl. Debreczcn. 

Nagyváradi 4. honv. gyal. ezr. Tör,,: Nagy
vá.rad. Par.: Rin1fy Zsigmond, ezr. 1. ZlÍ.szl. Nagy
vámd, 2. 7.ászl. Nl\gY\"!l1,ui, 3. zisz!. Nagyvitrl\d. 

Szegedi ó. honr. gyal. ezre 'l'örzs: Szeged. 
Par.: Nonay Dezső, ezredes. 1. za.szl. Szeged. i. 
zá~z l. S/.eged, li. zÁszl. Nagybecskerek. 

Történelmi emlékek levéltnr-unk anvagnb61. 
/AC1ományozta:vJ.túz 1rdéI;>'1 istván szds! 
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~}1Id:';4~:,,,::~.1kOD •. 10 •• IMol&. Budapest. Par.: 

~ar kir. hOll""d üJékoztató taAfo~am. Bndapeat. 
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"Id!'. iJ..JaJDJ lóteQéutó iDU •• tek .. Ilo ..... al..... ' > ... ~j ~ 
onzM&c-o. m'ntelep btoll&1 &l6net6je: uetltvtidft ._ ...,..-:/:.. ' ParaDc.nok : Nildll Ja ••• , 'fedr6rDagy, 

"'0. Jdr. hOllv. La.dovllla-AlcadémJa. Bo.dapelt. Par.! 
e.t>eJ. ... aldl Slegler )[08rU, 'fe.drdrosgy. 

Deaeo 'ereDei, ezredet. '. ~~:~ 
"'0&1' ldr. ldabérl áU&m1 _é ... kaloDal oute,i&.. . ., . ." '-:. :.:. ~ 

Ila.ayar ldl'. kOJlved tóreilialr:ola. Péet. Paranc!nok: 
Re.uyi 'eHuI, enede. •• 

Par.: eaa1l6lrO.z.-melrertsi Suba4bqJI Átol, ale.redfll. . . . ~ .. S-t:..s. 
"'gy.kIr. b.bobaal W&lIl1 méD" btoa&1 outap.. .. "' ~~~ ~ar ldl'. hOJlv" h&4&»ró4 Jakola. Pka. Paranea.: 

c:.e ..... k Wikály alezredes. Par.: .. i'?t~ 

•. Idr. mezöhegyeat Wami _é ... Jr&toaa1 . ..t..aa. ':.' ;"""":."Y!~". " -;ftre~ W"~:,Jl;!~~4a.»rÓd 1U01&.. NagyvArad. Par.; Par.: DllarmaDD Henrik, 6magJ. ::~ "' '""" 
Jlaeyar ldr. hOIlT. klQollt:l nahaUr. BudtLpat. P.,.: 

»eely Ji,1l .. , uredee. 
.agyar )dr. fopra.a1 &llaml meD" katonal oataP. ~;-..:~ <j}~ 

-:eie~r~~~nJ~!~~OJlt:l hC7vorU:t. Badapeat. Par.: 
Par.: lnéldl Kum. 'ereDCI, alezred61. \ .~0; 

•. Jdr. asékeafahérva.rt Wamt m'ntelep kat. o.d;ap. ::. .. .'~ 
TOrz.: Széke.Cehénár.l méotoelep alouúl1: Bzékesfehé"Ú'. :-'?:f"r "'1"7. klr. hOD.ved g&l:dauatt tiastllakola. Budapest. 

Par.: Pogány ADtai, alen. !: Kom'roru,8 Nyitra, ... Pabln, 5 Nagykaalzsa. PUIlDClnot: ';. ' ~.t. 
Bllrnbergel' ErRŐ. óraagy. .... - ,.,} 

"'gy. kir. hOJlT. orvolll &Utatmasó lllkola. Budapest.. 
Par.: dr. BIader BmU, I. out. tGt6UIOrt"OI. 

"'gy. ldl'. honvéd 'lo1mosó rakt.r. Bo4apelt. F6DG1I:: 
Delkin 'eruel, j§lelm. !l:gyt IOo.dDot. 

__ ldl'. hOJlv. k6spontt i.gyraktár ""ól:moa6 IDtézet. 
Bud.peaL Vezet6: lIolaá .. Jóne', t6hadnagy gazd. tI,d. 

Magyar ldl'. b1ldap.att honv'd helyór..egi k6rh41:. 

•. Jd.r. 4ebreoseni államt m.'ntelep katonai o .. t ..... . 

~~;;e!e~:~c~~!~;t~~OI:z~t!rr:~:~J. ~j=~:;:. 
ParanCSDok : boD1hM1 Pereael D.afi, e.uedtll • 

•. ldr • • epüazelltl'"76ra'J'l &uaal méDt. bt. o..tap. 
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KIVONAT 
a "Magyarorszá g Honvédelme 1921")-1945", vitéz Dálnoki Veress 
Lajos vezds ur kiadás!5ban megjelent mü II.köt etéb61,nelyben 
többek közt megjeler.t a M.Kir.l.Honvéd Hadsereg t örténete is, 
szerz6je Jolsvai Viktor vk.ezds ur,az l.hds.vk.fllnöke: 

-"Az V.hadt est parancsnokságot nemes Álgya Papp Zoltán vőrf!lj 
vette át és töltötte be 1944.október els6 napjaiban. 

Az ellenség átszivárgási harcmodorával az erd6s,he~'es tere
pen t öcb helyen igen J~ellemetlenül éreztette jelenlétét és za
varta a visszavonulást ./A Kárpátok előterében lév6 Hunyadi ál
lásból az Árpád vonalba./A hds.pság más erők hiján a Verecke-i 
szoroscan nagyobb er őkkel fellép6 ellenséggel szenben az ejtő
ernyős csoporton felül még az Ungvár-i csendllr tanzászlóaliat is 
a 13.ho.rendelkezésére harcba vetette.A csend6rök llyen fe a dat
ra hiányos felfegyverzésük és felszerelésük miatt nem voltak al
kalmasak.Ezeket a hiá 'okat vi tézsé ,el és bátors~ al ótolták 
derekasan ne a llott=k hel ' üket az ellens t er eresét lefékez-

. s ezze ld t bizto~itottak az Arp d állás tervszerü negszál-
llSához.Sajnos,h ,'ísi h~rcuk folyaman ar3~'talanul sulyos veszte
ségeket szenvedtek."-

Fá jó és büszke örömmel vettük tudonásul magas honvéd elöljá
róink elismer6 sorait! 

A vereckei csatáról már sokszor irtunk.Kévszerint negneveztük 
a kiemelkedő Hősöket,az elesett tiszteket /Forgó Gyula hdgy,Saru
dy László zls/,az elesett t:'szthelyetteseket/Takács Ferenc tőrm, 
Csillik Gy ula szakv stb/ és megemlélce ztünk a kienelkedőbb feg yver
tényekr61,a későbbi harcok folyamán a Kárpá t okban, lBunkács , Hátmeg, 
Ungvár védelméről. ' 

Budapestre az elkésett sürgős karhatalmi szolgplatra ~1r csak 
30 csendőr érkezett be az egész zlj-b~l 4 tiozttel.A budai ha rcok 
sorá n elesett Lácza~ Szabó László fhdgy ,az áthelyezett Y-antus 
György hdgy,Halmos Odön fhd gy s a szakaszra olvaC1t zlj zöme is 0-

daveszett.A vereckei rohamba n sulyosan me[, secesült Tarjnni berta
lan őrm ha dikórhá zban felgyóg;yult s az összes csatákat néha vak
merő tátorsággal tulé lő Dr .Csónyi Károly zls hireink szerint az Ó
hazában él.?élkezemen tudná m csak megozáoolni a ma is é lő hős Baj
társakat.Az l.szdpk: Dr.vitéz Toldy-Hantay szds Németországban el
huny t, a boszu éveib en 3 thtts Ba jtnr sunk márt irhaltlt hal t ,a 40-e s 
évek elején az ungvári tanzlj-ná l szolgátt tisztek közül kettő szin
tén m~rtirhalált ha lt, egy tis zt a Foksani-i sZ0vjet ha difo goly-el
osztó t é. bor h m halt meg tifuszban. 

Elmondha tjuk,hogy a z Ungvári Csenaőr Ta nz<ls zl óalj rnegt ette köte
les s ége i t Hi ven-Becsii lett e l-Vi t é zül, a Haznért I.~indhalt lig! 

A K.--í r páti harc oJ~ h eve s s égére jeller:J.Z0 ,hogy az V.hdt. pk.: nene s .' 
;~l[,y a Pa pp Zoltán v ('; r {!],' ~~ö ze lha rcban negs ebe s~il t é s t é,b0rnok l ét é 
re Tiszti Ara ny Vit é zségi Ér ne t kaTlott, a 13 .ho .vl<. f énc.ike: L0r6czy 
Dénes vk. őrgy közelharcba r. elesett, a 7/'.:. 1 és II L hQ nvéd zlj r on
csa i még a x,,1rpt t okban a ni kivl'l n~ sunk ut:in s zovj et fo@, ság1a est ek, 
a velünk egy idóbe n kivont e jt őe rn;,'ő s zlj peaig buaapcst e16tcréb E'n 
é s a Garam f olyó kör üli ha r cl'lkba n ::; er:lI~i sil lt ::leg . 

EI:Jl é kiiket ke by e le t te l ő r zi a !;l. Kir.Csend '~l'oég is ! 
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vitéz Rafftú János 6rmester 

Az ungvári t~ász16alj kiváló orvosát: Dr.Szücs Géza o.szds-t 
1944 tavaszán áthelyezték s a zlj orvos nélkül maradt.~ig nálunk 
szolgált,nagy sulyt fektetett az eü.tisztesek és thtts-ek kikép
zésére.Ezek közé tartozott Raffai János szakv,kés6bb 6rn,ki a,he
lyi járőrtárs iskolát rangelsőnek végezte és jutalmul a zlj kl
képző karában oktatósegédi min6ségben kapott beosztást. 
• Ez volt a mi szerencsénk,Raffai 6rm szd-om egészségüp,.Yi thtts 
-e lett,kinek vér~ főszerep a kárpáti harcokban jutott. 
-- Vereckei bevetesünk után alig l órával Forgó hdgy elesett a 
scerbin magaslaton,de géppuskás ,szakasza rohammal elfoglalta a te
t6t s a géppuskás rajpk: Boros Jen6 szakv az utolsó hirmondóig ki,
irtotta a pásztorruhába öltözött es erdőt61-erd6ig,sziklát61-szik
íáig szivárgó ellenséget .De ,ez csak kezdet volt ,utána a sz?vjet ak
~k szüntelenül zuhogtak a gpu fészekre.Boros szakv aknaszllánktól 

gsebesült s bajtársai félrehuzták e~' szikla védelme mögé.A gpu-t 
~meth Béla szakv kezelte tovább és megsemmisitette az ujabb szov

jet támadó hullámot.De egy ujabb aknasorozat telibe találta a gép
puskát,Németh szakv és emberei mind h6si halált haltak.A szakpság9t 
Kiss J6zsef szakv vette át,ki kézigránáttal és er6s puskatüzzel fo
gadta az ismét tömegben támadó ellenséget.A csend6r véd6k szána egy
re fogyott,Kiss szakvelrendelte a visszavonulást ]'els6verecke felé 
a szd.pságra.Boros Jen6 szakv is talpraállt véres combjával és Cson
tOB Ferenc prbcs6 tiz-el vállukra vették a halott Forgó hdgy_ot és 
elindultak lefelé a lejtŐn.Az ellenség birtokba vette a tet6t s gpi 
tüzet zuditott a távolódó csendőrök után.Embereink fel se vették a 
puskatüzet,de a tet6n állásba ment szovjet aknavet6k lőni kezdték a 
völgy nyilt terepén visszavonuló csend6röket .Egy aknasorozat közel l 
vágódott be,Boros szakv ujabb szilánkokat kapott,Csontos tiz elesett. 
Id6 nem vol t tanakodásra ,Boros szakv magához vette a halott t'orgó hdgy 
iratait és pénztárcáját és véres arccal,több sebb61 vérezve elérte 
a vereckei templomot,hol átadta szdpk-ának halott pk-a emlékeit,melye
ket kivonásunk után hivatalosan átutaltunk Forgó hd~' szüleinek. 

Id6közben a fels6vereckei templomra is zullOgtak a szovjet aknák, 
a tartalék szak.-nál is veszteségek voltak.Raffai őrm sorba kötözte 
valamennyit.Majd szálingózni kezdtek a Scerbin magaslatr6l visszahu
z6d6 csendőrök.Els6nek Szabó 6rv érkezett comblövéssel,majd hármasá
val,ötösével a tÖbbiek,végül BorQs szakv véres arccal,nyakából szinte 

takban folyt a vér.Kovács trz-haslövessel vánszorgott idáig.Raffai 
m kezei fantasztikus gyorsasággal müködtek.Eü.táskájáb6l sorba szed-

e e16 a sebkötöz6 póllákat,majd hátraküldte őket a Kicserka oagaslat-
ra a 7/II.zlj psághoz/Aticskey alez/,honnan már ment6autók vitték sebe
Sült csend őreinket a szolyvai tábori k0rházba.~óztük volt Bónis János is! 

Másnap már a Kicserka magaslaton egy erd6szélen védett megfogyatko
zott szd-om.A szovjet aknák itt is sulyos veszteségeket okoztak,ele- , 
sett Kiss József szakv is,Forg6 hdgy helyettese.Raffai 6rm ismét egy 
;u~at csend6rt küldött hátra a zlj.pságra.EÜ.táskája kimerült,kötsze
le elfogytak.A tragédiában egy kis örömet hozott a Ruski Vrech magas
~tr6l visszavonult és a su~'os kézigránát-közelharcban felére apadt, 

r elveszettnek hitt szakaszunk Dr.Csányi Károly zls pságával. 
S ~vérszd-unkról semmit se tudtunk többé,minden összeköttetés meg
~Harmadnap szd-om utóvédként vonult át Jablonka községen,melyet 
el ijáratnál már támadtak a szovjet csapatok.Itt Dr.Csá~'i zls önként 
sz!entámadásba ment,a szovjet e16retörést visszaverte s biztositotta a 

zad átvonulását .Mindenhonnan ordi tások jöt tek: - "Raffai 6rm ur hátra!"-
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~tt magam is közelr6l láttam,mit müve~ haffai 6rm!A harcoló és 
~zd6 bajtársait6l,a visszavonu16 ejt6erny6sökt6l kért sebkötöz6 
csomagokat.Mikor ezek elfogytak,ledobta zubbonyát,darabokra tépte 
átizzadt ingét és annak hasitás~iból kötözte a s7besült~ket!Fé16-
rültként végezte kötelességét,m~ntaké~e volt a k~váló eu.thtts
nek!Dr.Csányi zls is visszavonult önk ntes ellentámadásábÓl.Csen
d6rei sorba mutogatták horpadt rohamsisakjaikat,melyekr61 lecsu
szott a szovjet géppisztolysorozat,de megmentették gazdáikat! 

Veszteségeink csak növekedtek,holott most kezd6dött a nehez~! 
Visszavonulásunk alatt percenkint zuhogtak a szovjet akntk az Ar-
pád vonal e16terében lév6 utra.Az utról letérni parancs szerint ti-
los volt,mert e16z6leg utászaink müszaki zárat alkalmaztak és elak
násitották az ut két oldalát.Letérni az utról egyen16 volt a felrob
banással!Hol e16ttem,hol mögöttem vágódtak be a szovjet aknák.Az 
ejt6erny6s bajtársak "huzták a csik"-ot,hogy mie16bb beérjenek az 
lrpád vonal mögé,az imádott biztonságba!A csapódó aknák sistergése, 
gyakran azok h6je melegitette arcomat,néha a légnyomás szinte elso
dort az utr6l.Hol elölr6l,hol hátulról jöttek a kiáltások: -"Raffai 
6rm ur hátra,Raffai 6rm ur e16re! "-,vérz6 csend6rök,eszméletlen h6s 
~ajtársak fe0Jdtek a foldon.Raffai 6rm most zubbonyát tépte darabok
ra eü.táská át szakitotta csikokká ~ kötözött,kötözött meztelen fel-
s es e az o er napon •• ! sen re vá u ra ve t a járni, 
~éptelen bajt&rsaikat,az ejt6erny6sök is az igaz testvériség szivme
legit6 segitségével voltak irántunk.Két ejt6erny6s közrevette a ván
szorogni se tud6 csend6rt és huzták,vonszolták magukkal az Árpád vo
nal bejárata felé.De mi is vittük a járni képtelen sebesült ejt6erny6st! 

Egy 6ra mulva beértünk a betoner6dök mögé.Utols6nak maradtam,hogy 
ellen6rizzem,átjött e az összes csend6r?Utána az utászok elzárták az 
utat,aknákat raktak a betoner6dök elé s mi lerogy tunk pihenni,de az 
se használt,a szovjet aknák és az a1acsonytámad6 szovjet repü16gépek 
átkozott pi16tái percenkint támadták szd~om roncoait. ' 

Estére végre pihen6be kerültünk a 3 napos harc után s kialudtuk ma~ 
gunkat egy elhagyott honvéd szá1láson,fedett he1yen,meleg szénán ••• 

Másnap vonaton va16 utazássa1,majd gyalogmenetben bevonultunk Po1e
nafürd6re,a l3.ho.szál1ására,hol a ho.pk.: Dr.Hankovszky Gyula v6rgy 
ur·századomnak és személyemnek a parancsok tökéletes végrehajtásáért, 
valamint áldozatos,h6si magatartásunkért hadosztályparancsnoki dicsé
retét nyilvánitotta. 

Miután a fáradt század aludni tért egy elhagyott fürd6épü1etben,Dr. 
Csányi zls-sa1 számbavettük a századunk á11apotát.Fájda1mas csalódás 
ért: 40 h6si halott 40 sebesült néhá eltünt csend6r ••• 

A 7 II.zlj.pk s Hankovszky v rgy ur parancsára megirtuk a kitünte
tési fe1terjesztéseket.Forg6 hdgy és Dr.Csányi zls MagJar Érdemrend 

' Lo~agkeresztje hadi szalagon és kardokka1.Majd számba vettük vitéz em
bereinkei: a h6s eü.thtts: Raffai János 6rm Ma ar Na ezüst Vitézséti Érem,Boros en sza ug.yanaz s m g n ny Nagyezüst után n hány 

sezüst,Kiss ]'erenc f6t6rm-nek,Dr.Csányi zls szakpk.h-ének Nag.yezüst, 
oronyi t6rm.szd.irnokomnak Nagyezüst,a többieknek szinte mind Bronz ••. 

Majd kiálltunk a pajtaajt6ba s néztünk kelet és észak felé a vaksötét 
éjszakába.Fortyogott,ropogott a front még éjjel is.Soha nem szün6 zu
gássa1~szót1anu1 emlékeztünk az elmult 3 szörnyü napra,melyet még tu1-
éltünk s aztán kérdeztük Hadurtó1 gondolatban: -"Mi következik még ez
után sZámunkra?"-Éreztük,hogy semmi j6,csak kötelesség és a végzet 
minden igaz magyar katona,honvéd és csend6r számára ••• 

K'óvendy Károly 
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A M.Kir.l.Honvédhadsereg 1944.okt6berében még teljes szélesség
ben ott állt a Kárpátok taraján huzód6 Árpád vona1ban.A román áru
lás után is állta a szovjet rohamokat,mert a Kárpátok vonulatait el
lenség sohasem tudta áttörni,ha azt magyar csapatok védték ••• 

De a délerdélyi tragédia és a hortobágyi páncélos csata után a 
szovjet egységek az 1.hds hátába kerültek,egyes élek elérték a Tiszát 
s a szovjet harapófog6 a Duklai hág6 és Csap közt veszedelmes helyze
tet teremtett!Ekkor indult meg a hds kivonása Csapt6l északra,zömmel 
Szlovákián át teljes sikerrel és elkerültük a ~ogságbaesést. 

E zavaros,fejet1en id6kben néha olYan parancsok születtek,hogy 
a kisebb egységek parancsnokai nevetve káromkodtak,vagy forditva ••• 

A kivérzett és lét számában felére apadt 1.hds mindenütt igénybe
ette a csend6rer6ket is s állandóan csend6r "századokat" követeltek, 

akkor is,mikor a fenti csend6r egységek már megsemmisültek. Ime 
bán,. példa: 

- "Rádi6távmondat .To1dy cs6 szds üzeni K'óvendy f'hdgy-nak,hogy a
zonnal intézkedjen,mert a századb6l holnapra nem marad egy ember sem, 
negyedik napja á11and6an harcban állunk és oly nagy a veszteségünk, 
hogy a kimerü1tségt61 nem tudjuk folytatni a harcot .Továboitotta:Tár
nok 6rm."-

A fenti rádi6üzenet még a vereckei harcok idején történt.K'óvendy 
fhdgy a testvérszázad kétségbeesett üzenetét csak egy heti késéssel 
kapta meg,mikor a 13.ho.-t védte Szolyvát6l ÉNY-ra a szovjet erdei 
szivárgásai e11en.Segiteni ugyse tudott vo1na,hisz saját szd-a is 50 
~os vesztes'get szenvedett. 

~ -"Toldy szds és Süt6 fhdgy jelentkezik az V.hdt.pság-nál/Nagyka-
pos/ és ott átveszik a csend6r harasoportok vezetését.K'óvendy fhdgy 
jelentkezik a III.hdt.pság-nál /Ungvár/ és átveszi a partizánok ellen 
bevetett szd vezetését.1944.okt.26,08 h 30.vitéz Lász16 altbgy sk. 
l.hds.pk."-

Ezid6ben az ungvári tanzlj-b61 csak l szakasz 1étezett,mely Seres 
István hdgy psága alatt Ungvárt61 északra v2~~ett partizánelháritást. 
A hds.pság két másik szakaszunkat Dr.Csányi ~H Takács t6rm psága alatt 
még az e16z6 nap bevetette Munkács védelmére a bárczai ceend6rszd-dal 
együtt.Ezekb6l a harcokból ceak hirmondók érkeztek vissza.Takács t6rm 

esett,a bárczai cs6 szdpk.szovjet fogsága esett. 
-"Ungvári ce6 tanszd.pság /Seres hdgy/,v.Ághy a1ez,cs6 ök.töti ut

ján,Fels6németi.Az Ungvári cs6 tanszd bevonása okt.26-án.A ezd. kihe
lyezéséb6l okt.26-án bevonul Ungvár cs6 1akt.-ba és az ungvári várospk. 
Bokroes v6rgy alárendeltségébe lép,egye16re,mint várostartalék.Pcs.át
veV6 közeget a kormányz6i biztosi palotába vezényeljen az I.eme1etre 
~ hdt.tü.pk-hoz,ahol a szdpk reggel 8 6rakor je1entkezzék.Laktanyai e1-
elyezésben a ezd mindenkor alkalmazásra készen együtt tartand6.Kapja : 

~~gVári cs6 tanszd /Seree hdgy/a cs6 ök.töti utján.10710/K.KG/K'óz.Bizt. 
44.ckt.26. 15 h 45 I.A pk.helyett: Lányi ezde ~k."-
A fenti pcs vétele után Seres hdgy bevonult 28 emberével Ungvárra s 

le~alább tisztá1kodni tudtak és néhány 6rát pihentek.Mert alig félórá
va kés6bb megérkezett n kassai VIILcs6.ker.pság rejtjelezett pc's-a az 
ungVári cs6 hiradó 6rs utján a következ6képpen: 

L., 
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-"M.Kir.Kassai VIII.csend6rkerületi parancsnokság.1525/kt.1944. 
Ungvári tanzlj karhatalmi alkalmazása Budapesten.Sürg6s.Futár utján. 
A kikülönitett ceend6r törzstisztnek és az ungvári tanzlj.pságnak, 
Ungvár.Kassa,1944.okt6ber 26.A f6vezér-ség 1944.okt.2l-én kelt -az 
l.hadseregpságnak is kiadott- 44l5/F6v.agi.1944.sz.rendeletével az 
ungvári tanzász16aljat kivonni rendelte el és a m.kir.belügyminiszter 
ur rendelkezésére bocsátotta.Ezzel kapcso1etosan a m.kir.belügyminisz
ter ur f.h6 25-én kelt -rejtjelezett géptávir6n ide leadott- 30.351/ 
Ree.XX.1944 sz.rendeletére az alábbi intézkedéseket adom ki: vitéz 
Ághy Zoltán ezds,kikülönitett cs6 töti,/távollétében Dr.vitéz Toldy
Hantay Elemér szds,vagy Dávid Sándor Bzds/ lépjen azonnal érintkezés
be az l.hds.pság vezérkari f6nökével és kérje az ungvári tanzlj ~
nali ki vonását.A tanzI j • pságot pedig utasitom, hogy az e gé,sz zlj vasu
~zállitással azonnal induljon utba Buda~estre sürg6s karhatalmi al
kalmazásra.A szálIitás érdekében azonnalIpjen érintkezésbe az ille
tékes vonalparancsnoksággal.Az utbaindulást -a létszám feltüntetése 
mellett- a tanzlj.pság ide jelentse,mégpedig rejtjelezett rádi6 táv
mondatban,vagy pedig géptávir6n.Tölgyesy v6rgy sk.Ker.pk."-

A fenti rádi6táviratot K"óvendy Károly fhdgy kapta kézhez els6nek, .. 
mert a szd irodában tart6zkodott és a végre nem hajthat6,egymást foly
tonosan keresztez6 pcs-ok tömkelegéb6l pr6bált kiutat találni. 

Mikor a fenti táviratot az egyik ungvári hirad6 cs6-t6l kézhez vet
te,elolvasta,kétségbeesésében azonnal a kantinba rohant és 2 deci pá-
linkát huzott le! . 

Mert a fenti parancs vételekor már: 

l.az ungvári cs6 tanzlj 90 %-a odaveszett,két ti h6si halált halt. 
2.a vasutak nem jártak,az ungvári vasutállomást egy szovjet bombatá-

madás széjjelzuzta,a sineket felszaggatta.Vagontér hetek 6ta nem 
volt. . . 

3.vitéz Ághy ezds ur tehetetlen volt a kormányz6i biztosi palotában 
elhelyezett l.hds.pság ideges,kapkod6 légkörében. 

4.Dávid Sándor szds,ungvári szárnypk.haját tépte,mert külörseivel 
megszakadt a telefonösszeköttetés és nem tudta visszavonulási pa
ranc sai t kiadni. 

5.vitéz Toldy szds a tanzlj sulyos veszteségei folyttn idegösszeom
lással sulyos betegen ágyban feküdt. 

6.K"óvendy Károly fhdgy-ot a hds.vk.f6nök€ hadbir6sággal és agyonlö
vetésseI fenyegette meg,hogy érvényt akart szerezni Tölgyesy v6rgy 
ur parancsának./A vk.f6rök nem Jolsvai vk.ezds ur volt,hanem egy 6~ 

7.Ungvár utols6 6ráit élte,a városon tábori k6rházak,szétvert magyar 
és német csapateg,ységek vonultak át. · .. ' 

8.Néhány me.gyar páncélos és Botond István szds,nagybereznai szárny p' 
az uzsoki szoros visszavonu16 mtntegy 450 c send6rével ment védelmi 
állásba Ungvár DK-i peremén a Munkácsi ut két oldalán. 

vitéz Toldy szds 1944.okt.26-án éjfélkor K"óvendy fhdgy-ot Y..assára · 
küldte,hogy Bzemélyesen tegyen jelentést Tölgyesy v6rgy ur,ker.pk.-nak. 
Ugyanakkor Sere s hdgy szakaszát kettesével ötpercenkint gyalogmenetben 
utbainditotta Sátoraljaujhelyre,hogy ezzel elkcrülje a tanzlj megmaradt 
10 ~ának biztos pusztulását egy végs6 bevetés esetén. 

Az ungvári cs6 laktanyát 1944 .okt .27-én reggel 8 6rakor utols6nak 
vitéz Ághy Zoltán ezds ur hagyta el szolgálati kocsiján.Ezzel egyid6-
ben a szovjet T-34-es páncélosokkal a várost lerobanta és elfoglal ta. 

A fentieket ajánlom mindazon kritizá16 clevelandi,londoni és buenos
airesi Urak figyelmébe,kik a budapesti karhatalmi vezénylést Kóvendy Ká
roly ellen használták fel.Mert a csend6rt oda vezényelte a szo1gálati 
pcs,ahol szükség volt rá s e téren nem volt pardon!S ezt 6k is tudják! 
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AI.!E..ss6k tisztcl(·t a l~posvriri Csenc!:'Ir Zlj - nak! 
... ..... _ J E eket ~ iOor,.,kE,t F 75 .!:'!6.jUE lo- én iron.~.:egre.p VOl.ó )U eve~ ev!,.,r

dul j i:! a ~:lf.sn dik vilf:bh(1::oru !1inltalos te:ejez6séJlek , el~kor en oár a
rJ~r kai h&dif0{wly v0lt&n bujororsz~gt l..n,eD· a néhlÍ.ny~z\J.r szerencsé
~€k kiizül,kiknég szc.- Orl roncs:.live.l Gikeresen dtjutotV~~ Enns hidján. 

De a b::v,;:ov::ri csó zlj L1ég f'k1jus 10-én is a Szent !.~kzló ho ut6véd
jeként harct8.n ~llt az elő.rcnynouló ~zo,:je; c~ap&t~kkal s ezen a napon 
hBll~attak el utnlJára a !~[yverek,r:Jlutan ck le elerték az angol CSB
J,atokat Dél-Y.ar intiáb8.ll.De legyen a sz6 az nvéké,B t()vnbhakat~dézern 
nel!les kisborOEnyói TOMpa IhU6s szas t oll:iból : 

-"·,)lvastao er,y iS!:'lertet ót ;:;inc. a I'L-tcn , oind a ti ~ Y.ir .Csend6rség c. 
k(inyvben a kaposvári csé5 zlj-ról, G. K. szc.s ir6.st t . Erthetá néh{.ny elté-
réE a va16s6gtél,C!.oikor 30 év t,óv'ff!t3.6 ól al~ar valah esemén~'eket,hely _ f 
ségneveket visszaidézni.Sza badjcn néhé ny tov~bbi adattal szolgplnom a 
cikkhez,hoQ' tö'tbé-kevéslbo:? h:i ko:?pet kaJjanak az olvas6k ,másrésztcsend'5r 
örténet i szeopontbnl b(.v '.Hj ön testületünk t örténeloe . 

1944. julius 10-15 f.czt összevontak 4 csendőr tanszd-ot l~aposváron ' 
a fŐherceglakit/G . K . szcts/,a kaposvcrl _ . . 1.szd a en 1-1 •• s z S ' s a letel1yeit/Dr.~t;.s'Zt:rs/.A szd-ok lege1íY'ségl ritsznl'la nem e. a a 
e. 120 fót és ííf'1.ndeg,YllC 2- 2 beosztott tiszttel rendelkezett akkor. J.. J.l

ok fcgyverzete ' akJ~ori iö 6kben egyenkint 2 d'6 . refyar goly6sz6r6, 2 dt.)
rosz zcríkmányolt dobtáras golyósz6ró és 2 db .nagyar Ki r ály féle tus,'s 
géppiszt oly volt. Ehez jött a legs 95/31 ll.csendŐr szur onyos pusldja. 

1944.ju1. 25-én a teljes cső zlj-t v&suti szállításral Barcs-ra küld
ték I:ettós feladattal : tizt0si tani a Drf:.ván át l~elé :g r .I';eichs néoet vezds 
déli balklini llds-e egyes csapate.it,ezek a lerotbantott közuti hid mel
lett épült Imtonai k0mpon kel tek át .Ettél Dintegy nLsfél km-re feljebb 
lévő vasut i hidon -oelyet a bOrlbáz~sok erősen oegrongli ltak- néh8ny va
gont csak kézi er6vel lehetett áttolni egyik pa.rtról a másikra.A vasuti 
hid déli olaaUn egy nérlet nehéz gpu szak.hiafát alkotott,ef.Yébként o..1.s 
néoet védelerl nem volt a környéken.A n1sik feladatunk a part izánelhári
tás volt, mer t Tito bnnaitái jöttel~ szaka.aatlanul.Ileérl~ezésünk uttn zlj
unk hidfót alkotott a koep déli olaalán és a kót hidf6 közt 3-3 rajunk 
te ,r sta r:JEigát és kiépitette védelrli tllásai t .Az éjszakai 6r ákban a parti
zánok igen tevékenyek voltak ,azonbe.n nappal teljes pihenés volt mindkét 
oldalon.Ebben a véaelmi körzetben állott zlj-unk aug.lO-ig,mikor is va
suti sztllitással Budapestre került. 

A barcsi hidfő " laeJe alatt a pécsi IV.hdt pság kiutalt minden szd 
sz::mára 2-2 db . régi Schvmrzlose gpu-t, rlee;fele16 menny i ségü l6szert, rla-

ar és német kézigr-okat,valamint a zlj.-hoz vezél\)' elt egy orvost és tá
"ori közczőhelyet eü. katoR1kkal.Ezeket oeg is tartottuk a fegyverszüne_ 
tig.Ezidőben lüsebb sebes:iléseken kiV<.i.l MS veszteség nem érte zlj-unks.t. 

A hidf6t a Budapestről beérkezett l.gk.gy.e-nek adtuk át s amint hal
lottuk,ezek a derék fiuk Arad körzetében véreztek el később. 

, A buaapesti vezénylés idején összesen 6 CS0 zlj volt , beleértve a ga
lan~s.Az els Ó z!Jpk unkat itt levál~dai j6k lettek volna 
bé~e-osztpk-oknak ,az ontan seomi esetre se voltak alkalmasak egy harco16 
zlJ vezetésére . /Pl .a oarcali -i védeloi harcok idején terepasztal gyak
ot akart tartani a zljpk Hatvan térségéb6l!/.A rangidós szdpk . ~l.
~e~k-a volt.. a L1l'icik három ugyanabból az évf .=tol kerÜlt"1c1,lgy a zlj 

tes valÓSágos vezetése ~szd pj~ ok kozos oegegy ezése alapjtr. tör
tént.A tudapesti összevonás alatt minden szdpk iro'ckezett embereit fog
lalkoztatni: résztvet tek az utcai őr járat okban ,a .Törvény széki Bonctani 
I~tézetten Dr.Ors6s profes~zor ur e16adásait hallgatták,a gyakori aoe
~ll~ai és szovjet boobt:zások után esendőreink résztvettek a mentési mun-á1atokban is. 
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1944.okt.22-én a kaposvári cs6 zlj-at VBsuti szállitással ismét 
Bafcs-ra vitték és-a"*i'Ij-6CíI a Jmpilsvan szd-ot kihel~'ezték B ezoc
szédos Bab6csára. 

Lzalkalor:una.l a zlj cég l!lindig ceak a nyári fegyverzettel és felsze
reléssel rendelkezett és feladata a Dráva,ill.a határoenti partizán
elháritás volt,teleértve a Barcs-Berzence-i yasutvonal tiztositását is. 

A nagyatádi cs6 őrs értesitett,ho~' az ottani hv.zlj elvonult,a lak
tany át kiüri tették,azonban a re.ktárak érintetlcnek l!laradtak.A 4 Bzdpk 
közös megegyezéssel több,l!lint 200 országos jármüvel annyi fegyvert és 
lőszert hozott el,amennyit csak tirt./A második hason16 "feltöltést" 
Kar6csony és Ujév közt eszkczöltük./Ezalkalommal sikerült segiteni a 
németeknek,kik ~ágyatádot védték,l!lert oásképp r.eo jutbattunk volna el 
az üres hV.laktanyába,tekintettel,hogy Nagyatád fele már szovjet kézen 
volt.Igy a harcokba nekünk is te kellett avatkoznunk. 

Erre az id6szakra esett az a szerencsés körUlmény,hogy a zlj-hoz ve
zényelték az Brdél;yből visszavonuló csendőr iskolák leharcolt oaradvá
nyait.A helyi leventékhez is érkeztek SAS behiv6k,amiknek nem tudtak e
lege t tenni s ennek következtében a helyi szd pk-okruH jelentkeztek.I 
közel 100 cs6:tés 2~') leventét osztottunk szét a sza-ok közt.Ez a lét- 'J 
számeo~s-nabj'ö-rrj61 J o"tt ,oert igy a csena6r ök =elszabadultak,oint ) 
lőszerviv6k,sebcsUltszállit6k,hirviv6k és kocsihajt6k.Az eddigi foga
tolt jármü állomány szd- cnkint 6 volt, aoi t a t öménytelen 16szer és fegy
verzet oiatt fel kellett c::lelni szd-onl:int 25-30-ra! 

Karécsony e16tt történt a zlj teljes ttszervezése is,Boit a 4 szdpk 
ugy --C luott l!1eg , liOgy kiválogatti'ilo:: a cs6-k közül azokat,akik a honvédség
nél aknavet6,vagy nehézfegyver kiképzést kaptak s ezekb61 egy ütőképes 
nehézfegyver szd-ot szerve~ ·~Unk.Bz állt 6 aknavet6s r~jb61 4-4 akne.ve
~öveI és 4 gpu-s rajb61 3-3 német villámgpu-val.Iro' a 4 puskás szd-on 
kivül egy nehézfel;yver szd-dal is rende lkeztünk! N6tt a zlj-unk üt6ké
pessége és a létszém a leventékkel ero'ütt meghaladta az 1000 f~t!A le
ventéket igyekeztünk ellátni honvéd egyenru..1-1ával,de legalácb is. sapká
val és nel!lZetiszinü karszalaggal s emellett prtcs6 illetmény t kaptak,a
oi l ényegesen magasabb volt ,mint a honvédek zsoldja.Az a néhány levente, 
akik elégf,é képzettek v oltak és ragaszkodtak harcos beosztásba,azok le
tették a katonai es}~üt is. 

1945. jan. l-én az át szervezett kap osvári cs6 zlj készen éllt és a 6zd· 
ok fegyverzete elérte a maximumot: minden CJásodik cs6-nek volt I:Jagyar. 
vagy német,vagy zsákmányolt szovjet goly6sz6r6ja,a rajpk-ok és helyet
teseiknek géppisztolya.A cs6 puskákat a leventék örökölték,al!lire nagyon 
büszkék voltak! 

Elózóleg,1944.dec.6-8-án a Barcson széke16 zlj áttette székhelyét 
Berzencére s csak a kaposvá:r::} szd. maradt eredeti helyén,Bac6csán.Kb.1 41' 
hétre rá egy hv.zlj ~"'e'Z"éft "Bab6csára és igy a kaposvári cs6 szd kivl j ' 
násra került,először Vizvárra,mujd Somogyudvarhelyre.Itt állocásozott 
egy német SS ho,amely~csa É-D vonalában tartotta a szovjet táI:Jadá
sokat, tábori ~2!háza vonatával _Vi ~vár9_n volt. TerL'1észete sen napi ka pc 60-
lat alakult kl. a néiiiet és regy~!'f!1g-ok közt és a kaposvári cs6 szd 
felaaata maradt az eredeti: a Dráva o'enti partizánelhári tás .Ezid6ben e 
területen semmiféle m s L'1agyaralakulat nem volt,leszámitva az e16bb 
emlitett átvonuló hv.zlj-at.Ezzel szemcen a németek több ho-lyal ren
delkeztek,az e16bb irt SS ho-n kivül h03szabb-rövidecb.ideig kapcso
latban álltunk Na~'atádt61 délre a Dráváig oég két másik SS ho-lyal és 
a 118.német hegyi-ho-lyal. 

1945.január 6-8 idején a kivá16an felfeQ'verzett cs6 zlj-unkat va
sut'i-Szá:tlít'áss·á1. lllarcali-ta vitték, ahol ett61 K-re a vasutvonal men
tén védelmi állást' k!!'sz1tettÜnk.!JÜndkét oldalunkon német alakulatok 
voltak.Uögöttünk Ny-ra a dombokon nénet és magyar tüzérségi állások 
voltak 21 cm,15 cm és 10.5 cm-es ütegekkel. 

Két eseoény történt ezid6cen a védeloi vO!1E.lunkban.Az egyik január 
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második felécen egy szinleges v, ..... __ ~~ ~. 
megfelelő tüzérségi ~~eszit~ 
heroent esitésére. 

A n4sodik március közepén erdei táoadás a szovjet vona lak ellen, 
mely a kapo~!111 <!st'l Z1j 'fekete Idusa lett!Halottakban és sebesül
tekben 50 %-os veszt eséget szenveatünk,aoit részben s~ját tüzérsé
günk okozott.A kaposvári cs6 szd két beosztott tisztje'~~si halált y-
a letenyei cs6 sZ"tlpk sulyosan r:1egscbcsült,a l enti cs 6 szupk és be-

" ó'sztoTt tiszLJ~ konnyebben sebes·,Ht .AZ aJrkori zljpk otthagyta a zlj
át a bevetés első napjának délutánján é s Nagy l:anizsára utuzott és 
cSfllc a !Eargit vonalban láttuk viszont egy hét nulva.A 3 sebesint szd 

, pk következtéten a kaposvári csé szdpk lett_ ef',:yben a i 
J'T5.márclus-z?---m'fkivo-rftak a lel.éreapudt csó ZTj''::'ri.t es a lllargit 

vona~a kéttilt védele~rc.Itt a támad6 szovjet tulerét verték vissza 
ceendóreink ,sulyos vesztesé6cket okozva nekik. 

A cső zlj l~aradványai t mrc .29-30-én ki.vontát a Margi t :Ulásb61 
és Leteny .§nél léptük át a 1.;ráv!.'. folyót.A Dráva-i.!ura között lév(, né
met pc .ho !J.zonban oly minimális Uzeoanyaf;gal rendelkezett,hoEr kény
telenek voltak a nehéz Tigris harckocsikat felrocbantani,vagy szaka
iékokba tuszitani. 

Jellemző példa a szdpk-i vezetésre a zlj-on be1...ül,hogy a Margit 
vonal feladfisa uM.n 1944 . á~r .l-én Naf,ykanizsától É!fl-ra lévő dOMbok 
l:özött éjjelez tünk.A kikiildött felceritóink jelentették,hogy Nag,y ka 
nizsán utcai hurcok dUlnak .Hayckocsik ,tüzérség ,aknavet ők életre-ha
lálra ha rcolnak!A németek l assan szorulnak vissze e müuton az oszt rák 
határ felé .Az akkori ~liP~ helyben akart oaradni a völgyben, fel tevé
sünk szerint várni akar , agya szovjet cfapatok nÖf,énk kerüljer.ek. 

A szd pk- ol: azontan ugy haM.rClztak,hog:1 Bzonnal indulnak és 15 
perc utin az egész zlj öt oszlopcan elérte az erdő szélét.Az oszlopok 
élén hatalnus mag;jar zászl,H loe o[,tat ott a ref.f~eli széloUivel rende
zett menetClszloptar. vol tunk,a néoetek nen! fogaatak av és t ü tüzzel. 

A német pság t árt karokkal foradott,azoncan a zlj még nec volt su
lyos vesz.tecégei utfn 'it óképes 211apotban ,ellentámadtist végrehajta
ni r.eo tudtunk.A kaposvári cs6 f:zd szinleges védelmi állásba nent, 
r.lig a zlj többi része étvonult,r.mjd eléggé nehezen,de sikerült levRl
ni a né~etckt61. 

1945. 6pr .4- én érJ~eztünl: Ccák,.torn.Y.Gra,zlj kerenztül:vonult az üres 
viroson és elérte az osztrák~aiárt.A határátlépés e16tt Szuroay 
hegy a gh . fénökkel/karp.őrm/, kiket a honvéciségtól kaptunk';1:r zIj-~i

'Ta'ttárával , gh.felszerelésével és pénz-ével egy lovas kocsin felvéte-
lezés jrügyével átoent az ellenséghez .Ez volt az első el"et a zlj tör
ténetécen, hogy bárkj r' egszökött volna. nég leventéink is hüséggel ki
tartottak.A &'1rcs-tól }:czdőd6 visszavonulás 6ta oindössze 2 ut6véd 
taj ·t'.int el,ezek cs6-k voltak s va16szinücn fogságba estek . !'undez 
.~rcali ut6n t örtént. 

. Az akkori német határ átlépése előtt a szdpk-ok felhivták a legs 
Ílgyeloét, horyezután 1Ik1r nem l!lagyar ter:'ileten kell f olytassuk az el
l~nség ,r.S«\·/.;rpsét ,akik vissza akarnal~ térni ,azok "szökés vtdja fO nél
k,tl 11eftehetik!:,hnden szd-ból volt néh:íns ,ki k a visszamaradnst vá
lusztott(k,ezekkel a szdpk-a kezet fogott s elbucsuztak . 

~~45-fpr .10-; éh került ~ink kapcsolatba a Szent L:5sz16 ho-va l, ehez 
~Ga -ukCl~tunk es li fE.gyversz~inet tekövetkez:éséig a l'1ura ::Jcntén 11 
/ernsee ~!'Y-i védővorzlat tal'tottuk .A z ellenség if,yel:ezett ~tJ:elni a 
~~rtn és betörni véd,)vonalunkba , azoncan ezeket a tnnadf, soY.:at is sike 
r,ü t r.lÍnaen alJmloonal vissz:lverni ur;ínylag kj s vesztesóCFel. 
:-i' fo. cső zlj -t ól K-re volt a Szt . László ho oe6tépázott csapatai és 
'~-ru egy nénet "renoőr zlj ". 
. Az 1915 . mnjun 9-i ::--q::;yvercziinet hire a \'lel'nsee-i i5llns0kb<.:n ér t 
~:;niiril:et.A kaposvári cső szu- nak jutott a nehe e ujbnl:ncr:lcsak a 
} ~'-' zIJ,h·,nel:l a Szt .L.1sz l ó ho t,;tóvódsz[:z~d!l let 'ink . Ezt u{:~' értl"'ik , 
lOf,y mi lJ.:: r:1d-l;u ~:;vetl()n i:11:Jcsol:1'fEin- ,.7;::;')·v ef c3:t:'Clt.nl: i::: I. l~ik 
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tisztes távolsúgtan követtek ::linket,l!iert a ttizsztinet ellenére tová bb 
folyt fi lövöldözés . A szovjet tánadott,Di visszal~ttUnk f61eg nehéz 
gpu-val , ak~avet6inkkel és sokszor páncélököllel. 

A zlj Deutschlandsberg- nél érte el a Sau Alpok lábát 6s snnek a ge
rinc én átkinlóavo. és ekkor oég rlincig teljes fegyYerze ttel es vonattal 
érkeztünk be lS45 . m&j . ll-6n az Alpok náeik olualtn lév~ Knappenberg~be. 

Érdekes VO~nD?\P.' ge ri ncén 6l1onásoz6 angol il r ség t.rnulata,amJ.kor 
a rendezett Cla ar alakulat clv 0nult elétte .Ald k akkor nég nell tudt ók , 

oB:J' mi r:Jéigyarok vagyunk e , VB Q' or o szo}:?Tólünk kérdezték D€{' , hog~' ho l 
vannak a sz ovjet csap8.tok . 

A ka osvári cs6 zl' tel 'es létszt.ru:Jal 19 45 . 'unius 12- i angol élel-
~1ez ste került es itt D lkarinti Lan oi _1_. Z "'l't'l'm1d6szet i és 
uttizt osi t1si s zolgálatot . ll éh':'n~ SZ0r Összec suptunk szerb parti ztíno,kkal, 
,je hála I::t ennek , o:nQez ve:;zte~ég llólk'Ü t örtént . 

t1ásnél a c só zl' leaata 1'e ~ \ v e r e i t an ol c s -ra olyan f'Jr náb an , amire 
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HdsI HALÁLT HALT BAJTÁ~SAINK: 

nem iczer:l , holS:> máshol pelda h · tt volna!Az angol psáf kijelölt egy kas- Kocsis Y.ároll prbcsó tiz. 19 45 tavaszán a Dél-Dunántulon partizán
télyt és u:nden szd- unk ide kellett sz611i tsa fegyverei t , vular:lint 16sz€lharcban a Drtván va16 átkeléc közben vizbefulladt • 
i.észletét .Bz !:leg is t e rtént anéL~il,hoeY a közel'\:;en egyetlen angol ka- Varga Imre prbcs6 tiz.-t sZ'Jvjet akna telibetalálta és szétvágta 
tona is lett valna . 1945 kora tavaszán a Dunántulon. 

A feg,Yvc.' rek lecdfsával a }:a';J()sv{.ri ( 'SÓ zlj elérkezett a II.világh,i~1,1" i eti Géza prbcső tiz.l945 tavaszán a szovjet elleni támadásban 
to rt< utols!) rSrr:jfchoz . l:-ózvetlen'D a :'q;yverek leadása elc<tt a neh~zfeil,j "ns ges lövedé któl tallilta elesett. 

-f' 

ver szd - h"z teosztottak visszaté!'teJr ere deti szd-aikhoz . Lukács Ferenc tórm a rercalii harcokban a véilelem során közelharc-
A zlj - hoz vezényelt cstl - k ~s lev.: r..ték t:larad t ak eredeti l:;e osztásukban,ban elesett. 
A zlj pság , r1int ilyen t:legszÜnt .A szd-ok önnál16an müködtek , a lehet6- Roskopf Sánd0r prbcső tiz.a marcc.lii harcokban,erdE'i harcban támadás 

ségek határain telül.A leventék.95 %- a,a thtts-eink zöme -miután a l1..ábo. közben szovjet lövedéktól találva elesett. 
ru v érct4rt-, @zatértek ?.fu['yar 0r3Z8.f, ba. ' ~ - , Nagy Zsigmond őrm a I1Brcalii harcokban haslövést kapott,r:telybe más-

A szd-ok létszámair.,y e['~·enkir.t 5"o-ijc f6re csö kkent . 194-5 . julius har-nap 'Eelehalt. , 
madik hct6l:;en a szd- okat kiht'lyezték Vö lkerrerkt t érségéte .A J:Jásodik na, Szekeres Jnnos t ŐTm. 11 marcalii ál16harcoktan,védelemben szovjet 
gyobb hazatérés 1945 . okt , és n1Y..:.11.6nap o ktan történt, igy a azd- ok l étsdlll akn~szilán~ot kapott,:nel~ élet~t azonnal !~i0ltotta. 
lecsökkent 25-30-rOr"n rt' Úr folyamán legs- ünk segitett az osztrák lako! PInt ér Snndor prbcs6 hz. eZJ.u6ben erdei támadts folyamán szovjet 
ságnak az arat(>sná l és betalcuritf.snál.Ószre s ok osztrák katona vissza ó.r, géppuskasorozB;t követk~ztében elesett . 
kezett a háborub61 , ez v olt az oka , hogy legs- Ünk zöme is hazatért. Uag:t }'erenc prbcsó tJ,z. 1945 tavaszán erdei tánadás sorén fejlövést 

1946 tav~szán t öbten bevonultak a DF.t{l:;o r okta s néh6nyan még mindig kapott, 6s azonnal J:legha~t . . , 
haz~-e'1C ; oizván a szetb jöv~ben . 1946 nyarán a szd-ok is J:Iegszüntek s C~nh Séndor prbcsó ~J.z.-t sZ0vJet akna tánadt s során negölte. 
utols6nak a ka1Josv úri szd osz10tt fE}l 1946.aug. ]1-én. then J6zsef prbcs il hz.-t ugyanakkor szintén sz ovje t almaszilánk öl-

Bzeket akartam hozzátenni G.K . szds 'wjUrsam r 8vi llebb ir6.sfhoz ,lÜ a te I?eg. " 
zlj hősies helytál l tsár ól irt t6vet1en.A csooor tos és egyéni hőstettek- FIllér J6zsef prbcs6 tJ.z.-t szovJet aknatalnlat szétvágta. 
r ól egs kön,yvet lehetne irni,ar.nyi t ört ént. "_ Sasdy Antal ha~nagy ,a kaposv:iri csó szd.szakpk.-a . erdei támadás so-______ ~~ __ ~ ________________ ~ __ ~ ________________________________________ rtn szovJet géppJ.sztolysorozatotot kapott 8 S fejlövés követkp.ztéten el-

A haatörténelemre tar t ozik ~indezek me örökitéselCsodás érdekessége esett. • 
a ~orsntik , hog.y a Vereckei szorosról és az ezer ves határr61 i~ utolso1- Hingyi J6zsef szakv. a szombathelyi tanzI j bevetésekor 19 45 késő ta
naK e{',y csena!r z:iszléalJ v0nult el 50 ·:t-0:; veszteségrel,u!,yanJ.gy a II. vaszán megsebesült,sulyos kinj a it nem birta s nyeles Vécsey kézigrnnát-
vilóghlil:;oru utols6 lövéseit is a fenti csenerr znszlríalj utóv édszázada t.al a segéll helyen felrobbant'Jtta önmagát. ' 

MÁRTIRHALÁLT HALT BAJTÁRSAINK: 
ké t nappal a hivatalos fegyversz:i.net ut~n a..:ta le,a zlj szintén 50 t(,-J,' -
as vesztps~pet szenvpaett .Budapest é s . a k irf lyi vúr ut01s6 v édfi csen~ 
rök v01tak s a Se ;me r ine ~ros,valalür.t a ny 1.lga ti hat,<r utols6' visDzavŰ' 

nul-5 utóvéJei csendórök voltakl ~linkás Ferenc tórm-t 1974 ószén perujrafelvétel és hamis tanuk fel-
Az u~ buuapesti 1átk"rnnny "hát0rus biin;-' s"-kén kikéIte a ~zt .Lf. szló vonultatúsúval a koomunisták az 1956-os nemzeti felkelésben va16 aktiv 

ho 'Ck- f!t : vitéz Szü 'i Zoltán vőr ' Ura t , a z Ara ny Vitézségi ~re!:l és a l'és~tvétele miatt halálra itélték és kötéllel kivég ezték./Hidfó/ 
Nénet Vaskereszt Lovagkere sztj ne k tul[. jdo!l0 sf.t,kit az :J.ngo2ok J:i ie aC' t{y.!Cncze J6zsef szakv-t,a bánffyhunyadi szá rny járórvezetójét több Baj
t~k.A nértirrSság azonban halál h el;yett hos szu ,:é l"~ s zc rr:luny.:;.]ru it!Slte s , rstval roíriln fo gságban a r ománok megkinozták,mejd 19 44 5szén saját sir
néh:i~ 0v"el ez€létt hEil t !:J.cg, sZ:.ll f: dul,í.sa \,i tfn (ni t v.p l6si sefPdrmnklls- ~~~t, megásatták és mindnyájukat az oláh vérszoojas szadista árulók sa
ként a ~ lé''Jz o tt.A Szent 1á8::111 h e vitéz é s lq;tnc. .<s reJT'';' pk- a ::legbecsiil~ " Slrjuk szélére állítva agyon16tték. 
t~ f~2 .ki~'lntette a vitéz c s e n d,~rC;Y.ct!A z ut0vC,'lh'I ~C ),c ,s")rá~ ~u1l0~t~k II ke~a Imre tó~m-t 1956 6szén a NJ{YD elfogta és halálra kinozta a fel
K:t'"n ot..t'}t' e kllc,er sok c:; t. n~C r j~r.p0 tt L:ro!lz \.-c J-.:t,~ ~ t Vl,t e z3ég1 .wr!:let'·sz ... ~et)en va16 r esztvétele miatt.Ezidóben ugyanott több más csendórt és 
a II. oszt.Nér:;pt V",s!:l;rts :3 ttl;l, r,c:::: t ::r: rt h '1i.l: , f1<'f'~:;u bbat nell U~hatott.lt ~ adságharcost a szovjet politrukok agyonvertek. 
Kana dában is é J il;ycl" vit.! z c c n dé r:;Ja ki. N.J s za 1'v!a l:a po svnr l C: S0 s~d I:la~ György fót órm-t,egyik v olt dunántuli öpk-unkat 1945 ő szén gyo
pk- a,T0::lpa :~id)s ?ZdS .t.ét l:. zl~s +' i ~ t. .1;r')r:z)';iW~lUn lBU'~S~ t\Álfl ~ .dr,~o sa ta~i!~sh61,cSa16dja r:te1l6l a szovjet polítrukok elvitték s sorsa az6-
haai.szé. h.!.€; on,vc rdoy. l:al,dc '1€[ ;::c;:;t a a~:'- "Lt 'T3Sj:crt::' ~~~t i s.Ha a fU n eC J.smeretl en. 
esi Y ~:p !·i li.s r~ ar.. u C'h .. !" i kai .: fEr:tt.t. , ::1'( ,'!·.i.!{:;'Ga t l.úl~':5 I ' u i.~0 · tc.k volna! 

A c' e(· n~ (r e ~1_ i gTé.ci6 b i.:t szké-' j r ",r'~;~ c l { r ~i :-:.: ~i v é t (!'" a }:~r 'l sv(ri cs~ z...Y 
e ~JA Y.f~t l -. --.----,-~.. .- J. .: ;; ~~ í .:' T ')l:i 
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HALOTTAINK: 

So!ainkban kecyetlenül urat a halál! 

Kovács Ferenc f6t6rm Londontan,Angl iában 1974.április 2- ún r övid 
nve des után elhunyt . Fórés7,e volt a l()nd rm i r.undszenty Otth()n r.legte

ésében és vezetésében.Enellett a W(CSbY. angliai é letéb en i s több, 
két évtizeden át vezetószere pet vitt.Váratlanul érszükUlettel kór

házba szállitották,ahol tüuejéten éfJ agyában az erek mer,pattantak és 
véget vetettek életének.Tenetése áprilifJ lO-én volt,hol töhb,rnint 100 
angliai csend.őr bajtársunk ,valamint r:Ja(!yar honfittrsak jelentek ceg .Az 
aJ5.iai magyar ujságok és magyar szervezetek vezctúi sorban mCf;emlékez
tek kivál 6 érdemeiről.Hazai utols6 szolgálati beosztása az ungvári nyo
mozó ao.-nál volt,emi gráns érdemeiért 1968-tan Szent Lász16 l ovagjRvá 
avatták.Kárpátalján résztvett egy titkos szovjet s~p.rvezet felQerités~
ben és anna~ fegyveres lelózdéeéten.Ezért Horthy lhklós korllllinyzn a Ma-

. gJ8r Bronz Erdemérmet aUoI:lÓ.nyozta neki hadiszalugon .A r,lKCSBK Jubileumi 
Emlékérmét is cegkapta,a központi ügJ' vezet6vel tiz éven át állt szoros 
kapcsolatban.Rendki viil áldo za t os, szorgalmas, l!J?gyar ügynek é16· ki vé 16 
Bajtárs volt.Kitüptet é seit,csendőr emlékeit ,köztük a francia GAE jelv ';
nytlt közeli barátja : vitéz Szakály János őrI:! elkii.ldte II muze=unknak. 

Horváth Lászl6 fntórn 72 éves korf.ban,1974 .április 23-nn v~ratlanul 
Chicag6-ban I:!eghalt .Orth Győző ref .lelkész tenette, knpors6jE~t a Szent Ko
ronás magyar nemzeti zász16 taka-rta,koporsóvivői csendőr bsjt .... r sai vol
tak Chicag6,Lake Geneva és Uilwaukee városokb6l.!. bucsubeszédet a sirnál 
vitéz Horváth Árpád szds mondotta . Özvef,ye, gy ermekei, unoká i és csend őr 
baJt~rsai gyászolják.Az eszmei. csend6r 19.Y:tr:mya sZ<11!k1ra eredeti hazai 
gYapjutakar6kat adocányozott a halála elJ"';ti években. 

nag~ István ILalhdgy ,a kaposv6.ri osztály állornányvezet~je a kommu
lkinzánai, bcrtön, internálás következtében, végü l háza és kis t~zúlő-

_ oka kirablása utá~ 1952-ben 63 éves l:orátan az Óhuzában elhunyt . Öz-
Aldasommal regye n~hány h6nap után követ.te az Urát a hal~lba,rniután földj üket az 81-

Köszönöm a nekem dedikált 
könyvet. A közelmult adatainak sajtó alá ren
dezése és kiadása fontos nemzeti föladat. ':í a: elkobozta.Nyugat Németorszrígban élő fia,menye,unoklii é s tajtársai Avt1Ud1 gy Bzolják,kik isnerték,szerették és becsülték. 

\ j rn "I.:irs6 Mihály főtőrm 1974.tuvaszán Buffuloban,N.Y .USA,váratlanul 
~ ~ te~a t.~elke~ tagja volt a clevelandi Csendőr Családnak,de szoros bará-

1/ /-IA.R CC/Nk ... /920 - /.!J4S , It" , ,,~ ás ~aJtársl. kapcsolatot tartott aNiagaravidéken lév6 MKCSEK-s cso-
• - . - - - ,. A'A ~LU' NA~Ak A ..&~O T" .. r.tjal.nkkal is. Temet ésén résztvettek a buffalói, fort-eriei, wellandi és 

. 'llá á h t k ü h' t 1975 május 6 án délel·tt 8 Port-colborneii bajtársai is . Özvq;ye byászolja bajtársain kivül. 
Ml.nt a Vl. mcsap s, oz a a eser l.r • - u M 

kanadai rádi6,hogy Els6 Zász16s Urunk,az emigráci6s .. szelleni harc ~Pe18~cskey Kálmán ezrede~ 1974.nyarán Bécsben neghalt,uut6 ütötte el. 
vezére a Moszkvának be nem h6dolt magyarság e16tt torvényeink értel~!Clai APuiyá~ éit,Burgenlanaban,Me.gyarország egyetlen szabad területén a 
beil"ilÍÜrálY és a nádor/oiniszterelnök/ hiányában a M.Kir.FegyverefL?C1e azU~~~r~liban.A 1~gut6bbi Bajtlirsi Levél vis r' zaj ött jndokolás nélkül, 
r6k f6parancsnoka a Hadak Utjá.,..ra távozott! Imoár az Uristen,HadurunJ! t..sB4g0kná~0~b!~ a. kornyéken le~elepe~ett .l~angos J6zsef t6rm a helyi ha-
16tt fog kiállni az általa nagyon j61 ismert s sz6ban és irásban ~9; e erl.tette a tragl.kus hl.rt es a BL visszajöttének hátterét. 
igért kéréeünkre,a Magyar Királyi Csend6rségért!A legnagyobb mártl.!/ 

zafi emlékét örökké meg6rizzük szivünkben! 
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Herc eg József főtőrm 69 éves korában hosszu . betegség után Linz
be n, Auszt riában elhunyt.1974.julius 24-én halt meg és Julius 29-én 
t emették a Linz melletti st. Martin temet6ben.Helyi bajtársain kivül 
gyás zolja özv egy e,magas á l l á s ban dolgozó fia,menye és unokái. 

v i t éz Hal~ J6zsef e zr edes,az egyik 
legmagas abb ~tonal vité zs égi kitünte
tés : a Vaekoronar end tula j donosa Linz
ben hossZU kór házi s zenved és ut á n tüd6-
vizenyő betegségben 8 2 éves korában e1-
huny t. 1974. múrc ius 8- á n ha lt meg és 13-
án tem et t ék a l i nzi Wal dfr i edhof t eme
tőben .A EL sze rkeszt6je sokszo r meglá
togat t a saját s zép otthonában.A MKCSBK 
iránt 1945 óta mindig nagy szimpátiát 
mutatot t és any agi á l do za t ot hozott.Az 
egyik oszt rák tábornok úl~~g~~nöknek 
évfolyamtársa volt a wiene~adti ka
tonai akadémián, kit meg is l át ogatott 
a bécsi Burg- ban s ki ezre desi nyugdij 
fo1yóoittatá sáva l vis zonozt a !1a.gyar baj
társa és i fj ukori ba r át j a iránt ér ze tt 
vonzalmát .Az ut olsó évekb en már fehé r 
bottal járt, szeme v i l ágát e l ve sz itet te. 
A EL-t :elesége olvaste fel neki szó
rul szr.ra és fe l esége irt a leve l e i t i s. 
Tenetése óriás i részvétte l f oly t le a 
tisztelói , csend6r és honv éd baj t ársai 
~önr.yei vel kisérve . Özv egyén kivül Bu-
dapesten élő orvos fia , neny e é s két u- d 

k
, . á 1 j El t é . k ezre es, r_o aJa f.!;>y szo a . · vesz" se eg;{ l su- a m.t/r. budapesti I. csend6rkerűlet parancsnoka. 

lyos emlgr á ns veszteségunk ! 
Dr . nemes sepSi s zentgyörgy i Kis Zoltán ~.szdS 1974.Karácsony e16tt 

hirtelen elhunyt .Az 1945- ös ös s zeomlás ut n elvégezte a teológiát é s 
ref . lelkés z let t Gör ömbö l yö n. 1955 ny arán a z A VR a sz ószékr61 hi vta l !e 
a ledurvább szavakkal s l 6r a a l at t Gör ömböl y elhagyására kény szeri t 
ték.Ezután fizikai dolgoz6ként élt váratlan haláláig.Bajtársai e16tt 
rökké emlegette,hogy a koomunizmus ki i r tása ut á n tábori lelkészként 
hajtja. szolgülni a :.I. Kir . Csendé r séget. 

Bartos Ödön 6rnagy, a csend6r Hirad6 Osztá ly ut ols6 pk-a Münc 
1974 . okt . l7-en többszörös bélrák ope r áci6 ut án meghalt.A kiváló c 
hiradó szolgálat legnagyob b szakértője és szervez6je volt mind rá 
rui~d telefonon , miná a rejtjelezett t itkos géptáv i r6n.Alá r endeltjei 
f.yon szerették is tisztelték na~ tudása és kivá l 6 bajtársi érzései 

vi~.éz Dénesfay István honvéd 6r gYf3: MKCSBK 5 . s z. igazolvenyának 
dnnosa,mint t b .cse nd6r 1974 . december ében a Vitéz i Rend teljes ülésén 
ratlanul Münchenben szivrohan köve t keztében elhuny t.lht 71 évet. 

Szab6 Dénes Jcn6 alezredes , Montreál , Quebec,Knnadában 1975.jan.l 
83 éves knrában hosszu szenvedés után meghalt . Fe leségét alig fé 
elrbb veszi te t te el . Gyászolja Dénes fia , ki a !!lontreáli egyetem 
szakának tanára, menye ,unokti és ceend6r bajt1r sa i, kik isoerték 
rették . 
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vitéz BOr~ÓY János 6rnagy 1974. 
május 2-án osszu és su1yos beteg
ség után C1eve1and,Ohio,USA-ban el
hunyt.76-ik évében vitte el a halál 
egyik legvitézebb tisztünket! 

Az I.világháboru utolsó esztende
jében,mint középiskolás diák önként 
vonult be katonának.Az els5 h6napok
ban elnyerte aNagyezüst Vitézségi 
Érmet!A háboru vége francia hadifog
ságban érte.Hazatérése után vették 
fel a csend5rséghez,elvégezte a ~óz
rendészeti Akadémiát és a Vám5rtisz
ti Tanfolyamot,melyek mind fed5nevek 
voltak az Entente felé. 

Szolgált különféle iSkolákon,mint 
oktat6tiszt és szdpk,szolgált a Dél
vidéken és nagy tapasztalatokat szer
zett Titó partizánbandáinak felszámo
lásában.~ózismert bátorsága és alá
rendeltjei felé ia kimutatott igaz 
bajtársi szive miatt közkedvelt ,el
ismert tisztünk volt.Kés5bb a bereg
ozászi osztály pk-ának nevezték ki, 
ahol alkalma nyilott immár a szovjet 
ejt6erny5s partizánok megsemmisité
sében is.Hátmegi 6rsét az ungvári tan
zlj egy ik szakasza Kövendy Károly fildgy 
psága alatt mentette meg a partizánok 
orvtámadásától,majd segitett Uszta Gyu
la áruló beregszászi erd65r,ejt6erny6s 
sz'ovjet partizánvezér,kés6bb democsok
ratikus magyar tábornok bandájának meg-

81téeében Martinka és Oláhcsert~6~ községek körül.Az l.honvéd hds. 
kból való kivonása után a szlovák-magyar határon zlj erejü osztá
itotta meg a szovjet támadásokat és id6t biztositott a fels6 veze
!Dára a hde szétvert egy ségeinek nyugodt visszavonulásában és át

ében.Budapest védelme idején szintén a BM. különleges alakulatá-
beosztást és ~óvendy Károly szds rohamszd -ának közvetlen pk-a, 

ja volt.Az 1945-ös t~aszi harcokból b6ven kivette részét,ön
nütt ott volt,hol tömegével támadott a szovjet.Mikor már alig 

galléroe tisztet az els6 vonalakban,vitéz Borgóy 6rnagy m1n
volt és 1945 Nagypéntekén ~óvendy Károly szds kivérzett szd

gmenetben hagyta el Magyarországot az Irottk6 erd6s rengetegén 
.Sikerült eljutnia Bayreuth-ban é16 családjához,majd 6 évi éhe
lkülözés után Clevelandbe vándorolt ki,ahol munkásként dolgozott, 
ta saját ezép kis házát,felnevelte gyermekeit és diplomát adott 
86 elnöke volt a clevelandi Csendőr Családnak,élete végéig pél

OB és hüségee életet élt.Halála pótolhatatlan veszteségtink!Az 
csend6r könnyes szemmel,fejét meghajtva tiszteleg!Gyászolja özve

sa,magas állásba került fia,leánya,veje,unokái és hü bajtáreainak 
.Temetése 1974.május 3-án történt,hol Molnár István szds,a Csend6r 
lnöke,hajdani alárendelt je bucsuztatta meghat6dott szavakkal.Holt-

elhamvaeztották.Bmléke örökké él szivünkben! 

iT- ~ •. f6tőrm,a szekszárdi osztály h6gyészi 6rsének utoleó pk~a Ole
~ hXA~ZU szenvedés után 1974.novemberében egy sulyos operáció után 

sén résztvettek helyi bajtársai hozzátartozóin kivül.!EÉI 
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vitéz nemes k6szegi 
Megay Lász16 6rnagy 
1974.szept.29-én Cle
velandben 74-ik évé
ben váratlanul, szép 
csendben elhunyt. 

Édeoapja,mint ki
tüntetett huszártiszt, 
az els6k közt csett el 
az I.világháboru kitö
rése után a Kárpátok
ban. 

Fia méltó utódja ma
radt.Fiatalon részt
vett a nyuga trna.gy aror
szági harcokban vit 
Taby Árpád Lipót r 
des fhdgy csapatában, 
majd a hires pr ó nay 
különitményben,mint 
hdp.6rm.A 20-as évek 
elején végezte el a 
csendőr tiszti t~nfo
lyamot.Utolsó hazai 
beosztásai~Joltak: 
sátoralj~~'pk,maj d 
a miskolci VII.ker.pk . 
mell,ett e16adótiszt. 

Az emigrációban vit 
Farkas l!'erenc vezd:s 
veként résztvett a 
gyar Szabadság Mo 
szervezésében,majd 
d6ben a MKCSBK észa 
metországi megszer 
sében.Példás életet 
nagy magyar és meg 
alkuvó hazafi voltl 
it keményen nevelte. 

ben Clevelandbe vándorolt ki 
ládjával.A Ford autógyárban 
gozott és b6kezüen áldozott 
den nemes magyar célra.Oste 
élete óta támogatta erkölcs 
a magyar cserkészmozgalmat. 
életü Hitvese,László és 
menye és unokái gyászolj 
se október 3-án volt a la 
temet6ben.A EL szerkeszt6je 
6szén tisztelgett sirjánál. 
ja az emigrációs csendőr 
nak adományozta két szép 
atilláját,melyek fénykép 
gyütt örökre 6rzik nemes 
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Zalántay János ezredes, 
a X.marosvásárhelyi ke
rület utolsó pkh-e 1974. 
szept.ll-én hajnali 3 ó
rakor tüd6rák következ~ 
tében 78 éves korában 
Cincinnati,Ohio,USA-ban 
meghalt.Meg6rzött tábo
ri egyenruhájában rava
talozták fel és temették. 
~ keserü hirt mostohafia: 
LinszJ!y Lajos mondotta 
be telefonon.:Peles~gé't a- l. 
Iig félévvel e16bb veszi
tette és temette el Wood
bridge,N.J.-ben·tás zol ja2 
mostohafia Linszky Lajo,s 
és István,6 unokája és 
meghatódott,szomoru szi
vü hajdani alárendelt je
inek sokasága. 

ezds igen kemény,néha tul nyers,vaefegyelmet tartó pk. 
~nQamellett igazságos és bajtársiae.Zászlósként került a front

.világháboru kitörésekor és hamarosan 3 Vitézségi Érmet érdemelt ki, 
Signum laudiet hsz-on kardokkal.Az 1920-as évek elején került a 

éghez.Kitünt,mint kivá16 oktat6 és iekolatiszt.Tragikus emigráns 
s.hogy az elég nagylétszámu new-brunawicki csoportunk alig 3 év 

tt 4 tisztet veszitett: Zalántay János eZds,Dr.Székesey Sán
Lá8zl6 8zds,Dr.vitéz Kun Imre szds.Ma már csak l tiszt él 

k-ban: Horváth Sándor z18.Bajt~rsak,vigyázzatok,ügyeljetek rá, 
fényére .Mert 6 a csoportvezet6tök, Veletek é16 utol~s6 tiszt 
z adatok tévesek: 5 tiszt halt meg:Nagyhetényi Jen6 szda a

sztette életét!/A EL.szerk~sz16-ki~d6ia: vitéz Kovent9Y Ká-t 
e ezde ur" e~veszteséve egy1k ~agyon szerete t vol 

EL-ben emlékeztünk meg Dr.Székeeey Sándor 6rgy halálá
" _ .. ~,,,_..c .. lSz'Vegye küldötte.Bánatos szivvel emlékezünk! 
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Ducza János t6rm 1974.aug.25-én tüd6-
rák következt6ben Emmendingenben,Né-
metországban,a Feketeerd6ben 63 évee 

korában meghalt.E16z6 napokban volt fiatalabb leányának esküv6je,me
lyen már megjelenni nem tudott.A freiburgi k6rházba szállitották,hol 
megállapitották orvosai,hogy menthetetlen. 

Temetése 1974.aug.28-án volt feltün6 részvét mellett,a környékbeli 
csend6r és honvéd bajtársain kivül mintegy 150 német barátja és tisz
tel~je,azonkivül egy tisztvezette 8 tagu francia küldöttség kisérte 
utolsó utjára.Sirján ott volt a MKCSBK nemzeti szinü hatalmas koszo
ruja is.Ducza t6rm Turleevén szület~tt 1911-ben.1932-ben önként,fiata
Ion vonult be katonának,1935-ben jött a csend6rséghez,hol kivá16 mi
n6sítésekkel végezte el a jár6rtársi és jár6rvezet6i iskolákat.1944 
6szén tábori csend6ri min6ségben hadibeosztásba került.Az összeomlás 
Németországban érte s munkavállalással /erd6irtással/ került a fran
cia z6nába,hol egy fiatal,szép német kisleányt vett el feleségül és 
4 gyermekük született.Ducza t6rm felesége kis gazdaságáb6l egy kivál~ 
mintafarmct létesitett s ezzel eln,yerte a körny ék német-francia lakor
ságának tiszteletét és elismerését.A gyászszertartást Szekeres Msz:', 
ret.és Kotsch Lajos ev.magyar lelkészek végezték.Ducza t6rm halála 1~ ' 
gen sulyos veszteségünk,kiváló bajtárs volt,ki mindenütt megjelent, a
hol magyar ügyet kellett képviselni s amellett áldozatos csend6r Baj
társunk volt.Emlékét örökké 6rizzük! 
" --, ~ Szeberényi János 6rm ,a sydneyi csoportunk zászl 

tart6 ja!NSW.Aueztrália/ 1974. juli us 31-én az Óhazá-, 
ban agyvérzés következtében meghalt és ott is temet 
ték eLRokoni látogatáson volt s a sok örömteli vi
ezontlátás mellett a sok keserü tapasztalat vette e 
életét hirtelenül. Utoljára a közlekedési o sztáJ}' nál 
szolgált és kiváló gépkocsi-vezet6 kiképz6 és sze
re16 volt .Emigráns érdemeiért Szent László lovagj~' 
vá avatták 1969-ben.A sydneyi ünnepségeken minden 
alkalommal a hazulr61 megmentett csend6r zász16t ,t& 

totta és résztvett minden magyar nemzeti megmozdu18 
son.Kivá16 magyar és hü Bajtársunk volt.A sydneyi t 
r6s csoportunk és az egész csend6r emigráci6 örökr' 
nélkülözni fogja hiányát. 
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Hernádi Lajos 6rm 1975.február 21-én Toront6ban az utcán összeesett 
ás azonnal meghalt.60 éves volt,a t oront6i rend6rség két hétig kutatta 
9Iemélya7,onosságát.Hernádi 6rm 19 51-ben vándorolt ki a kanadai,Hamil
tonba és az acélváros legnagyobb üzemében dolgozott,hol egy cS111e le-
6zakadása következtében mindkét lábán nyilt csontt~rés~ szenve~ett.A 
. ulyos nyilt lábtörést orvosai nem tudták mcggy6gY1tan1,ezért elete vé
:~ig két mank6val járt.Fnjdalmai következtében a k6rházi ágyat állandó
an rázta,angol tudása hiányában kanadai orvosai bolondnak nyilvánitClt
ták és a hamiltoni elmegy6gyintézetbe utalták,ahol 18 évet töltött.Kö
vendy Károly központi ügyve zet6 hamiltoni bajtr\rsainak egy csoport já-
~l 1970-ben meglátogatta és megállapitotta,hogy Hernádi órm normális. 
Azonnal felvette hivatalosan a kapcsolatot a hamiltoni elmegy 6gyintézet 
vezetőségével és elérte,hogy Hernádi 6rn-t nent6aut6n Toront6ba szállit
sák és katonaorvosunk: Dr.Nagy Zoltlin o.hdgy ujabb rnütétekkel teljes e
gészségét visszaadja.Az e16ző leletek és ujabb röntgenfelvételek sajnos, 
azt rnutatták,hogy a csontképződés elégtelen,i gy operáci6ro. nem kerülhe
tett sor.Hernádi érm ezután két hónapig a :t'rissen alapitott eszmei lak-

yánk lakója volt ,honnan kés6tb más magyar családokhoz távozott,mert 
társalgús é letkövetelménye volt ,az ügyvezet 6 viszont a napi levélözön 

e a BL fo galmazása következtében nem ért rá társalogni. 
Temetése 1975.március 7-én volt a toront6i magyar Szt.Erzsébet temp

lomból,lropors6ját a csoport nemzeti zászlaja boritotta.A csoportot hét
köznap l évén csak két bajtár~unk: Bakonyi Béla f6t6rm és Bánkuti Gy örgy 
ozakv ké pviselt ék.A Holy Cross temetőb en he ly e zték ör c k nyubalCJ:lra.Ung
váron m&radt özvegye és egyetemet végzett leánya gyászo ljlik.Balesete kö
vetkeztében lillami biztositás révén komoly va {'yont gyUjt ött ,melyet a ka
nadai hat6 s á g ok ke zeItek és a t örvény szerint átutalták Ungvárra hozzá
tartozóinak.Remóljük,a szovjet hat0ságok Herná di örm örö kségét át is ad
ják özvegyének és leány 6nak .Hert sajnos, Ungvár 1944 óta szovjet vár os! 

Aba Mildschütz Kálmán ezredes váratlanul. rövid szenvedés után 76 
éves k0r an i'~inc .en en, Nyugat német or szágban 1975. :t'cbrurl,r 21-én elhunyt. 

A váratlan és hiány os friss hir az egés<1csend ór emigrációt fájdal om
I3!:Il tölt ötte cl! 1917 -te n avattáJ.: zászlóssd és azonnal frontra lrerült. Ha
marosan elnyerte a Kis Ezüst Vitézségi Érmet,majd a y~tonai Érdemkeresz
tet hadiszalagon és kardokkal.Az 1920-ao nvek elején hdgy-ként került a 
ceendóreéghez.J,evéltárunlrban 6rizzük hadnagyi fényképét!Kérhette volna 
felvételét e. Vitézi Rendbe is,de ezt elhanyagolta.Kivá16 tiszt volt,kü
lönféle beosztásokban szolgált,mint iskola és oktat6tiszt,szárny és osz
tálypk,majd kivá16 szervez6 képességei fol~· tán a HM.XX.osztálylin dolgo
zott negbeesült 1Jeosztásban.Kiv&.l6 szolgálataiért Horthy Miklós korr.Jány-

fl. Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.Az emigrációban so
ig a Hadak Utján szerkesztője is volt.A Hadak Utján egyik példánya Ha
r akarata folytán eljutott a belgrádi börtön egyik cellájába is /hihe

~~tlen,de igy történt!l,hol egyik halálra itélt,najd 15 évi kényszermun
bra csökkentett büntetését tölt6 csend6r szds kezébe került,aki levél-

Cn adott hjrt önmagfiról.A h6si halottnak hitt szds bajtá rsunk számára 
Ab~y ezds azonnal anyagi segitséget gyüjtött a csend6r emigrá ci6t61,anit 
a Jugoszláv hat6ságok átadtek elitélt bajtnrsunknak,ki a 15 évi ártatla:Ul. szenvedett bünte:és"kit?ltése. után a re.gyar ha~6sligoknak va16 kiada-
ása e16tt a szerb b orton6rok seg1tsége folytán /k1k szorgalma és fe gyel
:e2ett~ége miatt igen megezerették! /, az Abay féle p~gyüjtés segi tségé
l'~l Tnesz~be" szökött és szatad föld~e került .Abay ezds gondo skod ott ar

l,hogy bort onb6l s zaba dult ?zds caJtfirsunk kés6bb nyugatra keri.i lhessen. 
Abay YAlmán ezds melegezivü,kivá16 bajt~rs vo]t,nagy érde~e az eoigrá

c16 llagyar sajt6termékeinek több,mint két fvtizedes,t öbbezer péláányos 
~Üjteményének összeállítása és }:ata16gizáHsa a hazai Széch ényi ]{"ó ~yvtár 
• az igaz magyar t ört én elem sz4mára a haza felsz.atadulása idejére . Üzve
~fn kivül any 6 sa,csend~r 6s honvéd ba jtársai gyás z olják!Ha lila iben fáj

II!!::s és 6111y l) s ve s zte ségün k! 
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~ányes László azakv,öregkanadás Eajtársunk 1975.február 27-án 86 
korában Toront6ban hosszu betegség után elhu~t.1926-ban vándorolt ki 
nadába,néhai vitéz Demetrovite Dezs6 szds hiveként ás munkatársak4ut 
gozva alapitója volt a helyi magyar ref.egyháznak ás a toront6i 
Ház intézményének.Haláláig hüságes bajtársként résztvett a c 
ben, finn feleségével mindenütt megjelent,hol magyar ibwnepság,vac 
egyéb magyar rendezvény történt.Áldozatos,b6ven adakoz6,melegsziYÜ 
volt,emlékét örökre megőrizzük! 

Ravatalánál öregkanadás barátain kivül nagyszámu csend6r bajtársa je 
lent meg, koporsóját a torontói MKCSEK csoport Szent Koronás,ezer éve. 
hagyományu nemzeti zászlaja boritotta.Ott volt Dr.Szalontai Sándor 
csoportvezet6 és a BL.szerkeszt6-kiadója,az eszmei lakt.pk-a ie. 

1975.március 3-án temették,a szertartást Seress Ödön ref.lelk1~8zt 
végezte,sirjánál a bucsubeszéde~z immár nyugdijas és hétkUaDap 1. 
Dr.Márton László szds bajtársunk mondotta megható szavakkal.Sirját aok 
csendőr bajtársunk állta körbe és adták a végtisztesságet. 

Dr.Bartha Gyula t.tü.fhdgy,tb.f6szolgabiró,a Johannita Rend 
erős csend~rbarátunk,a helyi csend6r vadászcsoport tagja,l975. 
szivroham következtében 64 éves korában váratlanul meghalt.Bava~a~D8~ 
többszáz magyar,köztük sok ti.és legs.-i csend6r bajtáreunk jel 
temetéaén meghat6dva szintén sok bajtáreunk buceuztatta./!roronto,AalIB<l&i 

Dr.Dvorsz~ Györg~ honv.g.szds,a sydneyi csend6r bajt4rsaink hüeége 
barátja 1974~ec.14- n váratlanul elhunyt.A csend6röket annyira ezeret 
és tisztelte,hogy egyetlen csend6r rendezvényr61 sem hiá~aott. 

Sükösd G~ör~ honvéd 6rnagr,a LudovikB Akadémia sporttieztje,a 
Honvéd Spor tan:rképz6 Intézet végzett tisztje, sokezer ludovikás,ktiBtük 
csendőr tiszt bajtársaink volt tanára 1975.január 17-én 67 ávee ko~ban 
szivroham következtében váratlanul meghalt.~zvegye és kát le~a 
ja.Édesapja szolnoki honv.ezredorvos volt,. EL.ezerkeszt6jéhez ifjukor· 
barátság és LASE-T~SC nemes versengések emlékei füzták.Bp-en temett4k 

Jun, Ferenc K.u.K.tengerésztiszt,Horthy Mik16s tengernagr talán 
tenger sztlsztje,tb.csendőr,a milwaukeei /Wi.USA/ MKCSBK csoport k~ 
retetben álló,áldozatos tagja'81 áves korában Waukeeha.Wi.-ban elh~ 
migráció jában egs kis gyárat alkotott,hol haláláig dolgozott.A BL ol 
ja,az eszmei laktanyánk lelkes támogat6ja volt. 

Dr.Rátt~ Kálmán iró,ujságir6,t.honvéd százados,még otthon közi 
nemzeti sz~emü uja~g1ró,a csend6rök nagy barátja,ki örökk4 kiállt 
denféle emigrációs csend6rgyalnzás ellen és megv~dte a ceend6reéget, 
szu betegség után 1974 tavaszán NYugatnémetországban elh~t.S ••• 'lr 
egy igaz,hüséges barátunkat veezitettillt el. 

4r 

t 

T,,(,./,\ .• ,y Clyö::cJ 
1''::1,'.1.'" 

k:I_ k.1.'.!1 f '/II, c"',,dórk,'rúl,'/ 
p.,T<1lh"1I0P4/ 
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néhai I~náczi KárolJ 
f t6rm, 

kit a BL néhány évvel eze16tt em
litett oártirhalála alkalmából. 

Az 195 6-os nemzeti felkelés 
sikeréért a magyar kommunista ve
zet6k részben a volt m.kir.Csen
d6rséget okolták és indokolásuk
ban önmagukat vádolták,hogy a csen
d6rséget nem "likvidálták" kel16en. 

Bár a felkelést sehol sen kezde
ményezték a csend6rök,de a nép bi
zalma folytán a vidéki falvakban a 
volt csend6röket választották a for~ 
radalmi tanácsok elnökévé és a nem
zet6rség pk-aivá,a vér szomjas és em
bertelen kommunista ve zé rek 400 c 
d6rt és cseno6rtisztet fogtak el 19 
6szén és titkos tárgyalásokon vala
mennyit kötél és goly6 általi halá 
ra itélték.IgnéczitKároly f6t6rm-t 

4 volt debreceni ny omoz6t ársával 
együtt,köztük GerZSe~i György zls-sal 1959 . de c.24-én,Karács onyestjén 
Debrecenben agyon16tt k.Emléküket örökké kegyelettel 6riz zük! 

Dr.vitéz Toldy Árpád ezredes,volt fejérvármegyei ·és székesfeh 
f6ispánt 1945 kés6 tavaszán az akkori m.kir.kormány a szovjet hadsereg 
161 mentend6 "aranyvonat" parancsnokává nevezte ki.~óztudomás szerint 8 
Magyar Nemzeti Bank aranykészletét és aranyfedezetét Deme I.a.jl)s ezds 
rancsno ksága alatt egy csend6 r század kisérte és 6rizte,mely nemcsak 
meteknek,hanem az amerikaiaknak is ellenállt,mikor az arany felöl" 
csisk0dtak ".1945 tavaszán az angol r ádi6 jelentéséb61 hallottuk,hogy 
vitéz Toldy Árpád ezds eltünt . Állitólag Svájcba menekült kiada t ása el 
honna~ tovább ment Franciaországba és álnp.ven a francia Idegenlégióba 
pett . Allitólag itt egyes cscnd 6rbaj t ~rsak felismerték .Toldy ezds hol l 
~~gylegköz~lebbi hozzátartozói se tudnak.Lehetséges,hogy Afrika homokj 

Indok1na dzs ungeljeiben lelte halálát,mint idegenlégi6s közkatona. 
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Emigráci6s Nagyasszonyunk: 
özv.Bagoly Andrásné,néhai Bagoly András 

alhdgy özvegye 1974.május 6-án 82 éves korában 
Edmonton,Alberta,Kanadában rövid kórházi szen
vedés után hirtelen meghalt. 

A BL.szerkeszt6jével még május elején leve
let váltott és megy egye ztek egy augusztusi sze
mé~'es találkozásban,mert az eszmei laktpk.is
mét tervezett egy nyugatkanadai utat évi vaká
ciója során.Edmontonba érkezve az els6 telefl)n
hivás adta tudomására a tragikus hirt! 

özv .Bagoly Andrásné va16ban csendőr Nagyasz
szony volt!Fiatal osztrúk kisleányként ismerte 
meg az urát Toronyban, Ny ugat magy aror szágon.Fér j
hezmenetele után egész életét csend6r laktanyá
ban töltötte,zömmel Szombathelyen,ahol az ura 
a tanzI j és öpk.iskola szolgálatvezetóje volt. 
Bagoly Néni,ahogy mi kedvesen neveztük,tökéle
tesen ismerte a csend6rséget,szabálszatainkat, 
névszerint tisztjeinket,többet személyesen s ~-

j61 a thtts-i kar zömét,valamint az ott végzett öpk jelölteket.Feje 
é16 csend6r lexikon volt,élmény volt vele elbeszélgetni a régi éne~
~l.Szive teli volt szeretettel,áldozattal.A BL hüséges olvas6ja és 

támogatója volt,de segitette az eszmei laktanyát,a központi se
~alapunkat is.Szerette a csendőr vendégeit,messzir61 jött bajtársi lá
gatások láthat6 örömmel töltötték el életét/Dr.Hollády Ern6 szds Los 

es-b61,v.Kövendy Károls szds Toront6-ból stb/.Bár 08ztrákként szü-
t, szive-lelke magyarrá vált s 4 gyermekét is ugy nevelte. Unokáinak 

okasága enyhitette a keserüséget Ura halála után. 
Szint e érezt 'e halála közeledését .Még bucsulevelet is irt a következó

ppen: -"Igen Tisztelt vitéz ~óvendy Százados Ur!Ez az ut ols6 levelem és 
utols ó hozzájárulásom a BL.számá~a,ezennel bucsuzom!Mikor ez a pár sor 

endeltetési helyére kerül,én már az Uram mellett pihenek.Köszönöm a sok 
zép és j6 olvasniva16t,amit a Bajtnrsi Levél hozott.Igen szerettem és 

ke voltam, hogy csend6rné lehettem. Ist'Cn segit ségév.el családom is e-
t van.4 gyermekem,6 unokám és 3 dédunokám elkisérhet az utols6 utam

Bagoly Nénink a ravatalon ••• 

ra.Köszönöm Százados Urnak a megéI 
t6 leveleket,a szép levelezólapo
kat!Kivánom a j6 Istent61,hogy a 
csend6rség szép magyar hazánkba 
ismét bevonulhasson!Utols6 üdvöz
letem Mindenkinek volt bajtársn6-
jüktEl: özv .BagoJ,y Andrásné sk."-

A levelet Edmontonban kaptam kéz
hez s könnyezve olvastam el.Végren
deletében mindenr ől intézkedett,va
g~onát igazságosan elosztotta gyer
mekei közt,t emetési kc'ltségeit kész
pénzben hagyta hátra egy boriték
ban,s6t a BL számára ~ilön boriték
ban néhány sorban közölte: "Utolsó 
elófizetésem a BL-nek: ~ 20 .--" 

Leánya és fiai szerint nagyon vár
ta a nyarat és bizott a személyes 
találkozásban . 6 vol t az els6 Szent 
László lovagja Edmontonban s a jel
vényt saját maga tüzte fekete ruhá
jára, me lyben cltemették~ 
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Még annak idején,mikor a BL-t néhai 
vitéz Karsay Jenő alez szerkesztette é~ 
p6stázta ,a hosszu tengeri haj6ut megrö
viditése céljáb6l a Bajtársi Leveleket 
Bagoly alhdgy ,maj d halála után Bagol;y Né. 
ni továbbitotta Buenos Airesbe és a töb
bi délamerikai országba.Tette ezt igaz 
csendőr szivvel,szeretettel és önzetle
nül! 

Ravatalát felkere sték az edmontoni 
magyarok és csendőr bajtárBak.Máj~s 10-
én,pénteken temették az Ura mellé . 

Isten nyugosztalja,nemes enlékét ő
rizzük szivünl~ben! 

-0-

Irdvendy Károly Bagoly Attila csendőr 
fiunkkal meglátoeatta Bagoly Néni sirját 
és a UKCSBK nevében tisztelget t eHtte! 

Szép kertjében pedig egy ezüst fenyő 
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özv.Hertelen~ Ignácné ,0vekkel e16bb elhunyt Ezredes hajtnrsunk öz
vegye,szül .fe ls ri Cseres és Sarolta 1974.szept.25-én 73 éves kor~
ban sziv enu s következte en Asuncion, Paraguay f6vtroE'éban/nélamerika/ 
meghalt .TávozásRval szintén e~ kiv1ló csend ő r Nagyasszony t vesztettünk, 
ki szint én kiv~16an isnerte a csendéreéget , a kapcsolatolat az emigráci-
6ban is fenntartotta,a Bajtársi Levél lelkes olvas f.ja volt.Gyászolja le
·ár.ya: Kovács Gézéné,Hertelendy Sarolta,veje/ki a BL.szerkesztó-kiad6já
nak rég i cserkésztestvére/és 3 gyermekük: Il!lre, :'.1ária és András. 

paraguay-ban immár csak egy csendőrleányunk él! 
Özv.Pálfy Sándorné,a közlekedési osztR1J' utolta6 pk-a: Pálfy Sl5ndor 

alez özvegye, 1974 .aug. 28-án Haniltonban 77 éves lwrában májrtk követ
keztét€n elhur-yt.Holttestét leánya Tor ontóba hozta,itt ravata10zták fel 
és a Szent Erzsébet rk.tcl!lplomb6l bucsuztatták csend6r barátai és is
merősei,majd kisé rték utclsó utjára.KoporsÓja végén ott diszelgett és 
egyben a végtisztességet adta a MKCSBY.: kis nenzeti zászlaj~ . Gyászolja 
leánya: Fekete Iászlóné,3zül.Pálfy '\bneS és 6 unokáj~,valamint veje. 

özv.Sarudi Benjáminné,ny.csend6r alhdgy özve~yének küldött k~rnc~o-
i IKRA küldemény visszaérkezett az Óhazáb61 azzal a mebjegyzéssel,~ogy 

a cimzett elhunyt az 1974 év folyamán.A vereckei rohamban hősi halnl 
halt Sarudi Lász16 zls édesanyja volt. 

ágain nemzetiszinü virágcsokrot hagyott özv.T6th Ernőné, szül.Schwartzer Lujza,néhai T6th Ernő alez . özvegye 
Bagoly Néni és Csöndör J6zsefné,szintén Cleve1andb€n 1974.szept.29-én meghalt .A cimére állanaóan küldött 5L.is 
Edmontonban évekkel ezelőtt elhunyt csen- visezaérkezett ,sajnos,rnegjegyzés nélkül./EÉ/ 
dőrasszony emlékének áldozva ••• 

-+-

Együttérzésünket küldjük csendőr !arátainknak: 

G'ör /oshawa,ontario,Kanada/ e 
veszitette Edesapját l '~~~~~~E~~eBa~p~ja a felvidéki harcos nagy 
gyarok közé tartozott, ~ cse v ilágban nyugatra meneküléséig töretle 
és fáradthatatlanul ~Jzdött a magyarság ir,azs6gaiért,jogaiért,ezért vag 
elkobzást,börtönt és megaláztatást szenvedett.ll évet t cltött fogságba n 

gr6 f Csáky Mihály ' hithü keresztény és máltai lovag volt,emlékét örö 
megőrizzük . 

-+-

Egy másik oshawai csendőr Barátunk,a Bajtársi Levél lelkes 01vas6ja 
előfizetője: Zavesiczky ottó eltemette Hitvesét : nemes patai Vincze Már 
hosszu ozenvedes után,rákbetegség követke=tében . 

Együttérzi.ink a gyászoló Családokkal! 
-+-

Dr . Kaceis Lóránt t.o.hdp.őrm,a galántai CGŐ ezd.orvosának Édesapja. 
Óhazában 1974-ben elhunyt.;HU/ 

-+-
Né!Jetországb6l érkezett legfrissebb l ireinl~ ozerint Komjáti J6zsef 

f6t~rm a Bácskában, Délmagyar országon/jp) c nlcg Jugo~zlávia/mer:hal t .719'1 
• t ~'" 

':J-
~~ 
,l4~ 

vo..... 
~ 

~ 
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Együtt érzésünket küldjük a következ~ Bajtársainknak: 
Máty~e András 6rm Feleségét veszitette el 1974.kora tavaszán Buenos 

Airesben rákbetegség következtében. 
Cs ordás János szakv, Yictoria,B.C.Kanada,1975 . febr.18-p.n Any60át veszi

tette el,b.t Clevelandba szállít ottak 4s a már régebben elhunyt Ura mcl
l~ hely ezték örck nyugalomra . 

Bata József ~rm é~ettársát ,Helén Feleség~t temet+.e el Roubair.-ban, 
Franciaországban 1974.dec.3l-én. 

Dr. Zon~or Lász16 szds 1974 . mr.jus 2] - én Ap6s8t: a népszerü Bodnár La
JOB Bác si temette el Toront6ban,Kanadában .Apésa szenvedélyes és kivá16 
halász volt,szabad idejében a kanadai északon halászgatott. 

vit éz Seré~i István tb.csendőr S6gorát veszitette el: Székely Bulp.z6 
honv .hdgy Becsen, szivroham következtéten rövid éo eulyos szenvedés után 

2 éves korában elhunyt.Temetésén vitéz Serényiné vett részt . 
vit éz Temesváry Gerő honv.ezre des,utolsó Felügyelónk öccse Grafton, 

Ohl0,USA-ban eltemette Hitvesét,kiben coendőr Nagyasszonyunk,a közmeg
becsülésbe n élő Anna Nénink/özv.vitéz Temesvári Endréné/s6gornőjét gyá
SZolja.A tragikus haláleset 1974.dec.14-én történt. 

Vit éz Karsay Elek fhdgy,Buffalo , N.Y.USA-ban 1975 . február ll-én elve
SZitette Edesanyjat,a köz~z eretetben lévő Sári Nénit.Két fián kivül t öbb 
Unokája és az Óhazában élő Pál öccse eYáezolja. 

l nemes Na€3 László őrm Édesapja: id. Nagy István ny .?,L\.V .elöljáró és ceg
édT éilomasf6nök 84-ik évében 1975.~rc.7-én Cegléden,az Óhazátan meg
~~t .Ki te rjedt 6hazai rokonsága gyfiszolja Kanadába szakadt fián és me
hn, unokáján kiviil. 

~r. Nagy Zoltán o.hdgy,a torontói csend6r cajtársak orvosa 1975.márc . 
5~~n elveszitette fiatal }'e~eség4t,T:mé.r l:at!:1lint,a ceglédi volt IV.honv. 
~iie')lk-ának leánsát.Bllcsuztatása n..1.rc.7-én és tenet<5se nf.rc . 8-r'n óriási 

ZVH tel fl) ly t le a tl)r'lntói Szt .Erzsébet rk. tCl!lp~omt61. 
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~ várszomjas oláhok 1944 6szén ugyancsak 
sok kezükbe került csend6r Bajtáreunkat sza
dista kegyetlenséggel öltek meg,de szörny ü 
boszut álltak a polgári lakosságon is. 

Vargyason, Udvarhely vm-ben 1944 6szén El 
román árulás után a határon fekv6 községben 
baltával fejezték le Kádár Lajos unitárius 
lelkészt,öccs.ét:Kádár Ikos jegyz6t és a fa
lu igazgató-tanit6ját: Kádár Jen6t. 

A fenti mártirhalottak a BL szerkeezt6-
kiadójának rokonai voltak.Bünük nem volt, 
csak az,hogy hü magyarok,székelyek voltak, 
az áruló románok és a betör6 szovjet csapa
tok e16l nem menekültek el,mert nem adtak 
rá okot.Az oláhok számlájára ismét ujabb 
-róvásokat" huztunk! 

A bevonuló és megvadult áruló oláhok ha
sonló vérengzéscket követtek el Udvarhely, 
Háromszék és Csik vm-ék terület én is a ma
gyar lakosságon!Abásfalván,Kászonban,Homo-

i d. Darabont Ferenc 
m.kir . csend6r sZlfzadQB, 
ny.járás6rmester 192'1 e 

16tt. 

ródszcntmártonban far önkökön baltával fe-
jezték le tizeaével,huozasával a magyarokat s n vérengzéseket a szov
jet megszállók állit ották le,mert azokat mér 6k se tudták nézni! 

Halál a vérszomjas oláhokra és a szovjet kommuni zmusra! 

Xés6n kapott szomoru 
értesülésünk szerint 
Tóth Sándor 6rm,Belle- ' 
ville,N.J'.,USA-ban 1974 
dec.-ben meghalt.A BL. 
áldozatos olvasójaként I 
b6ven segitette a MKCS~"""" •• ~""'" 
B~ tösPDIltot! 

Özvegy ének 
együttérzésűn
ke't küldjük! 

Fájdalmas és megdöbben, 
t 6,tragikus szerencsétlen' 
ség következtében Pa pp !1i· 
hály 6rm Mihály Fia 18 e
ves korában Melbourne,Vic 
Ausztrá liában életét ves 
tette!A szomoru Szül6k é 
tét együttérzésünk kiséri 

• 

nemes Temesváry Lász16,a Magyar Neozeti Bank utols6 eln:jke 1974-be 
Ausztriában hosszu beteg9~g után elhunyt .A Bajtársi Levél hüsé[es cl 
s6ja volt és büszke a z ercu"yvonatot órz6 c sendórszd-ra/1945/, melynek 
sége a spi ttali alagutba.n még Patton amerika i tá.bornokr~ ic "állj .. !-t 
rancsol t és a magy ar állam arany kincse nla.ny néRil.L na za.Kerul t. 
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G6 a következ6 Ba társainknak va Kozzátar--
to Z nkna: 
~itéz Vattay Ferenc ezds-t 1974.május 30-án aut6baleset érte,ami 
4 honapos fájdalmas szenvedést okozott.Az6ta a gyógyulás utján áll. 

Lombvári Ferenc szakv 1974.tavaszán sulyos légcs6 operáci6n esett 
át ffilwaukee-ben,hangját elveszitette,állapota lessan javul. 

Prof.Dr.T6th Imre honvéd zenekari tisztet,az ismert ankarai csen
d6rbarát~t,ki szovjet fogságban és kommunista börtönökben éveket/12/ 
szenvedett,ol6mmérgezéssel stb.álland6 vércserével tartják életben a 
tBrök orvosok.EÜ.állapota · megmentésére több csoportunk rendezett gyüj
tést és eljuttattuk cimére. 

cseti Béla ezds h6napok óta k6rházban van különféle kivizsgálások0z4 
állapo aról ujabb hirünk nincs. 

vitéz Thass -Plávensz Ferenc alez ujabban sokat szenved gyomor-
feke yo. l and orvosi e len6rzés alatt áll. 

pásztor Béla f6t6rm-t sulyoa traktorbaleset érte 1974.6szén és jobb 
.bi{t térden alul elveszítette. Saját farmján szántott, egy fordu16nál a 

raktor megugrott és berohant az erd6be, Pásztor Béla lába egy fa éa a 
traktor közé került,mely lábát szétronceolta.Szerencsére a szomszédok 
észrevették a tragédiát és segitségére siettek,.különben elvérzett volna. 

T6th Gyula f6t6rm ~Jlönféle köszvény és lábdagadás fájdalmakk21 
kinl6dik,ujabban iszapfürd~t vesz,mely némi javulást eredményezett. 

Vincze Sándor szde sulyoB tüd60peráción esett át 1974.nyarán,me~ 
megakadályozta a tüdórák kifej16dését,állapota annyira javult,hogy 
visszatért kenyérkeres6 munkájába. 

Dr.Hollád{ Ern6 szds-t sulyos szivroham érte 1974.6szén,azonnal k6r
házba szál li ották,ahol életét megmentették és állapota javul. 

Dr.Szabolcs József szds sulyos gyomorvérzéssel 1974.tavaszán válsá
gos állapotba került,gondos kórházi és orvosi kezelés után javul. 

vitéz Kerkápoly Milán szds-t 1974.6szén vesek6vel operál~ák,az6ta 
felg30gyult • 

vitéz T6rös Béla v.t6rm-t könnyebb operáci6 céljáb6l 1974.nyarán 
k6rházba vittek,az6ta felgy6gyult. 

Simonffl Ferenc fhdgy feleségét epek6vel operálták sikerrel,az6ta 
felgy6gyuI • 

Igric J6zsef szds 1974.nov.29-én sulyos égési sebeket szenvedett. 
irolvasztás közben konyhája és a mellékhelyiség lángralobbant,segit

ség nem volt kéznél, igy a tüzet két kezével,ltarjaival és mellével foj
totta meg.Mindkét karja és arca összeégett,ment6k szállitották k6rház
ba s csak h6napok m~án szabadult,de bal karján még ma is nyilt sebek 
vannak.A bajtársi együttérzé's kiváló példájára vall,hogy Borka Gyula 
t6rm azonnal repül6gépre ült és meglátogatta beteg bajtársát. 

vitéz Kövendy Károly szds-t 1974.aug.27-én munkahelyén a pihené~ 
~~ alvás elhanyagolása következtében sulyos idegletörés érte.Munkahe
~én rajzasztalánál általános reszketés tört ki a testén.Vérnyomása 
2~O/125 életveszély es szinten állt .Az eszmei laktanyában éppen szb-át 
t~lt6 vitéz Tamáska Endre szds vitte azonnal orvoshoz,ki ezzel telán 
~ harmadik életrnentését teljesitette./v.Tamáska Endre szds a Bátorság1 

em tulajdonosa és a cserkész Életment6 Kitüntetés kétszeres tulajdo
nosa./v.Kóvendy Károly szds állapota lassu javulást mutat,de pihenésre 
nincs ideje,mig a MKCSBK egyik fontos vezet6i posztján áll. 

! 
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Bretán Sándor szds-t életveszélyesen magas vérnyomás~al s~álli~ot, IFJUSÁGUNK HIREI: Gratulálunk! 
ták k6rházba 1975 tavaszán.Becker ü zletvezet6 volt é,s tobb,m~nt hz 
éven á1; hét napot dolgozott hetente ~ s napi 14 6rát .Állapota javul a Annus Péter 6rm -nek 1974-ben me gérkezett az els6 fiu unokája: 
gondos orvosi kezelée következtéb en, azonkivül munkát cs€r~lt: e{!3 gOl~r.nüs Gyuszi ka.Amerikai menye a "Keszkenó " tánccsoportb an magyar tán-
klub gondnoka lett. cokat t~nul,azalatt a kis Gyuszika nagyapja narancs farmján,Nyugat_A_ 

-+- 6 á b it tlsztrál~a napfényén a I!Bdarak énekét hallgatja.Szivból gratulálunk' vitéz Csepregi István tórm-t egy ujabb szivrohammal k rh.z a.v - _+_ . 

ték 1974 l\Varán.Az orvosi kezelés mElgmentette.~ll,:-po:a annyua Ja~l~ , A Kanadáb6l Burgenlandba áttelepült vitéz Antal Mihály tb.szakv
hogy 1975.ápr.27-én résztv-ett a helyi csoport osszejovetelén nagy orÖpek 1974.ápr.27-én Szegede n fiu- unokája született:Andriska. 
mtinkre. Másik leánya: T6thné Antal Terézia két évtized ut á n uréval és kis-

-+- . . leányával együtt meglátogatták édesapjukat 1974.nyarán. vitéz MáriásBY Lajos ezds,az Egyesületi Értes~t6 szerkeszt6Je és _+_ 

kiad6ja 1975 tavaszán sulyos szivroha~mal került .. k6rházba,hol egyéb Boros Gábor .órm fia: ifj.Boros Gábor 1974.aug.3l-én tartotta eskü-
zavarok ie mutatkoztak.A goftdos orvos~ kezel~s kovetkeztében állap~tar6 jét Audet LUJzával a montreáli Magyarok Nagyasszonya templomban. 
javul,amit szivb6l kivánunk egyik legnópszerubb id~s Bajtársunknak. _+_ 

-+- .. vitéz Han~odi Já nos lovas alhdgy ragyog6 szépségü unokája:Eszter 
Somos Mát\áe v.t6rm 1975 kora tavaszán karját torte floridai lak6-l974.aug.18- n esküd ött örök hüséget Farkas Gy6zónek Victoria,B.c.ylt_ 

helyén.A ket ~s törée az6ta szépen javul s a tavasz végén visszatér _ában a Szt:P~trick rk.templomban.Az esküvőn résztvettek a helyi cs6 
Kanadába. tá~sak?n k~vul nagyobb lé~számu baráti körük és vitéz Kóvendy Károly 

-+- . . . . ds ~~,k~ a nagypapát még d~Rkkoráb6l ismeri a Nagy Magyar Alföldről 
Remete Péter,tb.csendór,okl.mérnök,a hajda~ egyetem~ rohamzlJ ka-, nyár~ szb-á t nyug~tka~dában t öltö tte csó l á togatá sokkal egybekötve. 

tonáját homloktireggyullaaással operálták Kanadában 1975 tavaszán.Bet e!z esküvőt meghat6 unnep~ vacsora követte,a fiatal pár Hawaii-i szige
ségét talán a budai harcok során szerezte 1945 januárjában az ostrom iekre repült nászutra. 
és a kitörés nélkülözései közt,mikor is sulyos sebe3ülten szovjet :fog. _+_ 

ságba esett,de onnan megszökve hazatért .szülei laká.sára és tsnulmány al Dr.Zongor Lász16 ~zds Katalin leánya/szeretett magyar cserkészleá_ 
befejezte.1956 után vándorolt ki családJával Kanadába. ~unk/1974.6szén férJhezment Hutton Brian-hoz Toront6ban. 

--- -+- -+-
Kcrponay Mik16s vk.szds-t 1974 6szén k.ertje és héza 1;1eztogatási S06s Pét7r 6rm -n7k leányunokája született az Óhazában 1975.nov.5-

munkálatai során életveszélyes szívroham érte.Még volt a~i ereje.hogn.A kanada~ dohányv~déken letelepedett Péter Bajtársunk örömében sziv
baráti se gitséget kért,aki azonnal aut6ján k6rházba száll~totta ~e a 161 osztozunk! 
gondosabb orvosi kezelés életét megmentette.Állapota l~ssar. javu_. _+_ 

Csendór bajtáreai és barátai őszinte aggodalommal f~~· elték állapot T6th J6zsef tórm,franciaorszá gi területvezet őnknek 1974.jun l2-én 
alakulását.A z utols 6 Rák6czi bál "takarod6ján" öröl!ll!lel láttuk viezont.ylv1a lear.yunokája született,kit az inmár nyugdijba került na~'szülók 

-+- . ondoznak,mig leé nyuk és vejük dolgozik. 
Balo h Jenó f rancia kommand6 és ejt6ern,y6s szds-t,a csendórök nagy. _+_ 

barútjá~ suly os aut6baleset érte Kanadában.1974. ószén egy gyorsan hajt Kiss LaJos 6~m Ferenc fia 1974.nov.30-án feleségül vette Adelaide_ 
koc s i hátulr6l a z 6 kocsijába r ohant.Az6ta is g~PSZben,betegSZabadSág~n,D61aus~trál~ába~ Pitfield L~sley csinos ausztrál kisleányt.Az es-
é l é s állapota lassan javul. liv~n 160 barátJuk Jelent meg,zol!ll!lel ma gyarok,köztük Antalffy Pál órgy 

-+- B,BZ ausztrá liai terliletvezet őnk. 
A l egfrissebb és legaggaszt6bb hirünk szerint vitéz kisbarnaki Far· _+_ 

kas Ferenc vez érezrede e urat Bajorországban 1975 kora ~avaszán aut6ba· gss }' erenc g.fhdgy Anik6 kisleá nyának kis:!'ia sziiletett 1974.(íBzén 
leset érte,~elyet kihevert és az ut6követke~mé~eket p~heni Meránban,~ont6ban.Derék csend őrletn~un~,ki etobic okei tanit6n6 ,nensokkal elót
Déltirolban. Ma gyarors zág F6cserké szének,a V~ té:-n Rend ~Ókapitányának'rátogatta meg a csendőr é ·s v~ tézi muzeumot édesap ja t á rsaságában. 
Szent Lász16 Társaság és Rend/186l/ kormányz6já~ak,~ Magyar Szabadság _+_ 
Mo zgalom /19~ 6/ ve zérének a csend6r bajtárs~k,hk m~nd legnagyobb t i Blivra-Antalffy Pá l 6r gy neveltleá nya 1974. áprilisában f é rjhezment l.1auhl 
t eló i é s hivei ,mie16bbi teljes gy6gyulást k~vánnak! l német ~zármazásu ausztrál és magyarszeret6 fiuhoz Carlsruhe-ben 

-+- t rkerél~·Ausz~rállá?a~.Az egyhá zi esküv ó utá n a z Anta l f f y t a ny f. n volt a f o i _ Hö~e Mihá l y 6rm bajtársunk Franciaországban e
gy
éh ré~bbi ~~ . ~lmar áe,maJd az ~fJu pár áttelepült Nyugat-Aus ztrá liá ba saját farmjukra y 

p<Ír ba eset következtében ör ökre rokkant ma~adt.N a B yoe. J l • . _+_ • 
kinozzák a hajdan rang-másodiknak végzett hvá16 csó-t a jv.~sko án I ~: .Botond I~tván / Bokros/ ,néhai Botond I stvnn s zd s fia 1975.P.Jf.rc.l_ 

-+- ha' I rtotta eskuv J t Kern Piro ská val,néhai Kern Fere nc honv éd 6r le-nemes Antalffy Pá l 6rgy-ot 1974.novemberében ujabb enyhe szivro YáVaI Melbourne, Vic .Ausztráliában . es 
érte Ausztráliában.Allapota lassan javul. Vit _+_ 

-+- zé ~el Bzállitották lé~Z Szomba t hy lR.j 0B zls Andr á s fia 197 5 .febr.l- én VE' :-: et te olt á r 
v itéz Pol gári ~sz16 t. 6rm Feleségét gy omorvér s~ Ip tebr~cenb en,a ref.tempDl!lban orda si. Évá t.A z e sket é st ~ m e~' ass zony 

k6rhá "ba á llapota Javul. t.1 át Y Ja v égezte .Andrnst édesanv1a k~sé rt e e l a z eskiiv cre Nvu "' a t-Ausz_ 
• ~, ,<I idb61. J <c • 
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JJ~C.UHJ'" ....,.,la főtőrc fia: ifj.Béla F.Hakonyi komoly hites-kcnyvvizs
Gulyás ber t a-l an ( r::l 2-eány a: Julianna 1975.épr.5-én tartotta eekü- ~13i tanulmányai után vezet ő beosztást kapott Iránbun a Triucph Inter

v~j~t Dr.Sarka~· Levente Bé la ~éterrel a ee lb0urnei ' Szeplőtelen logan- tiona~ cégnél az arab országok egy ik le ggazdagabb és legszociálisabb: 
tatás rk.t empl oeban.Az esküvői szertartás neghatóan szép volt. , .. iránl sah országában. 
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-+-
-+- . tt k"vőjét németorezág' A"vér nem válik vizzé"!Kaptuk a következő l eve let a HL s~erkesztn-

Ducza János tőre leény a 1974 •. Jul.2~-én tart~ .. ~.; ee .urtart..:s uttn egj 4ének unokaöccsétől,néhai 16fő lokodi vitéz Sándor }'erenc I.L\V J:lii szaki 
"an a feketeerQei eintafareon.EoesapJát az . es .'.lv,.; - sze h 1 tUdérákkal !6tanácsos Attila fiától: 
~ső'l:ajtársi küldöttség kereste fel ~ h71Yl k6rhr~ztan, ~;ketést Szeke- _"Ke dves Kari Bét yáJ:l! Nagy on ör ültem megkap6 kön~'vednek,nagyon köszö
küzködött és j61esően fogadta a ba jtars1 lt.togatást.~z ték A nagyoza- ölll.Hár édesapámt61 is hallottaJ:l a ~.lagyar Királyi Csendőrsé g páratlan 
res Lász16 ref.és Kotsch Lajos ev.r:agyar lel~és~e~ .. vt~~Z15Ö·német ba- nőségérOl és vitézségéről.A magyar t örténe lcm,hadt ört éneleI!1 és a vi
básu esküvőn !:=endingenben 2?~ e~ber vett r sz ,.oz ukedves nászaján_lágháboruk magyar vonatkozásai mindig érdekeltek.Nagyon sok ilyen té I:k'Í -
nit juk és egy 8 tagu fran~i~ Jmldottség.A eenyasszony . jU könyvem van.Lehet,hogy err 61 a t éeakörrél majd egy néJ:letl".yelvü I!1un-
dékot kapott a r.lli:CSBK tagJalt6l. át irok,tudniillik,én a müncheni egyet~m állaetudományi szakán végz em 

-+- .,.., 10 4 ar4n az Óhazá- tanulmányaimat .Etből is lé:thatod,hogy "t'zenet emigráns Ifjuságunkhoz ." 
Kovács György II.fót~rm leánya: Dr.Kovács Lva ~7e;n;soerkedett Ka-cimU cikked érteloéten nekeJ:l a oagyar ügy sohasem v olt 66 6ohaseJ:l lesz 

b61 meglátogatta édesapJát :l~zautazás~ el~~ti l ~r~ o~al J:legkérte il özt\mbös! ••• De a történe lem folyamán a viszonyok és az eeberek vál t oz-
racs Lász16 fótórJ:l fiával,lf~.Karac8 sz va, z iezért az ifjuság a forJ:J.ák és eszközök kér dé sél:en részben mtsképp 
kezét es Evát J:J.ás nap feleség~l ~ette TOr?~~6i:n. Lász16né Dr KováCS( olkodik,mint az idősebb generáci6!Alap jában v éve ennek igy is kell 

Nagy ör ömünl:re most értesultunk,hogy 1 J. racs t tI ,. ie,eert a továbbfejlődés változást is jelent.Tehát,ha a jöv6ben va-
Éva 1975.ápr.25-én egé szsé ge s kisleánynak adott éle e . ~ahol ily'e~ összefüggésben n~vemet .. ol~a~od,akkor .gondolj .ar~a,hogy ez 

-+- lá t' ó zlj vol1; orvos á- IleIII célkülonbsé ge t,hanem csaK eszkozkülonbséget Jelent.KbEzont szereté 
:Dr.Kocsis L6ránt orvos,t.o.hdp.6rm,a .. ga . n a:-~~ e Manitoba, KanadáhOkaöcséd: Attila."-

nak Irénke leánya 1974.okt.~ar~otta .e tu~Jétl~~b .p ~~g€r:tlékeztünk. Az Lvilágháboru hires 82-es "Vasszékely" gyalogezred leszármaz0tt 
ban.Kocsis Irénke tanulmánYl 81kerelr l r e 16 iataljának szivb61 gratulál a csend6r emigráci6 és üzenjük : Attila,le-

-+:- l nsw A ztráliában megez'i- eled öröemel és melegséggel töltötte el szivünket s bizunk Benned,a 
Hámori Vendel érm ~sz16 flánál Liverpoo, • us rdtilŐ emigrációt felvált6 ifjuságunkban! 

l e tett a harmadik unoka: Já"lOska! . " i ~. thtts-e -+-
Ugyancsak Hámori Vendel érm,az ~gvári tanzlJ haj~~nideU~usztrál de Dr.Szathmáry Emóke h.egyetemi tanárként kitüntet6 állást és kated-

Zsuzsanna leánya 1974. jUl. 20-án férJhe zment Spagnolo u o , rát kapott a hire s hamiltoni Mcl.1aster egyeteeen 1975. szept .l-i hatály-
I:lagyarszeret Ő fiataleI!1berhez. . . ztelőn és az lyal.A fizikai antropo16giát adja e16, hol lassan kanadai szaktekintély-

A MKCSBK hel~'i kiildöttsége mll-:dkét al~al?:al/ ~~res ként emlegetik tudományos körökben.EgyidÓben tanulmányozza és bizonyité-
esk:ivőn képviseltette magát s ki!ejezte Jókl c..ns ga~ • f.~k után kutat a magyarság 6störténelmére vonatkozólag.Kanada kormf.nya 

-+:- na ján Port' and ~obbször küldte az angolul nem tud6 indián rezervá ciókba,amit 6 ör öm-
Sashalei Imre 6rm István üántl 1974 :Sze~t Istvá~. I~tván Tacáe-t' te l vállalt és az elhanyagolt indiánokat "my pe ople "-ként eJ:llegeti.~.1-'Ír 

NSW .,AuBztríiliában keresztel~ék.lD;eg a ~f' S?d~k .. ~n~kái~d a szülóknek miJrtuk,hogy Emókét maguk az indiánok is indiánnak hiszik sötét b6re,sze-
Szervezetünk helyi képviselól klíejezt k oroeu e J:l , f ás haja eiatt,aei a székelyek ha~yom.'Ínyai szerint a hun beütés l át -
a nagyszü16knek. t6 jele.Az indiánok bizalma Emékét er ősen s egiti hivatástban . 

Bende J6zsef 6rm fia: Be~~; Attila el~erte a mé~nö~ir~!;~S~is~:e Köreendy János órm fia a ka li;~rniai egyetemen a fels ő men~'iségtan 
a büszke p.Eng.cimet neve után:A tor ~nt61 Bell .. t~l~ on á g th a fizika doktori cimét éri el ncmsokára ! Keményen dolgozó ifj.János 
pott kivá16 á llást szülei és mlndnyáJunk nagy orom re. , rátunknak szeretettel' küldjük elismerésünket! 

-+- ' -+-
néhai Orbán Lász16 ezds fia: Dr.Orbán Lászl? csin~s a~~~~!~~af~~~: lf .Seregél es ~~rton M.Sc.;B.E.,magyar cserkésztiszt vissza t ér t szü

vos feleségével 1975.január 22-23-án a toront61 csen ór ti iáto a- ei virosdba: hamiltonta,ahol régi középiskolája vis s zahivta és mennyi
dégei voltak.Me gszemlélték a I!1uzeumot,ók vol~ak el~Őt~~gen 1~20 J:J.a~artgtan_fiZika tanárként alkalmazta ör ök idókre,mert mind ott ,mind az e-
t6ink.Laci és Elena szemmel 1~that6,:-n meghat é d~ n z az etemen 7 évi tanulmányai során összes vizsgáit ki t iintetéssel tette le. 
ka tonai ereklyét,köztü k Laci EdesapJának eml kelt. -+-

-+- .. b d i ma át ~itéz Szathmár* Kara M.Sc.1974.Bzept.28-án Abercorn,Quebec , Kanadában 
Dr.Honos Ervin hdgy középiskolás f ia az ottusa spo~t an e z d é ~e- eleségül vette Caplin Gail R.N. urlovashölgyet .Az esketési szertartns 

és a kanadai öttusa vesenye~en . ~lö~féle váro~o~ban k~~Vá~6 ere b~j~r- (bori felvirágzott oltárnál történt a hegyek kö zt ,az Ur a sztalát magy a r 
ket ért cl.További,fóleg ol1eplal slkereket klVynU~ .. r. ~onos tó'e ~:-eti zász16 boritotta a Biblia alatt.Kara rregyar ruhában,vitézi jel
sunk amellett a kanadai öttusa szervezés egyik uttor óJe . s veze J. ~el mellén állott csinos felesége mel lett.A szertartást nagy l éts zámu 

-+- é t le maga °ladás követte az abercorni nagyvendéglőben,hol ha jdani középiskolás 'ca-
Jegenyés Pál f6tőre fia: Je genyé s Lá~z16 Us.fótórm.el r ~ . a":16~b ö t~a,a Wellandr61 i detelepült Smillie J6zsef B.A.,B.E.volt a cerem6nia 

sabb amerikai thtts-i rendfokozatot s mlnt az USA egYlk .le g lV", .., , 16 Iter.Kara 19 75 6szén a n;ontrelÍ.li McGil l egyetemen 6haj tja oegszerezni 
kénteseket toborz6ja,St.Cloud város~an kapott képessége~ne~ r:leg-~-~llll CJakorlati tanitást,Delyet megkövetelnek ninden taru'rt61 Kanadában ,utá -
kivá16 beosztást.Laci Fiunk vietnáml tátorságáért a magas ronz s lllivészi hajlacai nellett /festészet/ a tanár i pályán , l'ünt :nc nTlYis ég-
vitézségi érem tulajdonosa. ~B fizika szakos,szá ndékozik hivat~sát f olytatni.Az eski.iv6n a 132. 0')0 

I-dai magyart Hamvas J6zsef okl.eé r n':ik,HHTK .szds ,tb . csc'í , a Kanada i l:1aQ'a-
iO~ Szövetsége Uti tk€ra kE:"pviBelte. 
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szathmáry Tünde B.A.az ontario kormány alkalmazott jaként dolgozik 
az egésZségügyi minisztériumban.Kivá16 állását 1975 őszén feladja és 
visszatér fl. toront6i egyetemre 4 évre ,ahol a doktori cimet 6hajtja meg 
szerezni és hivatásé t a lélekbuvár tudományban látja. Két éve az egyet,; 
esti tagozatait látogatt~ s mindez erősen igénybevette erőit. 

Va16di 
c eend6rzász16 

loboL 
Perth felett! 
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Hirek, közl ecények, szerkesztői üzenete k: 
I 

Az ut o ls6 Eajttrsi Levél 1974.juliusban érte utol Bajt~rsainkat~ 
aZ 1974 .jan.-jun.-i oz6.m.Aztán be á llt a f?rr6 ns ár,egész~n októ~er1g 
lttOgat6k,bajt nrsak tart6zkodtak az eozne1 laktanyában.Kozben,c~n~ 01-
as ták elő1b Eajt·ársaink: v.Iróvendy Károly szds,EL szerkeoztó-haaó 

v p'henés és főleg az alvás elhanyagolása következtében sulyos ideg-a ~ . 
letörést kapott s vérnyomása életveszélyesen magas volt .Orvo ~1 keze-
lés következtében vérnyor:Jása ceökkent,de a lJL 1974.ju1.-aec-1 sz6.mát 
1974.novemberében eegkezdte irni,igy irógéppel és fotokópiás eljárés
sal sokkal olcsóbb kiaaásban,eintha a nyomda szedné a kéziratot .Ezt a 
munkát Kövendy Károly vérnyol!lás elleni és ideges~ég elleni orvosságok 
szedése közben irja s egyre fáradóbb szervezete 1S lelassult. 

Vannak olyan bajtársak is,kik szidják a EL szerkesztó-kiadóját,hogy 
-Miért nincs BL?Miért nec dolgozik a szerkeszt6?Akkor miért kéri a pénzt?" 

Válaszom: nappal müszaki rajzolóként dolgozik s az is igen fárasztó, 
s6t legt öbbször idegroncsoló cunkakör.Uunkéból hazatérve hozzákezd a na
pi levélcennyiség átolvasásához ,azok elintézéséhez,a levelek cegválaszo-
- ához.Közben állandóan csörög a telefon: Torgnt9 5..Q,.QQQ....ma~aLlaJtos

rer..delkező 1{étmilli6s v ár o s.l.e st e B óra !esz ,mire tuljut a leveleken 
B lO,mi re többnyire eÜiallgat a telefon.Hiába y olt ügyvezetónk,a leve

lek zöme v6.ltozatlanul idejött.Néhányszor"""éZCket á tküldte Haciltonba 
/5'0 km Toront6t6l/,az össze s levél és intézni való vioszajött ezzel a~eg
jegyzéssel: "Nem rám tartozik! ft Kóvel),c,iy Károly 1964-tól kezdve egyetlen 
levelet sem küldött vissza v.Király&é~ v.Karoay alez uraknak,hancm leg
jobb tudása alapjtn próbálta azokat elintézni és cegoldani . 

Hajuani szd-om jelmondata volt: "Csak drótkötelek vannak,idegek nin
csenek! "-,e rre eclékeznek még néhí:nyan,kik kezem alatt szolg11tak.lrni, 
gépelni,fáradtan,rosszulléttel küzködve is dolgo zni,érezvén azt az emel
ked6 vérny ocást, szédülést, rosszullét et s mégi s dolgozni éj félig, elintéz
ni a levelezést ,elint ézni a kéreleeket 30 év utón sajnos "J:le grozsdásodott 
drótkötél idegekkel",gondoloc érthetó,hogy nem kellemes önkéntes vnllal
kozás.Recélec,az Isten aa azért J:lég annyi erót,h0gy ezt a BL-t soksz~z 
levélb61 és ujsághirból rnég össze tudom nlli tani, nyomdába vinni és ki
POBtázni.Aztnn leJ:l0ndok a EL szerkesztésér61 és kiadáséról . ~ert közben 
ismét akaatak "okq.? kriti.!msg)s.::..1kik adinlf. a jóta!1ácsokat,hogyan kell a 
BL-t olcsén kiadni,ügyvezet6nk zavaros körleveleket kLi.ldözgetett szét, 
C1elyten alaptalan és igaz ságtalan vádaJr.kal ille-t -te a lJL szerke sztó-kie.
~;a központi vezet6ség tagjai által J:legszavazott és az uj ügyvezet6 
áltlll is altirt határozatot az uj iigyvczetó,ki és tanácsad6i egyálta-
lán nem iscerik a BL szerkesztésének és kiadnsának,valacint postnznonne.k 
r.ehézségei t, eegtagad ta a BL pénzeinek ntutalnsá t, sót az e§észen fri( 

.. J:linósitv..!: elhintette csowrtJai'n"k4 d5zt ~ 
nyszeriil ten ldadni 1974.ckt .l-i dátummal kör-

• __ , __ ogy .lJaJtársainkat táJékoz"tassam az i gazságr61. :!ert a nyoeda-
.,záJnla nem adci~fEzt a tévedést még Pintér ezds ur is át'lfc t'te 1fórle
~,ld a It· OI:i aszáJ:llálmt szintén "adóeság "-ként emlegette.Ha enn,yi 
~~SHl e~_e_r~ak)co_r _ké!ec ól~et,de iGazán tajt<Írsi szivvcI: vegyék át t6-
ta!..ezt-;-~~~;;:ü"rnunk6.t. s mutassák n9L.llogy so~lrel o lcs6bban,gyakrab
~JO~b?:n kiadják!U~ta~sdk eeg va1 6~ar. ,hoI?Y külö~bek,min~ Kövendy Xá
el .Az ,uJ "ilgyvezet6 elJárasát a v olt kOZPBIjlX; vezet eség tagJai is mélyen 
~1~élte~,mert magatartts&val cegszcgtc a~.!í'aseal is vállalt Llegállapo'tai .A korlevclet/l<j74 . okt .1./is a volt vezet óség egy ik jogi dcktorátus

rendelkez6 tagja irta,hogy ne legyen sértő az uj :.if,yvczet úre. 
~enay Kéroly pedig orv osi rcndeletre abbahagy ja a EL irfsát., II év 

tit ~.s L1ét Cf!:f szcr:.i ta[ként enberré vá lik a r.legroz~ df!sr)dott gépcnberl:c.'a. 
~e tarácsony és Husvét 4-4 napját is irÓasztaláru!.l a .BL szövegének gé

' .!léSével ,töltc,t te. Ezután leül a 16rfotelte televiziót nézni,kieegy sé
te~i,UJb o l szabad enter lesz a kényszcrmunkán11 is r osszabb önkéntes kö-
~e~ég utár_!De a kritikusai cost val6bar. vc{'~yék át munknjnt! 



~
/'1I"'{)i4, Ismertetn. akarván az elózI!lényeket,kijelentem,hogy a EL kéziratát sk. 57 

gépeléssel időben elkészitetteI!l!Hiába éjszakfiztac a nem létező időnek az éjjeli pihenésből elvett 6ráival,a tulterhelt nyomda -kik hajnali 3- Az uj ügyvezető zavaros körleveleit l . 
kor k" dik munká j ukat _ néha 'n. gy.d, va", fél'v ké",,, l ,záll it ották le totta , a b"almatlan,dgért Eb vendy Ráro';''', ~ ,~p ~rt v".t' n, "a uta, i-
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a b L-t.lgy tbrtént,hogy az 197,-a. BL-.k ,zámlái 1974 ké.6 tava,zán ér- Maol.tát i, ,'kü'dtéklS't,sokan akadtak v ~ nukbe vett'k , '.ve'.ik 
k" t. k. !!art a ,zánlAkat nind'!g u",rag lM''- ' ny önda, • 16r e n •• tudja ;1>0" "ra h,ytdk f. l fi gy e leame t ho", irá ot d/" ~n ké~ zo tt ba J tá r oak i" ki k 
ln!nró

rai 
munka " ni".n "'ansi,égü anyagot ha"nál fol l , "t6kor,,~.,.it,mart ."kn~k " ért.,~. :n or." ". át az uj ügyv. -

llikor a BL "ark"z",ét é, k~dá,," 1964 6,zdn átv.tt.m "téz ""'roa, Tobb baJtár, p.=,zaiból tudjul' ho ,.' =roaro"ága n.m volt. 
J.n6 al.z urtól,6 étutalt ~ l6,.--kö

r
•
'i 

ö"z.get.Ez a p'nz az .1.6 itt o"ton' .,.nd6r=pok é. Piknik.klKóv.~.n'ért maradt.~ .1 3 've a ha
nyomott EL-re, se annak postázására nec volt elég .Mindezt mindig sajátom- I ittáJ~, sót a ~.!KCSBK uj vezetője is kért J h KároJy nak. szazak mondták és 
.bd 1 pdt olt am, nind ig hi ztam, hogy a ké, ob b i adakozá.ak b. ho z znk a hiány 0- kÜl. a , MROSBK "ét "ik .Ezak hit t.k . ab";;' ~gy, ~,a d, on h." é n, mert né 1-
ka t • T' z k.n' ny "Z t.n d6 t. It el i gy , kö zb.n a6tt az inflé ' i ó, ronl ott a ,iéj a, áldoza ta, Ö nként" kb ta 1 .a, é 'r za,,' o ro. .ov .nd~ "'!ro" hit., .nar-
pénzlA va'ko.,könyv,z.rü . L-.k mégi. n.gj,'.nt.k,ho,tdk a b.jt,r.i hir.- A .agénél.t,pih.né., évi ,zabad;'g .,:<~~~io9.!.g •• 
k. t ,n .... 

ak 
az 6 r al,oztatták Ba j t óraai nka t ,han.m • "nd 6r • ll. nDr o pag~át tán még.gy ac' o 6rai munká ja ho zot t ;ra do' t'" • ". y.'r .. 6 munka u-

l.S cSl.náltakahazal. kOr.u:lunl.ste beszl.vár ás és a n 'u aton 61ő ko=unl.sta Sz6be kerult (lZ is ho an lehetett v l ny . T •• • •• • 

"állá ae ,inál k • ll.n .ul.\' 0'" 'Ü n •• int • vaze tó.é g elnölre, kO. 6b b, m' nt ü.,. kiea • t ?Egy az er il , a lev. laz • b en kell o~ t na • l1car"_l~, "ov.ndy Káro"" 
v. za" • lnbk , Ö "zakött.té ,t t .ramt.tt.m a azabad világ ö "nea nam ze ti ,,,,i'mar. t " nélkUl gondolko"," nélkül ~. ;~ Ina ",".m l az ."znények 
va ze tév,l é . "int, ti " ~,~ hd"i nkka l • I gy .; u'!.tak • aen d~r , aZ ~,_""-" tünk~ d. arra n,,: vá lIa lko z tak " • h." i ba ~~~ r oa ?~ 61 gé p., m a vál." okat, 1.~ról:C,.n '!r pro~gandd~~,sok,zor az igaz"gnak m.gf"'lI o~ilton, r'ér6,imnér nyugdij., v.z.t6 ··i'b 'raot,ágr. h,vatkozva," 
en a ."n<lllrt "fél"t.n"-n.k b.állitva ,,0Igáltam a IlKCSBK igaz """ét! , r~ozáaok azázai,a vég.t n.m éró , • ,,,g 'J"'"a~!Az állandó .ia-

.Két .é pkoc' imat.6''''''''!' oad E'illt-tam a • "nd'r kJ pvi" l. t. k ,. lát oga- Voltak olyanok i., kik Köv. ndy Ká;~rvo;!" lave l ez é, t ~ r t. l. 1973 uMn. 
tá ac k acrán, d. nind en e mbe r külö nbö z6, 'n ugy lá t ten, ho gy évi vaká' i6 im ,i hdb ort b an az. nvadón.k min6. it et t • k l,yt me galo""m'. -=k, aza z nafol' 1

á
-osenaőr csoport jaink éE uj cEoportjaink megszervezésével osak erősödik,e. nézzék meg ezek a k~l.bküsok az es e . a messdózl. távolbol.Jöjjenek el ( S . / . ' t" .tél. - - znel. o~en r lakt' -"t é . 

zakra áldoztam p,h.ne5
ra 

rand.lt ,,'met.~u<!;=,h~ankm hel,ez.tt "."., Jen.klMert mint irtam ackazor " • anyo ,a ="","okat, 
pénzb" n'. ,.,z BL d. az b,'z.' szabad vilá ban é16 ba'tfrs .z.nél'.s Egy .mb.r n'm kép., mind,nt ." ma a ,a,.,.nD6r nz.".m .,od'kra k'pesl 
... 14<. gm tá sd val • sak a b izaion nö ve k azik a kö z onti va" t • irént. C oak ,', ':h et • Egy e sa k azzal vá do 1t dk c'kdv~no' ,;""'<1m, • re dn'ny. • rek a l.t 0-
ü"nany ag f. lh"z nd lá z. t az mitottam f.l a ra pra za nt, ci _ . alaj> r az ér. , "kat vég" a !IKC SEK pénz'n E" k a y r~", zd s-t ,hogy "ké juts zé
rte ni ''161. tsztlJFs"é"'g él!l a1"!'íl.,1"ió.gy "meggáz-d~go a jak" a-csendór a domány okbcSl,his! :lert egy .. eur6pai, vagy eQ' c s~nd.es_6c:~~::en~s )lenek nem gondolkoztak , 
azo k "haae. é rté k • l a z 120 O fény i l.t az"munlmak =. f. ,. 16 ~ 12. OOO. _ "". n o aa za gs ket Köv'ndy Ráro 1 ,h 'u • 1. 

5
00. --ba kerül mi nim~ 

b as z. g • gy har"" d6 t "m .A ké. ón k-ildö tt ~zámla n.m a ddaaég, de .dós. ,ége kra • Mindaz. ke n f. Iül mi ért n~ m ~ ~~.~ t ~ zámo It • '. a z ü.,vit. li kb 
l
t

'''g tarh:" ",on ooo ort 'ainkat kik a BL-t .Uo adták ,.va , acha,Vag, .. t6val kOzlekMni milliós vároa kb ak ~ m1a a ""CSEK képvisel.tét, =",,,.,,~n jU,,,,,,,.k némi téTit,.t • -,L ... _a. ,,,,,ratl.n .im,kra beérk"ni fl b~ 't~'so C'"or .géaz nap' lmjtt"k után 
I "Mr, ot • "Hd,ág • JrUlt ntr= " v. ítilven'dy !Mroly évi ~ 13.500. __ kar .". l.tv asz ély eo n zikát vá lIaini a e; u' r,' t ~'á lkozókra , for gnl~, ,télen é-

t. di pioná' gy ar ne k. i r. lhd v é" uté n n i noa arra ,,' azorul va, hogy a os 6 a· U",. ackkal kb nay e b b fo t. lb.n "l az , u ako n? , 
do""ny o kból "vagy ont" gyü j t 'ö n. Po nt caan v .z" ett o'nztá .. v 'v i .ll.n- Ma. t = j d neglá t juk, ki v á' lal j" m é, "mn" ae os,nálni? őrzés l .azdászat-közi,az .atás

i 
l.SZ osa szt s l tiszthel ettes Ki fog megirni 60.000 levelet = ~~~oezt? 

a P' nz" r kön,v.k. t .:n.n r i et e ,a ki ... "kkal .gy. t rt. tt a h it eo köny v_é, • az 6rvány o knak ?Egy as. k noao" ~ • tkez' II 'vb en a oa o port o Jam k vizag,;H mell.

tt

• "k " é, azámoljék me n~rt n' ogna. az.n s nam hiszik. Inkább · 'ö 'j.-

p. zavar o, f ogn , •• "i, u kör l .v. ,. k, "" " • k.t a z u j ügyvaz." kül dd tt : zét "g", zt ük! g, ,.d'n lavél, ugy inté zé s fo gal mazvd.] " l 
és elhintette a bizalmatlane~got,sértette az évl. ellenőrz6 kozer;eket l.~ Tobb csoportvezetéínk kif '" ,ti v. l az uj ügy vaz. té 5 O k~ ra la '" k ,an' ll' tt i ,m.Ttük j 61 n .hé z é, gy" :,", ur m'g s e kér d"t. ;él~g. s ~ l ~a; fáI. g a, .kti ~k kö zUl, hogy Pi n tér 
nakvá tarm"""t,.,'ndéko,,n n.m hivt~...u..l''"''tV.~ ~';Q." ,,"M~, .. \ .'r "d, ur nem irt a toront6i ~~ • ,~~gy h """'n az uj vaz.tó?Pl.Pin-
bék't akartunk ée n.n m.ud' vit"~oZ~'o u<~h6'y m, m,'rt k,n.k f".t .tt ~da"an.rikai é •• uróD'i. °f·r ,.z.t6n.k ,.n,d. több au,ztrOlisi 
k' " BL az ar kaa z té j. , mart mindaz oa a k • ........ .. ",,,,,,,-t.rto,,tt • a t, z .:: téi poa zt ra l A "ar 'n;' d. =0 por ve" t dn. k "m, ho gy kit a j ánlanak a ' 
v.n át o'iko dó köz onti vaz.tó,' a BL az ar ke az" 'ra b" 10. annak • Idon'., • a Port v azeté, Dr. S zalon t~i S' ~á1 ;. vék. ny. b b " né p azarlibb t or on tói 
sét ho a EL-re befutó énzeket EO an hasz.nál ·a k~_.Hen ~nnagnr~ kö~ ~.--on felüh oesz e et <- lor hdgy vezetése alatt a osoportja 
'.. , hao, m az--!'ll" "'''''" em", ,. ra, a ' BL-r. , Jcti",... a BL-' ozvegy "nknek, ora sj e·, "., ,?"'zati ,élokra hogy &n' ~á~ o zett bál', vaoso rara n",z é se kk. l ""
inkn' k i, ingy.n, a többi n.mzati ,zarv' zat .'nlmek is ingy.n, a ,n.m zet l ,nia "e ki'vdmom '. '.;ni ho ' ~ .:n .. se="61 magy= él.t l.h .. "nl 
ny u ma", ar he ti lapo knak ,tb." i n tón ingyen , .aer. p éldt ny k'nt. I.,. ac k .}.!<:l" l Itak vi té z Baranc hi Ta"" ,ka • E n~, ooo Dr t v, ze ték sonoi ki fo 'nt nem 
m.g j"-' nt no<, "azágo

k 
la p ,j aiE= i n " mi ke t a B L-bél v. ".k át. ~n, ,ét , ianar ik • dd igi ' r té k nr. azd, "KC SBK veze t 61 m. vála"", au 

Az uj ügyvezető körlevelekkel próbált vezetn~,azokra az ő Sk.bevallás.l~zem61yét kiválónak találtá~8 koz letl. nunkájút,háborus ~gatartnsát 
szar int oaak 126 bajtára j. lentJOO zett " vállalt éld o zat okat . Vaze té " k' ny'ik kikéré .. elmaradt' a v." téare. Coak azt fájt nakik ho';' é 
v.tkaztéb.n azintén az , bavalláaa azerint , p'nztérkö"S' jelentése al" •• " iddsebb .16z6 vez.t" k " ' v -
ján az .ddigi 'evét.lek n.gyadré

aze 
" futott Cs . :lert karo,"'"'' n.n ~.it~,ponti V."t6.,." foga~'o o :a:e~avar,ék a "Vez.té., Bizottnág " é. 

het ma már vezetnijnint sert6st hizlalni se sikerült eQ'eselmek karoas" ~ i t z .K~rály Gyula ezds ur ~~~l. tt' ezet~sl. b~zottság 35 főből állt s 
b61, i ,neret " • régi tocontái ,erté,botrOny l lA En jtáreak után k.ll n."",h ,,:"'''bó1.BZ a "Központi "v~~.t ~.:z "emgránd "gakti vnbb ti és thtt ,
személyesen ,r.leg kell isnertetni velük a :mCSbK célját,bi~~!:nLkc).J, ~.k.~!1 68 v~geQés.é8 kihalás következtében X ,, ~\lk?dés~ sorlin lassan megsz'i!lt a 
a-, n, dQ,za tra, m. rt ".dn' nY "ak uG' az"" ti k l Pe l k.ll él do zni a z 'vi '''I la.. té z Y~rá" Gyu lA ezdo ur ké rt" f c: z pon;, ~ az.'" 'g" 8 t"g b6l áll t 
cedsagot ,t é.v oll. csoportokat kell :elkeresnl.,beszédeket tartani ,tuzditaJlJe~totta 1964-ben vitéz K"övend' Ká el oket . .t;z a 8 fó 7:1 arnnyban v/.
hit.t adoi! Ez a veea té, lE,t próbálta t .nci Kdven",-.!,,;rol, ' moat .!9'~.. a N.gy Flórién ügy.t ;elk"v~r roly ;Zd'-t • lnök"', kit k'.<bb a k'.
sal. mutatják nt21h.~oll .§I~_ ... ~Ür~ ké E-c_s e!-:_! Mert lCövcnuy Y.f.rol~' ('rökre let:l1t .l a~gül csak "üf,J'vezetóvé ... :1ind;tt~~ ~:~~ le é?l.:et tek" ügyvezet~ elnökké, . I ._ ~ kezéten =radt. . _llu,etlcnul m::.nae n munka , iiQ:.intég;és._ 
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Az előbbieken felül sok más körülmény játszott közbe,hogy a 
~~C~lK meggyengült: a kiöregedéa jbajtársaink fele már nyugdijas, 
vagy afelé tart/és a tragikus halálozások szaporodása.! 

Az ut6bbi években sorba me~lL~nte legkivá16bb és legál
dozatosabb Bajtnrsaink!Ezek közt sok-sok kivál6 adakoz6t és támoga
t3t veszitettünk örö kre! 

Közbeiátszott a ve szélyes pénzr omlás ,mely nek bizonyi téka az, pl. 
hogy az i juságunknak adományozott 10 koronás magyar aranypénz ára 
1966-ban méB ~ 5 .--volt ,ma' ugyanaz ~ 35.--be kerül! 

Álland6an emelkedett a pósta.a benzin,mig a központi vezetóség 
csak e szer emelte a Ba ttrsi Levél elófizetését -ról 10 doll rra. 
aJnos,sokan vol ak s vannak olyanok is,kikból harap6fog6val sem le

het kihuzni az évi tiz dolláros adományt, holott bankönyveikben ezre
sek hevernek s a kamatokkal csak vagyonuk gyarapodik! 

Ez a ~ 10.-- volt egyben a UKCSBK egyetlen tagdija,a BL eló1'izeté 
se.Tuó'juk,hogy testvérszervezetünknél,a MHBK-nál a Zrinyi ad6 ennél 
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.-
~ ... ~ ........... 
Jnt.IMS ,m:iMS __ 

j?val magasalJb.lgaz,hogy a Hadak Utján havonta jelent meg,csak az ut 6b. ., ' . ., '" _" 
b1 id5kben két havonta hozza a p6sta,ott is hozzánk hason16 bajok je- Fent1 Kép reszben 1smertet1 ntóz j,ovendy } .... roly szcs maradand6 
lentkeztek: a kiöregedés és sulyos halálozások. a:bt/sait: Bajtfrsi Levél II éven keresztül,az cls5 emigrúcióban 

De voltak mindi/] hü és rildozatos ,Ba.itl1rsak is.kb.az a száz,kiknek r1cg jllent könyv: "C~end6rök a Ká~pátl)kon",~jd .. ::lOzaikokb6l ~ssze
tavaly a. Ju.~SBK 25 evi Jubileumi Emlekérmét adományoztuk.Ezek állan- rakott és l~~pekkel 1ll',sztrélt konyV';n~:a ,.r,, ; LH .~sendőrség ,mely 
d6 anyag1 t a mogatása nélkül,ezek munkája és erófeszitése nélkül szer- iren nagy s1kert aratott a nem cflcnc!.c;rok korcben lS 6s az utols6 
vezetünk már rég megszünt volna! példnny is elfogyott!Az összeomlás 30-ik évforaul-1jára Sim()ntsits 

Sok ba 'társunkat a nemzetközi olitika alakulása a "balrat 16d s" Attila tb . hdgy-gyal közösen kiadtuk a "Harcur:k • .. 1920-1945" c . kato
a detente,a szov,jet gyilkosokkal val kiegyezésre törekvés vitte el' r.:li képeskönyvet , mely emléket :Ulit annak a negyedszl;zadnnk,nrelyten 
sorainkb9l.l.l:i':ltán a BL szerkesztó-kiad6ja j6formán soha,vagy alig ka- ~~ lnH ~t'.inl{ s aki a l~épeke~ néz:e 0lvasni, is ~ud,az többet, lát ben-
pott néml segltséget mUnkában,igy órá hárult minden elintézés.Ez az n'lk , m1nt a legszebben IDE.g1rt j{ony vbE'n!CclnálJuk pr00ara nUQt ennek a 
oka,hogy bár a BL-ek vastagok voltak és minden beérkezett hirt hoztak Harcunk c.képeskönyvnek,el.ből t:l~C van rE,kt{ron! 
egyszerüen idó és pénzhiány miatt/p6sta!/ ~sak félévente jelentek meg: Y.é'v endy hároly alkotása I1ég az esznei l.~ . KÍl' . Csel'!,,(r loktanya ,a 
de old~l~zámban nem m.aradtak el a . Hadak UtJán-t61 pl. C30lQt:r I:luzeum,lcvélt~r fS kcnyté.r,melyhez azóta csatlakozott a r,1a-

Uj ug,Jvezetónket.E.L.fótórm"Ba.Jtársat mégis elismerés illetLmert fYar Vit6ti Rend lJu::leUJ:'JB. ,a bik6czi muzeum és lceut6tb a r~ . K1r.Rendór-
legalább ó l évre yállaJta az llgyvezetést a saját elképzelései szerint .c " E5" bb l .I.lt'" , ' 
S ezt a é t b "l tt l é - g muueuma s y.1se ev" ",r l anJuga lS . 

z egy ve ec su e e v gigdolgozta. Valami kis gondot levett a 
BL szerkesztó-kiad6jának vállair61 levelezésben,sajnos,sok esetben té- A ~ózponti Vezet 'ség lQ74.éprilisi hat6r ozatai szerint a BL-r61 és 
ved,ett és szervezetünk romlását nem tudta megállítani! ~ lnk tanya-!:lUzculJok helyzetéről több anyaf,i ellen!"rzést a vezetéíség 

Nehé~ feladatra vállalkozott a rövid ideig MKCSBK vezetóként sze- r.em gyakorol.A BL-re és laktanyrra befolyt pénzeket Kövendy }:C1r()ly 
rep16 Plntér Aladár~ezds ur,ki vitéz Baranchi Tamáska Endre szds-nak legjobb tuliása szerint hacználja fel . Ezekről elszánolást sem végzek 
~dta át a vezetést. E.L.fót6rm ü vezet6 lemondása után talált e en ezért a ~elen BL h'lsébjain . Hiszek Bajtfrsainktan , hoey befolyik 
u~vvezet6t: Keresztes 'os _ t rmszem l en Calgaryban. , i pénz ho ' ezen utols6 tltnlum szerkesztett i5s kiadott BL ra if' 

, á " 'l'li tá.l l ' u BL szer eszt-~':k1atl6t is ,mert , .Viszont akit érdekel az anyagi rész is,jöjjön el,vagy irjon, 
enn~k hlányában e~kerulhetetlen r esz a-mCCSBK,az emigráci ~~ej;l~R' k 8ZS ggel nyujtok felvilágos::' tfSSt bizonyi tékokkal és pontosan veze
ma ~s lé~ezó é~ buszkén vallott "Magyar Királyi" szervezet*:r~!z~Ua:1fL~, tet t pénztárkönyvekkel. 
hogj az osszekottetés megszünése egy szervezet gyora széthullását e- A .. '" ' 
redménY~Zi ! Il~'tflr'Sr'gZ'ere't'ettéllciVá k l' k t "bb ik t' Harcunk" ko 'v tlszta bevétele a nuzeum és laktan a an a l he -

. Fá ' oalo_ bucsuzom Ba 'társainkt2t k~~~~l l~ év~g ~htam levelezé- ~et t hivat?tt se ,i ten~ . A oénzroDl~s mÜl~ t l 75.mt ;us~ban ~óvend :r:R-
Sl kapcsolatban: a sz rványban l k százait6l.Ezek örültek hogy levél ') nak haVl 310 .-- opsze be kerul az 1nt zmé ' fenntarto.sa . 
kopogott be hozzájuk válaszokkal és örültek hogy a MKCSBK tagjai 'Ugyan- t6,illZ 6 felhivásunk és kérelmünk alapján lapzá r táig a következó 9 Baj
e~en fájdalommal bucsuzom derék Csoportvezetóinktól azoknak Tagj~it6l ~unk a 'ánlott fel illetve kUluöt t 100-100 dollár se itsé et:B .A. órm 
klket mind m~glátogattam az elmult II évben.Ha nehé~ is,folyt~sák m~ 1 215.--!Csöndör J 6zsef fót~rc 100.--,~omhányi Fe:enc szab .harc()s ~ 
kájukat!Én Tlte~et "félisteneknek" ismertelek meg a háboruban,a közbi~ l~·--,Vltéz Ághy Zoltán ezd s 100,--,v1téz Hangodl J á nos l.alhdgy ~ 
tonság fenn~ar~asban,Ti nem ismertétek a félelmet,csak a ~öltétlen kö- b O.--~ Kabdeb6 J á nos honvéd alez ~ 100 .--, Takács ,\rpád órm ~ 100.--, 
telességtelJes1tést!Ti Hósök voltatok békében és háboruban! eO'hi Adám órm ~ 100.--,Urbin János szakv ~ 100.--vitéz Kö vendy Káro13 . 

Iste,n áldása kisérje életeteket! 2~ ~ 4.000 .--. A lakttY.:.tiszt ele ~! Ezenkivül: Rák6czi Szövetség ~ 
'é ' I .--,Simontsits Athla b·hfgy $ 2 O.--, vitéz Szendi J6zsef órm ~215.--

V1 t z Kovendy Y.ároly szds 
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Dr .Baskay Antal hdr,y ~ 70 . - -, vitéz lluska Li:sz16 ~ 50 .--/személyét 
mindenki ismeri és becsiili ! / , B~,T'ku t i György Ezakv 't 51) .--, T.T . h . 8Z dS 

~75.40,és t öb b kiseb b adomány . A laktpk . tiszteleg ! • 

Muzeumainknak edaig 201)1) látogut6ja volt,701) irta be az emlék
köny vet,13'10 másodszor,söt t ötbször visrzuj öt t,400 vette igény be 
alakt unya át v onu16 sznb6it . 

A laktpk. ba jt"rsi szeretettel várja Ei tovftoi látogatésokat!Kér
jük a szállásigénylóket, h ogy e16re , levélben , vaf!J' telefonon értesi t
senek s tart6 zkodásukat letárgyal juk 68 biztositani tudjam szobáikat! 

1 25 0 katonai erekl'e mutat 'a dicse; multunkat ! 
o an sirva n .;ik az er:ll kekct , r:lely I:lu{:a az é16 t ür ténelem ! 

-+-

A csend6r muzeum legujabb kin
csei: Szent lász16 ho rohamsisak
ja,a j61 ismert Schmeisser gép
pisztoly,amit "imádtak" a szovjet 
partizánok,mert a legjobb kÖzel- , 
harc fegyver volt;Ludovikás pla
kett,tábori és ceapatcsend6r jel-

vény. 
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1Eézetek a laktanya-muzeum emlékkönyvéb61: 

_"Szeretem a kekastollat",Endesné Horváth Erika,Helikon bálkiráJy n6, 
Toronto. 

_"!:agyon szép a csend6r laktanya ! "-, Páncélos Anna 1mBK bálkirályn6, 
Cleveland. 

_"Kószönöm,hogy itt lehettem,nagy élmény volt! It-,Förd6s Márta,~ruBK 
bálkirályn6,Cleveland. 

_"Végre eljutottam a csend6r muzeumba!Nagyon j6 érzés volt a régi em
lékeket felidézni!"-,vitéz Földes Domokos,szakv,MNEVÉ,New BrunSWiCk,N.J.{ 

_"A szabadság ára az örök éberség!Amit Ön mUvelt és még müvel,az,ami-
re mindnyájunknak szüksége van! "- Onalow Vilmos, kanadai király i 6rnagy, 
~brador Cit y, Labrador, New Foundland, 

_"K'ószönöm,hogy mégegyszer I:lB.gyar leveg6t szivhattam,minden egyes da
rab egy rög a Hazáb61,Isten áldja érte! "-,Térfy Tiborné,h.szds felesége, 
perth, Nyugat-Ausztrália. 

_"A le,gnagyobb elismerésem,a csend6rség mind az Óhazában,mind az e
gráci6ban teljesiti h6si és becsületes munkáját! It-,Romhányi Ferenc 

véd,MHBK.MSZHSZ,Toronto. 
"Boldog vagyok, hogy láthattam az összegyUjtött nemzeti ereklyéinket, 

3a Isten,hogy ez a csena6r laktanya a jöv6ben is sugározhassa dics6-
ges mul tunka t! "-, Juhász Lász16 folyaI:16r szds, vol t MHBK földrészveze-
.Ausztrália. ;I 
-"6szint'e elismerésem a magyar tradici6k ily foku ápolásáért !" • Huryn \ 

I1roslaw.lengyel okl.mérnÖk.UQntreál. v 
:nAz egyedüM1l6 emigráns alkotáshoz szivb61 gratulálok!It,Sipos Sán-

6rm, Montreál , 
-"E16re éreztem,hogy léle'kben mélyen megráz a viszontlátás könnyes ö
e!Itt láttam gondos rendben mindazokat a felejthetetlen kedves tár

akat,amelyek 3 évtizeddel eze16tt hivatásom,ifjuságom és az életem ér
lméhez tartoztak! "-,Bakonyi Béla f6t6rm,Toronto. I / 

-"A magyarség büszke lehet erre a gyüjteményre! "-.Kazal lász16 IDÜsza- V 
ki rajzo16,Stony Creek,Ontario. 

-"KószÖnöm a felejthetetlen élményt,melyet a muzeum nyujtott számom
ra!"-,Kay Gyöngyi diákleány,Toronto. 

-"Harminc éves mult elevenedett föl e16ttem,köszönÖm! It-,Kiss Ferenc 
g.fhdgy,St.Catharines, Ontario. 

-"Nagyon ér,dekes és tanUlságos gyüjtemény.A me.gyarság részér61 csak 
elismerés illetheti ! "_, Vicecontené, Kiss Anik6 tani t6n6 ,Etobicoke. 

-"A csend6r muz €um meglátogatásakor hálával ad6zom az alkot6jának!"
Kecskési/Tollas/Tiber volt m.kir.csend6r fhdgy,Nemzet6r,München. 

-"Ilven anyag összegyüjtése csak a Te lelkes és kitart6 munkád,hited 
e.Az elrendezés megkap6 és szemléltet6! It-,Dr.Kiss Gyula szds, 

ry,Alberta. 
--\;sodálatos,hogy mindezt meg tudtad va16sitan1!"-,futásfalvi llárton 

Iltván, t .lgv. tü. zls, 27. székely ho, Marosvásárhely • 
-"Magyar származásomra mindig büszke voltam,most még bUszkébb!"-,Za

le'zsák , Fáy Ella,Toronto. 

vitéz Magyarossy 
Sándor vezds,a m.kir. 
Légier6k utols6 pk
ának eapkája,kitUn
tetéeei,repU16tisz
ti t6r,a limanovai 
csatát megj árt huezár 
kard,néhai vitéz Ma
gyaroee, vezde Ur é
letleirása bekötve, 
rend6rtiszti ar; an, 
diezöv a két uj Uveg-

tGyermekkori emlékek elevenedtek fel itt Kanadában! "-,Dr.Orbán lász16 
• felesége,Buenos Aires,Argentina./Cs6 ezds fia és fogorvos me~e./ 
-"Igen nagy élmény volt megcsodálni e gyüjteményt s meglátni &Iesa

p4a fényképét!"-,vitéz Szentpétery lász16 hdgy és neje,Cleveland. 
I.la-"FelUlmulhatatlan gyüjtemény !Köszönöm,hogy megnézhettem! "-,Robinso,n 

~. "~ai~ ~, UNICEF, New York. 
~ .~ . , fl -Csodálatta.l néztem végig a muzeum minden darabját • Lélekben drága É-

szekrényben. 

~!~apámat láttam, mindenütt!Uost még büszkébb vagyok,hogy csend6r leány
-- születtem! It_, Detréné Aporváry Mária, Montreál. 
t -"A legki tün6bb gyüjtemény ,melyet eddig az etnik csoportok között látt: e mely magán kezekben van! "-,Grenke Arthur,a kanadai Nemzeti Levél~,: 

~örténelmi kutat6ja,ottawa. 
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Felvétel a MAGYAR VITÉZI REND-be: 

vitéz kisbarnaki Parkaa Ferenc vezérezredes Ur,a nemz~tközileg 
is elismert magyar katonai lovagrend: a 1~gyar vitézi Rend F6kapitá
~ a következ6 Bajtársainkat a Rendbe felvette és vitézzé avatta az 
eIIenség e16tt felmutatott fegyvertényük,vitéz és bátor magatartásuk 
és kitüntetéseik alapján 1974.decemberében valahol N,yugaon: 

Hangodi János lovas alhadnagyot,a szolnoki hidf6 véd6jét,~i a vé- \'1 
res harCokban 3 öpk-át és számtalan lovascsend6rét veszitette el,a har. 
cokban 6 maga is megsebesült, . 

Hamvas J6zsef hmtk.szds-t,tb.csend6rt,okl.mérnököt,a Magyar Érdem
rend LOvagkeresztjének hadiszalagon,kardokkal tulajdonosát Kiev városa 
körüli harcokban felmutatott bátor ~gatartásáért,végül várományosként 

Papadoff Mihály-t,vitéz Oláh-Sajti Lajos zls vejét. 
Az emigráns csend6r vitéz Hangodi János l.alhdgy,vitéz Hamvas J6zse! 

tb.szds és vitéz Oláh-Sajti-Papadoff Mihály Urak e16tt tiszteleg! 
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Felvétel a Szent Lász16 Társaság és Rend/1861/-be: 
vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes Ur.a Szent Lász16 Tár

saság és Rend kormányz6ja a magyarságért és Magyarországért teljesitett 
kivá16 emigráns szolgálataikért Szent Lász16 lovagjává avatta a köve tk· 
z6 Bajtársainkat . 1974.junius 27-én,Szent László napján,: 

nemes Antalffy Pál 6rnagyot, 
Borhi Ádám 6rm-t, 
Máté Károly 6rm-t és ~német feleségét: 
Máté Károlynét, 
Koroknay Sándor szakv-t, 
Dávid Bertalan 6rm-t, 
T6th János 6rm-t. 

Az emigráns csend6r tiszteleg!Több érdemes Bajtársunk felvétele 
folyamatban van! 

-+-

vitéz Oláh-Sajti-Papadoff Mihály esetében a harmadik generáci6 is 
a Vitézi Rend tagja lett!vitéz Oláh Sándor alhdgy az I.világháboruban 

kiérdemelte a Magyar Arany Vitézségi trmet! 
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Az Eur6pai Frontharcos Szövetség/Páris/ az Eur6pai Frontharcoe 
lereszttel tüntette ki a következ6 Bajtársainkat az eur6pai gondo
tit és a bajtársi életben végzett kivál 6 munkájukért: 

vitéz VattaJ Ferenc ezds,Palotás Géza thdgy.Dr.vitéz Urössl Zol
tán sZds,vitéz Nagy lajos f6t6rm. 
:--- -+-

Mészöly Elemér vezér6rnagy Ur,a MHBK vezet6je a MHBK Bronz trdem
~mét adományozta a következ6 Bajtársainknak: 

Dr.Jani István szds,Padgyas Lász16 thdgy.ifj.Go6r György tb.hdp. 
6rm,Pintér Aladár ezds a MHBK oklevelét kapta. 

-+-
vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezds ur a kelet USA területére vi

tézi székkapitánynak kinevezte vitéz nemes Baranchi Tamáska Endre szds
t,ugyanerre a területre Dr.vitéz K6rössy Zoltán szds-t vitézi hadnagyi 
min6s égben. 

-+-
A Nagy Kourtsitjp Lovagrend /312/,SváJc/ tagjai közé felvette és 

gy Konstant n ovagjává avatta a következ6 Bajtársainkat: 
Dr.Kocsis L6ránt t.o.hdp.6rm-t,a galántai cs6 zls orvosát;kivétele

Ben vitéz háborus szolgálatáért és az egyik legkivá16bb lovaskiképz6 
Bzolgálataiért vitéz Hangodi János l.alhdgy-ot; Remete Péter okl.mérnH
kBt,tb.cs6-t,a volt egyetemi rohamzlj sebesült katonáját,az UB edmonto
ni szervezetének egyik vezet6jét,majd rózépkanada területére kinevezte 
Bzéktart6nak vitéz Hamvas J6zsef tb.szds-t,NYugatkanada területére Dr. 
. csis L ránt t.o.hd .6rm-c s mindkett6jükn~k a he~d ezust ia§áncsnofi 
CB a ado oz a. gyancsak a svájci Reri"a vit z Kövend rolY-

nada terület re f6széktart6nak nevezte k és beválasztotta a Rend 5 
tagu szaksmerikai központi tanácsába Ealifornia/,ugyanakkor a~ 
arany parancsnoki csillagját adományozta • 

-+-
A MKCSBK központi vezetósége,majd az u~ .- __ oVoI_ n._v_ •• _v~_,..._. 

azervezetunk tiszteletbeli tagjaivá választotta a k8vetkez6ket: 
Dobozy Artur t.tü.fhdgy-ot,amerikai állampolgárt,kinek nagy része 

volt abban,hogy az Egyesült Államok a csend6röket,kstonaiskolásokst és 
leventéinket 1945-ben nem ismerte el "kollektiv háborus bünös"-nek, 

Sályi Pál hbs.szds-t,a csend6rök mindenkori nagy barátját, . 
Trenkd János US alhdgy-ot,a numizmatika/kitüntetésgyüjtemé~/ e

gyik szakért6jét,ki egy 95/31 Manlicher puskát adományozott a csend6r 
llUZeumnak, 

végül vitéz Tamáska Endre szds,a MKCSBK vezet6je a MKCSBK 25 évee 
.blleumi Emlékérmét adománYozta SzebedinszkY Jen6 t. thdgy ,csend6rba
tnak,a Pittsburghi Magyarság szerkeszt6-kiad6jának,aki lapjában ál

land6an védelmébe veszi a m.kir.csend6rséget és szinte minden számában 
hoz csend6r hirt. _+_ 

Az e16z6 · oldalr6l elnézés következtében kimaradt,hogy Simontsits 
!1tlla tb.hdgy-ot felvették a svájci Nagr Konstantin Lovagrendbe és 
a Szent Lász16 Társaság és Rend-be,ugyanakkor Trenks János tb.alhd,.~ 
ot szintén felvették a svájci Nagy Konstantin lovagrendbe és a Szent 
~z16 Társaság és Rend-be,emigráns érdemeik és áldozataik alapján. 

-+-
Az a 100 Ba társunk kik tava me ka ták a MECSEK 25 éves Jubileuai 
~ kérmét zömükben nem árultak hozz nevük közl s hez.Az met hat 
BaJtárs nem fogadta el indokolás nélkül,tiz ad6s a t ritési árával,me~ 
a régi ügyvezet6t nyomja,ki az osztrák cégnél a költségeket e161egeste. 
~6bbiak zömmel olyan országokban élnek,hol kevés a kereset,vag, nem le
bet dollárt kiutalni. 
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1974.évi csend6rnapi beszámo16k: 
Bajtársi éle! ünk hanyatlása már 1974-ben megkezd6dött sz er6sen 

megfogyatkozott csend6rnapok rendezésével. 
Eur6pában Salzburgban 1974.febr.24-én a rk.templomban volt megem-

1ékezés,Mibá1y!i János rk.p1ébános az idén is gyönyörü megemlékezést 
mondott,me1yen résztvett 2 va16di cs6 bajtárs,két cs6 rokon s mintegy 
50 f6nyi magyar hiv6.A többi Csend6r Bajtárs a temet6ben pihen! 

Vorar1bergi sz6rvá~yunk 1974.febr.14-én gyü1t össze a terü1etvezet6 
1akásán,l9-en voltak tényleges ce6 bajtársak és vendégek.Emlékeztek a 
dics6 multra s a szomoru jelenben is megcsillant a reménysugár.vitéz 
Vasváry altbgy ur is megjelent,emel~e a magas vendégek sorát. 

Feketeerdei bajtársaink 1974.febr.17-én tartottSka cs6 napi emlék
napot Offenburgban.Az összegyült bajtársak megjelentek a rk.misén,majd 
átvonultak Németh Géza 6rm'Bohlsbach-i vendég16jébe ebédre.A rangid6s 
Bajtárs köszöntötte a messzir61,sokszáz Y-ID.-r61 jött cs6 özvegyeinket: 
Sárváry Jen6 ezds özvegyét,Mucsi István szds özvegyét.Száraz Bandi is 
réeztvett,ki Stuttgartb61 jött.Freiburgb61 sajnos,nem jött senki.Az is
mertet6t mondott rangid6s Bajtárs megemlitette a frissen megjelent na~. 
sikerü "M.Kir.Csend6rség" c.kÖnyvet s egyben ismertette ' a nagy er6 
feszitéssel megalkotott csend6r laktanyát és muzeumot .MEl.jd átadott e 
dedikált könyvet P.Mor6cz István lelkésznek,ki meghat6dott szavakkal kö. 
szönte meg.A megszokott kivá16 ebéd után j6kedvü beszélgetés kezd6dött, 
Nagyasszonyunk,az igen tisztelt Anna Néni,özv.Temesvári Endréné Marci 
tiával,helyi bajtársak, barátaink között .Majd késve érkezett Mertse lész. 
16 tb.z1s,középisk.tanár Strasbourg-b61 francia feleségével és Leyser 
Christiane barátn6jükke1,kinek kedves meglepetésként "csend6rbarát" i
gazolványt adott át rangid6s Bajtársunk!Felolvasta a messzir61 jött üd
vözleteket is:Etobicoke,H.Á,v6rgy,Abay Kálmán ezds és özv.Pogányné.Az 
egybegyültek nagy összeget adományoztak a BL-re és alaktanyára. 

Franciaországi bajtársaink 1974.február 13-án tartották a cs6 napot 
Tourcoing-ban.A hátha járvány miatt csak kevesen jöttek össze s a hangu
lat sem volt a régi megszokott.Na majd jöv6re! 

Angliai Bajtársaink 1974.február 16-án tartották a cs6 napi ünnepet 
Londonban nagy eikerrel,56 személy vett részt,köztük II cs6 bajtárs.Az 
ünnepi megemlékezést Kultsár Lajos alez mondotta.Felsz61alt még gr.Tele. 
ki Mihály és Dr.Ispánky Béla rk.lelkész,ki a cs6 bajtársak nagy barátja., 
velük szenvedett a kommunista börtönökben.Sikert ért el a "M.Kir.Csend6r 
eég" könyv ie,tiz pl.azonnal elkelt a legnagyobb érdek16dés mellett.Az 
egybegyült bajtársak táviratot küldtek Mindszenty hercegprimás urnak s 
az angliai politikai foglyok és vitézek nevében vitéz Szakály János 6rm 
biztositotta hüséglinkr61 Els6 Zász16s Urunkat. 

sldneii bajtársaink,N.S.W.Ausztrália,1974.márc.2-án tartották a csé 
nap'! IfB'Ú peéget a helyi uj Magyar Központban.Nagy1étszámu bajtársi kör 
és vendégek jöttek össze emlékezni a sárbataposott kakastollr61.Rész1e 
tes beszámo16t hozott a kivá16an sikerUl t tinnepsé'gr61 az Ausztráliai 
Magyarság c.havi1ap. / 

Délausztráliai csoportunk a f6város: Adelaide szivében lév6 botani
kus part=ban tartotta meg a cs6 napi tinnepséget.Bajtársak,családtagok, 
barátok nagy létszámmal jöttek össze a szép enyhe nyári id6ben./XSnsdá
ban sarki hideg szelek fujdogáltak ezalatt!/A meghitt bajtársi körben 8 
csoportvezet6 beszélt ebéd után,méltatta a nap jelent6ségét és megemlé
kezett a csoport Halottair61.Majd nemes Antalfty Pál 6rgy-ki külön erre 
az alkalomra érkezett Vict6riáb61,a bajtársi szellem és összetartás sz" 
ségé~ötötte mindenki lelkére. 

Perth-ben,Nyugat-Ausztráliában a "Magyar Hirek" c.helyi tájékoztat6 
hoz~zivhezsz616 megemlékezést a csend6rökr61,kik 25 éves jubileumU
kat is tartották uj hazájukban,a ~CSBK ott is 1949-ben alakult. 

Az egyházak lelkipásztorai meleg~R~ em~itették tes~ületlink ál 
dozatos helytállását ls imádkoztak a csend6r H6sök,Mártirok és Halotta~ 
lelkiüdvéért .kik a Hadak Utjánra távoztak. v.O. S .L. zls irta a kivá16 meg' 
emlékezést a lap számára. ------
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Az USA-ban a new-yorki csoportunk vitéz Serényi István tb .cs6 lakásán 
tartotr-Daráti körben cs6 napot,majd a Szent Korona bálon,1974.febr.17-én 
szintén vitéz Serény i István bajtársunk mondott értékes csend6r megemlé
kezést.Manhattan szigetén ezalatt Takács Árpád 6rm kutatott fel vagy 10 
cs6 bajtársat és megkezdte a csoport megszervezését.Sokan lelkesen csat
lakoztak a MKCSBK-hoz,olyanok is,kik nem is tudtak szervezetünk létezésé-' 
r61 eddig. 

New-~xupswic~i csoportunk az ifjuság bevonásával tartott csend6r bált, 
• vacsora alatt Horváth Sándor zls,az utols6 é16 cs6 ti a környéken mon
dott ünnepi beszédet.A munka oroszlánrészét ismét Zimonyi Vendel 6rm és 
vitéz Földes Domokos Bzak~égezték. 

Milwaukeei csoportunk Eigyházi körben emlékeztek.A rk.misét 1974.febr. 
,-án tartottnk,a ref.-~7-én.Egyházaink lelkipásztorai meghat6 szavakkal 
méltatták a csendórnap jelent6ségét.Utána az egyházak kulturtermeiben a 
résztvev6k szendvicsekkel és kis it6kákkal emelték a hangulatot. 

Los Angeles-ben nem volt csend6rnap a csoportvezet6 betegsége miatt. 
San Francisco-ban vitéz tarabont Ferenc tb.fhdgy,csoporttitkár hivta 

össze 1974.február 15-én a Szent István teremben.16-an gyültek össze,csó 
jtársak,élükön H6dosy Pál v6rgy urral és barátainkkal.A kivá16 vacsora 
fogyaszt ása után a csoporttitkár beszélt.Sikert aratott a frissen érke

ett ~1.Y~r.Csendórség c.könyv,melyet szinte szétkapkodtak a jelenlévók. 
Kanadában a vict6riai csoportunk /B.C./1974.febr.20-án ~'ült össze Dá

vid sandoT-t~ lá~án a helyi összes bajtársakkal és feleségeikkel.A 
csoportvezet 6: Hangodi János 1. alj ldgy tar tot ta az ünnepi beszédet. Meger.llé
kezett a H6sökr61 és Mártirok nagy számár61.,beszámolt arr61,hogy mily sz 0-

maru körülmények közt élnek III. oszt .állapolgárként hazai bajtérsaink.ls
ten segi tségét hi vta és kérte azokra, kik ma is börtönökben s irly 16dnek. Hi
tet tettek a MKCSBK fontossága,a központi ve3etóség és Kövendy ügyvezet6 
mellett.A csoport ismét nagy összeget áldozott a központ celJalra. 
~e:milton-ban nem volt csend6rnap,okát tudjuk. 

Niagaravidéki csoportunk szintén nem tartott csó napot a csoportvezet6 
elfoglaltsága miatt els6 izben 22 éves fennállása 6ta. 

A szomszédos Buffalo,N.Y.~SA-ban sem volt csó nap. 
Court landi csoportunk,rl.Y.USA a rossz id6 miatt tavasszal tartott ösz

szejövetelt,amikor Pekáry István fhctgy-ot választották meg uj ccoportvezet6. 
vé.K'oszönet vitéz Szendi J6zsef 6rm-nek,ki egyike a legérdck16dóbb és legál. 
dozatosabb csoportvezetóknek. 

A clevelendi Csendór Család Szilveszterkor tartotta hires bálját 600 
vendég jelenlétében óriási anyagi sikerreLMajd februárban megtartotta a 
8zokásos évi csendórvacsorát is meghitt hangukatban.Uindezt Molnár István 
8zds,elnök szervezte néhány lelkes hivéveL 

, Az edmontoni Maro'ar Rádi6 1974.febr.14-én ismét h6dólt a csendórök e~
ékének. 

Montreáli bajtársaink/Quebec/ szintén tartottak cs6 napot,de jelentést 
em küldtek.Uj csoportvezetóvé választották Dr.Szat~ri L6rúnt hdp.6rm-t, 

ki a galántai cs6 ezd-nél szolgálta katonaidejét. 
Calgaryi csoportunkt61 szintén nem kaptunk beszá!!lol ~t.Lehet,horo' elakadt 

az uj ügyvezet6n_é1. 
- Toront6I csoportunk 1974.jan.12-én tartotta a hagyomány os bálját telt 
~étszámmal,ami kiváló anyagi eredménnyel végz6dött.A csoport mindig nagy 
ijSszegeket juttat magyar nemzeti célokre.,a szervezési munkát i gaz i szakér
t~ként Dr.Szalontai SÁndor g.fhdgy,csoportvezet6 végezte. 

Ugyancsak a torontói csoport fennállása 6ta a legsikeresebb,legszebb 
~!end6r vacsorát tartotta,emlékestet ,me lynek cüsorát a szakember és miivész 
qamvas házaspár állitotta össze.Rendkivüli sikere volt Erdélyi Rózsa ragyo
gó szépségü és gyönyörü hangu fiatal énckesn6nek,mint mindenkor Tnrnnt6ban. 
tr r 61 a sikeres cs6 vacsorár61 a tavalyi tavaszi BL képekben számolt be. 

A BL szerkeszt6-kiad6ja és az eszmei laktpk és muzeum6r kös zöni csoport
Yezetóink zömének erkölcsi kiállását az uj üro'vezet6 zavar os körleveleivel 
r.aP~solatban,!!lely szerintük csak romb olt az épités helyett s aláÁsta a bi
Zalmat a volt tíz évig rnüköd6 központi veze t6Gég irnnt,melynek maga az uj 
IIgyvezet 6 is tae ja volt,i gy önmagát is l ekritizf.\lta. 
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nélamerikában Sao Pau16i csoportunk rendezett ebéddel összekap-
csolt müsoros csend6rnapi megemlékezést,melyen résztvettek a bajtár
sak feleségeikkel,egyházaink lelkipásztorai,a honvéd bajtársak élü-
kön vitéz Almay Béla ezds s sok sok csendőrbarát.UUsor,beszédek hang
zottak el.Felsz61alt vitéz Király Gyula ezds i2 s az egybegyliltek a ké
ső esti 6rákig maradtak együtt.A rendezés MUller Antal őrm kivá16 cso
portvezetőnk érdeme. 

Argentinai csoportunk Buenos Airesben szintén rendezett csendőrnapi 
ünnepséget,azonban a BL szerkeszt6je beszámo16t nem kapott. 

Nem mulaszthatjuk el megköszönni a magyar nemzeti sajt6nak világvi
szonylatban,hogy csendőr ünnepünkön megemlékeztek Mártir és Hősi halált 
halt csendőr Bajtársainkr61.Az "Ausztráliai Magyarság" ,a "Perthi Hirek" , 
a clevelandi "Ujság" ,a "Pittsburghi Magyarság" ,a németországi és angli
ai "Hidfő",végül a kanadai lapok:a toront6i "Magyar Élet",a winnipegi 
"Kanadai Magyar Ujság" és a toront6i "Kanadai Magyarság" hozott szivhez. 
sz616 megemlékezéseket,cikkeket. 

1975-i csendőrnapi beszámo16k: 
- -Eur6páb61 csak a feketeerdei csoportunk küldött lapzártáig beszámo-

16t.1975.febr.l6-án Freiburgban gyültek össze a régi szétsz6rt bajtár- ~ 
sak.Mise után a Kolpinghaus különtermében volt az ebéd.Rangidős bajtár
sunk: Lengyel Béla alez üdvözölte a résztvevőket,megköszönte a lelkész
nek a meghat6 beszédet.Külön üdvözölte özv.Duczánét,kinek átadta csendőr. 
mUvészünk: Száraz András tisztv.gyak.bekeretezett gyönyörU festményét 
Ducza János tőrm-t élethüen,egyenruhában.Az emigráns laktanyát lev.la
pon köszöntötték,melyek száma 26 volt,azaz ennyien irták alá.Nagyasszo
ny unk: özv.vitéz Temesvári Endréné,szeretett Anna Nénink ismét megje
lent,sőt ő a legszorgalmasabb résztvevő,holott egy sulyos hülésből nem
rég gy6gyult ki.ICószöntötte a két jelenlévó Juliskát névnapjuk alkalmá
b61.Ismét ott volt özv.Sárvári Jenóné,Mucsi Istvánné s nagy örömükre 
özv.!~czky Lász16né is leányával.Összesen 28-an voltak s meleg,baráti 
hangulatban töltötték a napot s a BL-re és a laktanya-muzeumra nagyobb 
összeget gyüjtöttek és utaltak át. . 

Ausztráliáb6l csak rövid hir érkezett Adelaide-ból,hogy az 1975.febr. 
16-~rtott csendórnap kivál6an sikerült .Megérkezett a "Harcunk" kÖ11Jv 
is épp időben,ami a bajtársak és barátaink körében nagy meglepetést és 
örö~t keltett.Előzőleg Mindszenty hercegprimásunk látogatása alkalmával 
erósen kivették részüket a rendezésből. 

Perth-ben,Nyugat-Ausztráliában 1975-ben is kegyelettel és mélt6an 
fol~ a csendórnapi ünnepség.A "Magyar Hirek" hosszabb csendór cik
ket közölt "Harangoz6" bajtárs tolláb61.Uind a rk.szentmisén,mind az ev . 
-ref.templomokban lelkészeink kegyelettel méltatták Testületünk érdemeit . 

S! dn~-ból lapzártáig nem jött hir,de tudjuk,hogy nagyobb szabásu és 
a mu iHoz hasonl6 sikerrel zajlott le. 

Délamerikában ismét Sao Paul6-b61 jött értesités.1975.febr.16-án i
gen szép niv6ju csendórnapot rendezett Müller Antal órm,csoportvezetó. 
Sokan voltak,mindenki jól érezte magát,az ünnepi beszédek után a szépen 
megteritett és bóségesen megrakott asztaloknál mindenki bóséges ebédet 
és innival6t talált.Ez a csendőr Asszonyaink ismételt nagy érdeme! 

Cleveland-ben telefonhivás adta tudtunkra,hogy ismét kivá16an sike
rült & E6tndór szilveszterest és a februári csend6r vacsora. 

Kanadában vict6r~ai cS.Q.Ila.r.:t.lwk 1975.febr.15-én tartotta a cső napot 
a c soportveze ta=Ia k ifIFn'.Megjelentek a helyi bajtársak feleségeikkel,d e 
egyik legáldozatosabb bajtársunk: Csordás János szakv hiányzott,a cse n
d6rnap dátumán meghalt Anyósa,kit Clevelandbe szállitottak és Ura mel lé 
temették.Emiatt a hangulat nyomott volt minden j6szándék ellenére. 

Calgary nem adott életjelt. 
A Nia aravidéken elmaradt a második csendórnap. 
Ha.1ll1 on an a armadik csend6rnapot se rendezték meg.Olr.st a csoport-

veze yesen közölte. 

; 
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Montreál szintén nem adott csendórnapi életjelt. 
New York City-ben Takács Árpád 6rm szervezett ceendőrnapi ünnepséget 

,suk bajtáre1 és baráti körben 1975 .márc .3-án. 
Mindezekkel szemben a toront6i csoportunk bálja 1975.január 18-án az 

eddigi legsikeresebb volt mind hangulat ,mind anyagiak tekintetében.Sok 
vendégünk volt vidékről,sót messzi ftildr61.Chicag6b61 özv. Varga Lajosné 
jött el toront6i barátaival s az Ura csendőriga2'Dlványát is felmutatta.A 
va16di csendórasszonyt melegen ünnepelték bajtársaink. 

Az ünnepélyes csend6r vacsora pedig mondhatom.a legsikeresebb,legszebb 
folt az emigráci6 történetében!A meghat6,ragyog6 müsort a Hamvas házaspár 
állitotta össze.A kitünó ünnepi beszédet Dr.Zsigmond András,a "Magyar E
let" szerkeszt6je mondotta,mely épp 01J1meghat6 volt ,mint tavaly F~ 1e
rene h'.hdgy,hires költó ünnepi beszéde.Dr.Szalontai Sándor csop.vez.és 
lelkes gárdája mindent megtett,hogy sikeres legyen megemlékezésünk.M1n_ 
den szöveg nélkül beszéljenek a lenti képek: Toronto na~ s ha máshol 
vieszaesést is tapasztalunk,Toront6 30 év után rendezte egszebb csend6r
~pjait!Sok bajtárs most cSiriáltatja szab6val saját régI egyenrüháját pl. 

A magyar nemzeti sajt6 ismét közölt sok szép meghat6 és meleghangu 
nd6r cikket,visszaemlékezést és méltatást!rószÖnjük,tisztelgünk! 

Egyenruhás jár6rünk a csendőr kiállitás előtt 
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fegyelmezett,cBinOB CB 
va16di fegyverzettel! 
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A palotást nemes eleganciával i!juságunk táncolja 
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A Himnusz zár6akkordjai alatt vigyázz-ban állanak! 

&LEX 

legsikeresebb toront6i emlékvacsora t6rendez6i,középen a 
Máté Házaspár, kik Szent Lász16 lovagjai lettek. 
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A csend6r-vitézi-Rák6czi-rend6r muzeum~ink és levéltárunk i- ~téz Na81 KOrnélné gyönyörü szép magyar szines pépi párnahuzat ot 
gen értékes ajándékokat kapott 1974-75-ben. Si@ontsit6 AttIláné szép német népi kötény t Simontsits Attila tb hdBY 

HaraJsi Fejér Káro~ alez elküldte a Bajtársi Levél összea pél- ~szenty hercegprimásunk clevelandi beszéd~inek hangszalagjait,Dr.N.N. 
dányát lapunk születéset61 kezdve /1947/ 1964 őszeig,nebai vitéz ~- ,~ a rombadöntött budai várkápolna aranybrokát tüggönyéb61 készitett 
say Jen6 alez és Jegenyés Pál f6t6rm által Graz-ban inditott és Bolé (.iit6t,vitéz Magyarossy Sándorné elhunyt ura életleirását,tábornoki 
landiában befejezett BL-eket.Ha valaha id6 és energia megengedi,vit z ~pkáját és kitüntetéseIt.vltéz Megal Lász16né elhunyt ura két szinte 
Kóvendy Károly szds esetle6 kiad mégegy könyvet a régi BL-ekben irt ~ atilláját és ura tényképét,Megay Béla eredeti magyar tábori csend6r 
tanulságos nyomozásokr61.Igy lenne te~jes a kép az ut6kor és az igaz j.lvényt.Heemstráné itj.Pleck Elza eltünt nagybátyja: Dr.vitéz Tol~ 
történelem számára ezzel a harmadik konyvvel.Ehez azonban évek szük- ~pád ezds fényképét és a kárpáti Vöröstor~i szoros gyönyörü szines 
ségesek,mig Kóvendy Károly megromlott egé~zB~ge helyreáll. üj ,obelinképét,Trenka János tb.alhdgy egy 95/31 mintáju lovascsend6r ka-

Ugyancsak Haralyi Fejér Károli alez küldott egy gramofonzene gy - ~bélyt és magyar csapattiszti jelvényt,Szombath Lász16 f6t6rm ragyo
teményt: "Musica Hungariea" clmen és egy régi l koronás pénZdarabét·t ,6 közlekedési csend6r fényképeket,170 német Relchemark pénzt,mellYel 

Kónyvtárunk gyarapodott Dr.T6th Zoltán Marokk6ban é16 ~rv~81~ ~e - G~186 fizetéseinket kaptuk a visszavonulás során,ezüst thtts-i ceilla-
nyelvü könyvével: "Gefangen In der Sovjetunion",fenti bará un - ptat és kitüntetési sávokat és szalagokat,két bilincslakatkulceot Je-
vet töltött a szovjet paradicsomban,hol alapos megfigyelést tett ~ ~i- és Pál f6t6rm csend6r b6rmellényt,Pallagi Viktor cs6 v6 egy né~er-
res" szovjet életr61,könyve e16ször spanyol nyelven jelent meg,~ y - user szuronyt,Eabdeb6 János h.alez Horthi Miklós 1920-ban készült 
gen nagy sikert ért el.Ugyancsak Dr.T6th Zoltán barátunk ~z 1~5d-OStt~ méretü ~ronzplakettjét,láté Károly 6rm 1877-ben gyártott francia 
felkelés alatt az egyik budai villa kertjében egr katonas rt e eze ~ ' szu szuronyt,Trenka János tb.alhdgy l db.1848-as KOssuth bank6t uj 
fel harc közben,hol a következ6 nevet olvasta: vitéz Ághy Zoltán ~dg~. I licher puskaszljjat és SIk16s vár(r61 sz616 képeskönyvet vitéz ;a

gy vitéz Hamvas J6zsef tb.szds Alexander Szolzsenyicin "Gula~ ~z ge - ~ f6t6rm "Emlékül a hadifogság napjaib61,1945" c.kézzel'irott s 
csoport" angolnyeiVü kiadását ajándékozta könyvtárunknak.Dr.Törok B4l.a. ruzokkal diezitett hadifogoly emléket,melyet Farkas Géza h.szakv szá
elküldte saját könyvét: "Török h6doltság-német uralom-orosz megszállás ~ ifj.Wisnyovszky János karp.tiz.irt és rajzolt a következ6 mott6val: 
cimen.vitéz Hangodi János l.alhdgy ha~ai látogatása során mf~egyéz~r •• , szenvedés Isten költészete s azokra méri,akiket szeret! "-.T6th Imre 
végigjárta szolnokmegyeI szakasza terü/leté/t s hoz6tt egy t~t es vjáo- h.t6zenekari igazgat6,török professzor értékes fényképeket Ciprusz szi
lyamot a bekötött "Csend6rségiI.e.pok" .1940 -b61,s t siz6~rzeka ef y ité g.Ur61 és Kemal atatürk-r61,vit~z Ilinkay-Eggenhofer Dezs6 t.szds,okl. 
r6rvezet6i jelvényt is,melyet nem tudtunk az emi~rác an pn.v z ürnök bronz ludovikás plakettet ~s a Ma yar VItézI Rend bronz plakett
Somorjai Béla elküldte a svájci "ÉletUnk" c.lap összes példányát a leg- ,ft adományozta a vitézi muzeumnak.Széke Zoltán r6 fel.ara~ !'endt'lr-
utolsó évr61,vitéz Erdélyi István h.szds értékes fényképeket és az ál- " . ez szövet ~dQmányozott! 
tala szerkesztett "VIrrasztó" e.szemle összes példányát,melynek utols6 Hálás köszönetünk a nagyértékü történelm ereklYékert! 
számában rendkivül meghat6 és értékes cikket irt a jUbéiléál~ 25 léveskMEi - Keresünk muzeumaink számára még fel találhat 6 katonai és csend6r kin
CSBK-r61 és a csend6rségr61,itt köszönjük meg elismer s t az e sza - c •• ,ik~e~t~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tott magyar területek hangja" Virraszt6ja elismer6 irását! Hidy J6zsef - Magyar ejt6erny6s jelvényt! 
cs6 barát eljuttatta a"Csend6rségi Zsebkönyv" 1887-1904 évI kladványát. Szent Lász16 hadosztály-jelvényt,honvéd egyenruhát/zubbonyt/,világoe_ 
K6bor Lász16 fhdgy értékes régi iratokat,fényképeket és egy osztrák psd·~t tábornoki atillát,fekete és khaki társasági-kimen6 sapkát,va16di 4 
láson 50 év után megtalált atilláját,melyet egy Klagenfurtb61 érkez6 &lU csend6r szurony t /Németországban és Ausztriában még felkutathat6/,Hu_ 
szakv bajtársunk hozott épp a toront6i csend6rbálra,hol az attilát egy Q.di hadosztálybeli zubbony t ,vagy rendfokozati jelzéseket és jelvénye_ 
külön székre tettük a f6asztalnál,igy K6bor fhdgy is jelen volt lélek- k",csend6r bilincsláncot. 
ben.Süt6 István fhdgy uj arany csillagokat,menetlevelet küldött·~-I Kérjük Bajtársaink utánajárását,hogy muzeumunk teljes legyen! 
sits AttIla tb.hdgy Mindszenty hercegprimás clevelandi látogatásana~ e~ 
lékalbümát küldte el. Ugyancsak K6bor Lász16 fhdgy eljuttatta a hires E 
nyadi hadosztály történetének kéziratát,melyet a ho.vk.f6nöke: néhai 
Zoltay János vk.szds irt.So6s Péter 6rm,Csiki István s3kv és Bernáth 
István prbcs6 6r •• dohányvldéki bajtársaink kikastollakat gyüjtöttek a 
toront6i bajtársak uj kalapjai számára.Gyldenfalk Aage tb.cs6 rendkivü' 
li értékü régi emlékeket küldött: a belga hadsereg egyenruháinak Bzinee 
képeit 1700-1830 közt,portugál csend6r diszsisakot~ keletnémet kommu
nista hadimuzeumr61 sz616 szines levelez61apsoroza~ot,egy ragyog6 szi
nes rézkarcot a magyar nemesi test6rség egyik hajdani kapitányár61,né
met katonai szaklapokat,a német csend6rség és tábori csend6rség jelvé
nyeit 1936-1945 között,a nyugatnémet mai rend6rség és csend6rség jeIvé
nyeit,6 holland csend6rségi fényképet,a Monarchia idejéb61 sZármaz6"K~6e 
Marinebilder" c.szines könyvet,melyben Hort~ Mik16s tengernagy zászl 
haj6ja: a "Viribus Unitis" is szerepel a Novará-n kivül,egy "1917-es ~i
adásu német plakátkönyvet,a német légier6k-r61 és az angol Commando ~ 
csapatokr61 sz616 könyvet,végül vitéz Adonyi Ferenc vk.6rgy németnyel 
könyvének utols6 kiadását: "Ungarns Armee in 2-ten weltkrieg"-et.H6d~ 
Pál v6rgy az utols6 rend6rségi levelezését és kiadott parancsait.Böd 
Károly detektivfelUgye16 kiadatlan könyvének: "Menekü16 detektive][irkélj ~. A laktanya-muzeum legujabb kincsei: alaszkai far~B /timber wolf/ 
I tát d i ért detektiv nyomozási szakkönyveket stb.is. fekete medve sz6nyeggé átal~kitott formában élethü fejjel,melyeket 
ra ,e g a laktanyapk hozott a SZ1klás hegy ségb61,az indiánokt61 

szerezte. 
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A tavaly kiadot t lIMaHar K1rá~i Csend6rség" c • könyvünk, mint már 
e16 bb i rtuk,az utolsó p dányig ~fogyott.Száz és száz gratuláló le
vél érkezett s sokszázan többet küldtek, mint a könyv ára volt,annyi
r. meghatotta Bajtársainkat,Barátainkat és honvéd Bajtársainkat a 
könyv.Kónyvünket 120 pl-ban ajándékozta el a kiadó,a Magyar Cserkész 
Szövet·sJgnek,a Széchényi Társaságnak és a torontói Magyar Alap-nak az
zal a kéréssel, hogy magyarul tökéletesen tudó fiataljainknak ajándékoz
zák jutalomképpen. 

De a könyv eljutott a kingstoni Kanadai Kirá~i Katonai Akadémiába , 
Toronto,Etobicoke és MissIBsauga kanadai kÖnYvt~aiba,hol magyar kö~
veket is tartanak olvasóik számára .Megkapta a köjYvet a Kanadai Király i 
~rcbivum és Kö~tár is,a minnesotai egyetem/uSA stb.Dr.M.L.szds több 
pl-t vásárolt ~részben a könyvtáraknak,részben barátainak ajádékozta. 
Ugyanezt tette T.K.t6rm és sokan mások is.S6t,egyesek Európában is! 

A fenti intézmények köszön61evelét 6rizzük.Egyik 6rm bajtársunk Nagy. 
Toronto könyvtárait végiglátogatta és figyelte a magyar könyvállományt. 
Megállapitása szerint a magyarnyelvü könyvek zöme bazai uj kommunista 
ingyen kiadás és hazai ajándék, egyben agymosó propaganda.A kommunista 
k~nyvek mellett nébány magyar régi regény,n~hány~ass Albert kiadáe is 
szerepel.Bajtársunk megállapitása szerint s ezt meger6sitette egy másik 
ti bajtársunk 18,& c8end6r könyv örökké vándorol minden könyvtárban, t e
bát olvassák és tompitják a kommunisták és társutasaik által 30 éve böm. 
bölt csend6rellenes hangot!Mert az igazság akkor is az marad,ba annak el. 
lenkez6jét is bazudják és propagandával er6sitik! 

Ez lesz a sorsa a "Harcunk ••• l920-1945" c.kÖnyvUnknek is.Ezt is 125 
példányban ajándékozza el KóvenQy Károly a fenti intézményeknek.B kö~v. 
nek is igen jó a visszbangja,sokszáz elismer6 levél érkezett,könnyes eo
rokkal.Tehát Simontsits Attila tb.hdgy bajtársunkkal jó munkát végeztÜDi. 
Mint érdekességet megemlitjük,bogy a Harcunk könyvet tizen indokolás nél· 
kül visszautasitották,l megirta,hogy neki c·sak olyan könyv kell,amit 6 
rendel meg.Érdekes,bogy az els6 indokolatlan visszakUld6 épp a nemrég le
mondott központi ügyvezet6 volt.50 könyv ci mváltozás következtében jött 
vissza.A kiadó nem kéri az árát azoktól éem,kik a M.K1r.Csend6rség k~ny~ 
re nem küldték be az árát.Mert lebet,bogy elveszett, vagy a~ anyagiak nel 
engedik meg.Hasonl6an járunk el a Harcunk ,könyvvel is,de bizunk,bogr a 
zöm elküldi az árát és a kiadó visszafizetheti a kamat aival együtt kö zel 
$ l0.000.--kölcs~nt,amit egyedül vett fel és vállalt minden rizik~t,bo§ 
az összeomlás 30-ik évfordul6 ára e i az katonai emlékk~ v is me e-
. a magyar igazs got is! 

közbejárásomat,bógy a Kanadai Magyarok Sz~ 
vetsége próbálja leállitani a kommunista könyvek egyoldalu beözönlését.~r 
ez nehéz dió,mert szabad ország és egyoldalu a belyzet,a kommunista kö 
vek szabadon jöhetnek,mig a mi kö veink vissza önnek a ma ar batárrdl 
azzal a megjegyzéssel,hogy "nem k zbesitbet6".Az elvtársak f Inek az i
gazságtól és a va s függöny az igaz magyar sajtót is megállitja. 

Emellett töméntelen téves adat is szerepel a iVugati iskoláskönyvek
ben,lexikonokban Magyarországr61 és a magyarságr i.Ottawában,Kanada f 6-
városában ennek ellensulyozására alakult a " Hungari an Readers'Service" 
/Magyar Olvasó Szolgálat; Dr.Harcsár Perenc okl.mérnök vezetésével ,ki 8~ 
golnyelvü folyÓirattal látja el az északamerikai egyetemeket,könyvtára
kat és lassan,de biztosan próbálja kioperálni a bazugságokat az ango 
vü,ellenségeink által 50 évvel eze16tt elhintett adatokból.Magyar prop8~ 
gandacélja van Wass Albert iró "Amerikai Ma~ar Szépmives Céb"-jének is, 
gróf Wass Albert angolnyelvü kiadványai ma r · val6ban ott vannak az é
szakamerikai egyetemi és közkönyvtárakban is angol nye l ven!Tehát az i ga.' 
ságot szolgálja tA kanadai Szécbényi Társaság Icalga~1 ellátta az öse zee 
egyetemeket a fenti könyvekkel,tehát matvar érdekek rt küzd a háboruba~ 
is b6sként viselkedett,Tiszti Arany Vit zségi Eimet ki4rde.eft. vitéz Du~ 
ki László vb.szde Bajtársunk! 
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Endes László,a torontói Magyar Há~ elnök2,Dr.Vass Ferenc ügyvéd é8 Z50lt 
~are okl.mérnök megfontolt,küzdelmes,példaad& munkássága következtében, To
~nt6 és Ontario magyarsága áldozatkészsége k~vetkeztében megvalóeult a sza 
.. d világ legmgyobb méretü és értékü intézménye: a Kanadai Magyar Kultur
~pont,melyre csend6r bajtársaink is többezer dollárt aaományoztak.~z ápü-
et egy teljes utcatömb,értéke 1.000.000 dollárt~ kulturközpont átalakitá-
_t,javitását önzetlen magyarok végzik! . ~ ;:. .. : 

TRIANON,1920,JUN.4 .. . 
/ , / t. 

A NEPSZAVAZAS NELKUL! 

SZÉTDARABOLT EGYSÉG : 

AKÁRPÁTMEDENCE! 

!. torontói Kanadai Magyar Ku: 
turközpont 1974-ben va16sult ml 
egy rendkivül kedvez6 vételajál 
lat fol,ytán.Em!att a vitéz DusJ 
László által irányitott SzécMJ lciil6iáfu lelassult,hogy sikerül. 
a 1 urközpont megvalósitása! 

Miután aKulturközpont megszi 
letett,anyagi helyzete biztosi
tott,következik az utolsó emig
ráns roham: a torontói egyetem: 
tanszék! 

A torontói e 
~sszell: ÖSBZell:.VÜ 
naaaima,qarOHOIjQeiizér-t

U 

adhl 
nak az USA-beliek,az eur6paiak, 
ausztráliaiak is/,ennek az öses 
nek évi kamatai biztosit~ák a ' 
szék megny! tásának lehet ségeii 
professzor ·és törzse fizetését . 
igaz és teljes történelmi büSéi 
magyar és idegennyelvü könyvtá] 
felállHását stb.Csak 575 olya] 

TERULETEINK 5.000.000 MAGYARRAL magyart,honvédet és csend6rt kt 

A~Akozz 

sünk, akik életük végcélját egy 
gaz magyar intézmény örökéletü 
valósitásában látják.Mi egymási 
visszük a temet6be,de a m~ 

V AG'>" A tanszék örökre megmarad!Hirdet J 
trianoni igazságtalanságokat,mE 

~A GYAJ(» lyeket 50 évvel eze16tt a csebI 
; ; oláhok és szerbek hazugságai a: 

rE~rAHAL)A .sr2 ján hoztak a gy6ztes nagyhatalI 

, I~ , 

.R'éZG/-éN • 

, Mit akarsz Bajtárs?Halált a D 

gyarságra,va~ történelmi HagyD 
~arorszá~t ? z utol s ó r oham:mc 
~m életti et visszük vásárra , u 
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A Széchényi egyetemi tanszékre még nagyobb adományt juttatott vitéz 
Bsmvas J6zsef tb. szds, er6s gyUjtésb"e kezdett a toront6i csoportunk, me ly _ 
nek eredménye megközeliti az ezer dollárt. 

-+-
A Kanadai Magyarok Szövetsége ~'E~eStilt Ma~tar Alapja" Dr.Kohári 

József népszerti torontói orvos veze~sevel tö százezer dollár értékU 
_gyar ovodát létes1tett s Dr.Kohári t.o.fhdgy bajtársunk amellett min
den évben sokezer dollárt gyüjt ötletes és uj kiadványokkal,sorsjáték_ 
tal,Az Egyesült Magyar Alap segit i a kanadai magyar iskolák fennállását, 
a magyarnyelvü oktatást s jut a cserkészcsapatainknak is,hogy munkájuk 
folyamatosan haladjon és táborba is mehessenek a nyári vakáci6ban. 

-+-
Gyimesi-Kásás Ern6 professzor New York-ban megalapitotta a "Magyar 

I~pz6müvészek Szövetségé-"-t s értékes kiállitásokat rendezett már Eu
iópában,Mürichenben és az USA több városaiban is,mint pl.Cleveland,New 
lork stb.A magyar fest6müvészek és szobrászmüvészek,grafikusok kivál6 
alkotásai mind megh6ditják a nem magyar és magyar látogat6kat. 

-+-
Az Amerikai Magyarok Szövetsége,a Kanadai Magyarok Szövetsége,az 

lusztráliai Magyar Szövetség,az Eur6pai Szabad Magyar Kongresszus mind 
öeszefogtak,negyedévente vezet6ik gyüléseznek s küzdenek aRabhazáért 
~8 az elszakitott területeinken é16 sorvad6 magyarságért.Minden eez
tözzel,ahogy lehet,memorandumokkal,propagandával,de mindig a törvény-
8zabta határokon belül. 

-+-
1975.aug.14-24 közt rendezi a Magfar Cserkész Szövetség a magyar 

oserkészmozgalom 65-ik ée az emigrác 6e cserkeszettink alapitásának 30 
~ve8 évfordu16ján To~ont6t61 keletre Bowmanville község határában fek
v6"Teleki Pál- ceerkéezparkban,hová 1200 magyar cserkészt várunk a sza
bad világ minden országáb61 Ausztráliát61 Aueztriáig.Aug.23-án a tábor 
tertiletén egy magyar királyi lovasceend6r jár6r fog átvonulni szabályos 
egyenruhában és fegyverzettel,mely emelni fogja a tábor magyaros izét 's meglepetést kelt!M1nt még ma is,minden évben az akroni bucsun/Ohio! 
aegjelenik a z egyenruhás csend6rjár6r,mert derék öregamerikáe magyar-
3aink nem tudják elképzelni a bucsut csená6r jár6r nélkül! 

-+-
A magyar cserkéez nemzeti nagy táborral ~gyid6ben !Hungarian Jamboree! 

• magyar nemzeti világszervezetek vezet6i Toront6ban gyülnek össze és az 
u3 Kulturközpontban tárgyalják meg a legéget6bb emigráne feladatokat.Az 
utole6 napon,aug.23-án 6k is meglátogatják a Teleki Pál cserkész nemzeti 
Dagytábort és réeztvesznek az ünnepi zár6 tábortüzön és délután végiglá
ogatják az emigráci6 80 magyar cserkészcsapatának táborhelyeit. 

-+-
A Magyar Harcoeok Bajtársi Közössége,a Magyar Királyi Csend6r Bajtár

.1 Közösség és a Magyar Szabadságharcos Szövetség ujabban közösen rende-
81 ünnepségeit világszerte.Az egységretörekvés a volt magyar fegyveree 
er6k réezér61 ceak diceérend6 és követéere mélt6! 

-+-
1974.májusi H6sök napján Toront6ban az ünnepi beszédet vitéz Kövendy 

"roly mondotta,1975.H6sök napján ugyancsak 6 tartott ünnepi beszédet 
Iontreálban a magyar H6sök emlékmüvénél,a montreáli MHBK meghivására. 

-+-
Elszakitott területeink szervezetei,pl.a new-yorki Erdélyi Szövet

.'g,a clevelandi Erdélyi Bizottság,a toront6i Erdélyi Baráti Kör,a cle
~elandi Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bi~ottsága,ugyancsak a clevelan-
41 Délvidéki Felszabadit6 Bizottság,a montreáli Székely-Magyar Szövetség, 
• tillsonburgi Székely-Magrar Szövetség minden lehet6 er6vel küzd az el
.8akitott szenved6 és -nélkülöz6 magyarságért a sajt6ta~anyagi segitség, 
• nagy világlap6k eajt6ján át,ahogy lehet! 

- -+-
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Most ~e1ent meg kemány vászonkötésben Dr.Rektor Bélának,a tucsoni 
'/Arizona,USA/ állami egyetemi tanáránaK angol nyelT« k8nyve az ..eri
kai szövetségi rend6rségr61 "lederal Law Enforcement A~encies· ci.en. 

Ez az e1s6 könyv az USA-ban,melj 408 oldalon fogl81 ozlk a ezövet
sági rend6rségek történetáve1,szervezetéve1, iiképzéeével,e161éptet4-
sável,tárgyalja az egyes szervezetek jogait és kötelezettségeit ie. 

A könyv tájákoztatást ad a FBI-r61,. Secret Service-r61,Bureau o~ , 
A1coho1-r61,Tobacco and lirearms-ról,a Postal Inspection Service-r6l, 
végU1 a Food and Drug Enforcement Admin1stration-r61 is. 

A könyvhöz lo11e! Vern Dr.,az illinoisi egyetem rend6reági intése
tének tanára irt e16szót és igen megdicséri az eddig hiáDJtp6t16 tö~
vet.A könyv kiértékelése után Shuman Gay1e Dr.,~enixi egJeteai taDtr 
és a helyi rend6rf6nök,á1lamügyész,aztán sok más magasrangu ..erikai 
szakember gratulált a szerz6nek kiváló teljesitményéért. 

A könyv megrendelhet6 ~ 12.50 US összegü csekk,vagy pénzesutal~~ 
bekü1ctéséve1 a következ6 cimeken: 

1.Danubian Press Inc.Astor Park,110rida,32002,USl, 
2.Patria Publiehing co.,6 Alcina Ave,Toronto,4,Ont.Canada, 
3.Bookstore,University of Arizona,Tuceon,lrlzona,8572l,USl. 
Szivb61 ratu1á1unk Dr.Rektor Béla ezds Ba táreunknak ~e tUrelaet-

len v rj az az angc nye1vü könyv t,mel1 a K.K1r.Ceend6reég tört4-
netét irja meg az igazságnak,va1óságnak megfele16en. 

-+-
Németh Dezs6 volt.m.kir.honv.hdp.6rm,ki 1956 6ta Loe Angelee,Cali

forniában éi ée "Nemzet védelem" eimen hazaárul6,kommunieta ezelle-U,a 
Horthy Világot és a csend6raáget örökké gyalázó id6ezak1 lapot ad ki, 
ismét kiadot t egy csend6rel1enes förmedvényt.Bémeth Deze6vel 6 évvel e
ze16tt Kövendy Károly hónapokig tart6 kemény eaJtóháborut viTott,8elyet 
az akkori BL-ek ismertettek.Az ottani nemzethü magyarok ée baJtáreaink 
közlése szerint Németh Dezs6 önmagával meghasonlott beteg ember,lapJ" 
senki se olvassa,azt kommunieta pénzen adja ki.A zavarkelt6 ·e~gr'D8· 
magyar tevékenyeége veszély telen, mindenki ovakodjék t6le!~vend1 Xiro~ 
egyébként annak idején feljelentette Németh Deze6t kommunista tevék~
ségéért mind az USA,mind Kanada i1letékee hatóságainál.SaJnoe,ain4k4' 
ország "free country",mindenki azt ir és olvae,amit at&r.IgJ Bé.eth ~ 
zs6 förmedvényeit,me1yek gyU1ölett6l csöpög6 hazugságok,dobjuk a papir
kosá~ba,ha kezünkbe kerülnének. 
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A torontói magyarság é- MEGTÖRTl1:NT A SZO-
e kát bálkirályn6t is KAsoS Miss Budapest vá-
szt: a Helikon-t és a lasztás a Magyar Házban. 
dai Magyar Ku1turköz- Az idei Miss Budapest cí

"Miss Budapest ti_j át. met a csinos szőke ~ 
glepetésUnkre ás igen te A~nes Zsuzsi nyerte el, 
örömünkre az 1975-ös aki ü e szépségével egyön-

Miss Buda~est tetüen megnyerte a bírák 
end6r unoka :néhSi Pá1fy tetszését. Udvarhölgyei 

a1ez,az utolsó ung_ pedig a szép barna Cs em-
osztpk és az utolsó kovich Vivian és Berta Ve-

• közl. osztály pk-ának ronika lettek. A fiatal bál-
Unokája! királynő 1953-ban született 

tdesany ja, szintán Ági és a forradalom alatt jött 
éves vol t, mikor U1l8vá;t ki szüleivel Magyaror

.",,,agyta,a még á16 cs6 baj- szágról. A Torontóban 
bizonyára emlékeznek minden évben megrende-

aKKori szép KiSleány ra zett nemzetközi Caravan 
k leánya nem eeett me~z_ .alkalmával Agnes képvi-

fáj át ól! seli a magyar lányokat a 
se Budapest: Fekete Ági f'll'1r~~~: 

5.májue végén meg1átogat- Magyar 
az eezmei csend6r laktanyát és megszemlélte 

ivel a muzeumokat és itthagyta emlékül sk. 
irását: 

/-'t/zr C':5e11d&-- .-anO/Cc?,.. 

I!b&-Lcq<''-71 ./~ CL / 
V 

(!5é'~Iaó,;.-- X-t..é1t~~. 
~/ú.7'.l2 . Tl9/t-.;5 

~ 
egy6zhetet le

az áldozatkészség terén . 
eszafelé Banff-tó1 Jaeperig 

t s igy Calgaryi csopor
nem tudta meglátogatni! 
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A victoriai Bajtársak mind Szent Lász16 lOvagjai és mind megkapták 
a MKCSBK 25 éves jubileumi Emlékérmét.KÓvendy Károly saját költségén 
utazott,mint mindig ie tette s ez volt utolsó hivatalos látogatása. 

-+-
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Hangodi István alhdgy-ot,János Bátyánk fivérét Mindszenty hercegpri 
más ausztráliai látogatása során lakásán látogatta meg és áldását adta'IF"' .. .l.llA V"""'.l.A. A""''''A'''' Q 

mert évek 6ta sulyos betegen fekszik. .IVVV""LL 

-+-
Els6 Zász16s Urunk kittintet6 érdek16dés sel fogadta ce6 csoport jaink 

ktildöttségeinek jelentkezését mind az USA-ban,mind Ausztráliában s ve
lük hosszasabban beszélgetett,mfnt a többi szervezetek vezet6ivel. 

-+-
Victoriában a Hangodi Házaspár tiz példányban vásárolta meg 

ty herce·gprimás angolnyelvü könyvét és elajándékozta Victoria 
nek ,British Columbia tartomány vezet6 férfiuainak stb s ezzel 
tettükkel ujabb hiveket szereztek a magyarságnak. 

-+-
Urbin János szakv és csinos Gizike felesége kitlintetést kapott Victo' 

ria városától,mert az 6 házuk volt a legszebb diszitéeü és kivllágitáS' I .. ~-_·a .. ~ac~_· ~ Karácsonyeatén. --C
4G 

•• 

U 

~U~U~V4 . 
-+-

Kóvendy Károl.,y Bzds 5 példányban vásárolta meg Yves de IBruvár magytlt 
származásu francia politikus könyvének angol kiadását és elajándéko z

ttl 

angol barátainak.Trianon igazságtalanságait igy is lehet szolgálni.U
etl 

a pénz csak eszköz,amit nemes célra kell felhasználni és nem bankkön3~' 
ben imádni,mint a biblia sz~6deink tették az aranyborjuval. 
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vitéz nemes Baranohi Tamáaka Endre 
százados Bajtáisunkat,a IkCsBf vezet6-
jét már otthon U8Y ismertük,lI1nt 813 ö
rökké mozg6,mindent figyel6,mindent lá
t6 és szükség esetén cselekv6 ba3társat. 

1943.nyarán szovjet és ukrán parti
záncsoportok tömeggyilkosságokat hajtot_ 
tak végre a Kárpátok lengyel lejt6in B 
tartani lehetett att6l is,hogy ezek a 
partizáncsoportok átszivárognak a ~r
pátok roppant hegyein.Az osztpk-a távol
létében szükségesnek vélte a határ mege_ 
r6sitését és a HM-en keresztÜl mozg6si
totta az ungvári tanzlj-t is.Az ungvári 
csend6rök az ezeréves lengyel-magyar ha
tárt portyázták h6napokig,éjjel-nappali 
lee szolgálattal val6ban megakadály 
a szovjet ellenség átezivárgását.K 
ezt ejt6erny6s csoportok hajtották 
re 1944 nyarát6l kezdve.vit~s Tamáaka 
szds 1944 6szén került hadibeosstásba s 
magyar-német hadikitUntetéseit is azután 
szerezte fogBágbaeséséig.Jelenleg szob
rászmüvészként kere ei kenyerét és több, 

mint 200 kivá16 bronzplakett készitéeével emelte Amerikában a magyar
ság iránti megbecsülést.Elismert heraldikus/cimertanszakért6/ és gene
o16gus /származáekutat6/,ilyen min6ségben,valamint az emberiség érdeké. 
ben végzett önzetlen munkásságaiért kapott igen magas békekitUntetése
ket is,melyekr61 éveken át a Bajtársi Levél mindig beszámolt. 

-+-
Elismerésünket küldjük Dr.Szabolcs J6zsef szds bajtársunknak,ki a 

kanadai kormányt61 anyagi segitséget kapott,hogy tovább folytassa mU
vészi vizfesték-tájképeit Délontari6 terUletén.Miután nyugdijbament, 
a festészetet tovább fo13tatj~ s a kormány-grant ehez nagy segitséget 
jelent,valamint szintén elismerést egy magyar feet6müvész iránt. 

-+-
Köszönjük Halmos Kálmán alez ur beküldött irésát a csend6r-p6tzász· 

lóaljának megalakúlásár61,annak alkalmazásáról Arad-Orosháza-Szentes
Szolnok körzetében.Mindez a jövend6 csend6r történelmet szolgálja! 

-+-
Frissen kapott chicag6i hirUnk szerint Kiss Sándor f6t6rm,a közked· 

velt csoportvezet6 bajtársunk sulyos beteg, két szélütés érte és jobb 
oldala megbénult,jelenleg kobalt kurával kezelik.Egyik legáldozatos8~ 
és muzeumunkat,valamint levéltárunkat anyaggal b6ven ellátó Bajtársunk' 
nak mie16bbi teljes gy6gyulást kivánunk!Most már értjük ballgatását ! 

-+-
Sok katonáb61 lett ~ap a háboru után!Az els6 példa.Mérton Áron er

délyi rk.pűspök,ki 82. asszékely hadnagy volt 1918-ig.A II.világhábo
ru után tudunk hadapr6diskolát végzett zász16sr6l,ki jelenleg jezsui~ 
szerzetes és plébános Kanadában.Egy Eur6pában éH 6rnagy bajtáreunk e'l· 
lelkész lett.vitéz Mobai Szab6 Béla szds pedig a teo16gia elvégzése u' 
tán ref.lelkész lett BraziliábanlKöszönjÜk neki a régi,de nagyon érté, 
kes fényképeket.U látezik,a haza és Isten szol álata rokon fo alom 
mint azt láttuk Mindszenty sun eset en is. 

-+-
A Magyar Vitézi Rend védnöksége alatt 1973 nyarán megalakult Német' 

országban a Magyar Nemesi Szövetség,mely német mUködéei engedélyt ie 
kapott .Elnöke .vitéz KállaI Tibor gyógy szerész ,t. f6hadnagy. 

.~_ .. ~._-- ---

83 

szelecz~ Zita tb.csend6r,a Magyar 
Nemzeti S~nház kiváló mUvészn6je,kit 
még Folkusházy I.e.jos altbgy ur avatott 
tb.csend6rré 1953-ban a teetület mel
letti bátor kiállásáért mind verseiben, 
mind beszédeiben,ausztráliai látogatá
sa során Novák Sándor énekmUvésszel 
addig-addig énekelte a szép magyar n6-
tákat,hogy fÜlig me~h6ditotta az auszt
ráliai m&gyaságot,f lelncsinos és fia
"tal partnerétt Novák S dort. 
.. A roÍÍÍáncot 1974.decemberében várat
l an esküv6 követte Hol~wood-ban • . 

ZltánkD8k,ki nébány vvel eze16tt 
Toront6ban meglátogatta az eszmei cs6 
laktanyát is,meglepetéssel teli sziv
vel és végtelen örömmel kiván örök bol
dogságot az emigráns csend6rlKérjük No
vák Sanyit,hogy inkább 6 jöjjön Ameriká
ba s ne vigye el Zitánkat Ausztráliába! 

-+-
Hasonló volt Végb Klári zene és ének

tanárn6 esete is Torontóban.Addig-addig 
énekelgettek és műsorokat tervezgettek 
Hamvas Jóska tb.szds bajtársunkkal,hogy 
a végén ott is meglepetésszerü esküv6 
követte a románcot.Hja,a"bosszuhaju ve
szedelem",pláne,ha mlivészlelkek,behá16z
zák a szabad férfiakat.Ez a veszé~. még 
nem fenyegeti a BL szerkeszt6-kiad6ját, 
mert II 172 évig nem volt alkalma "lá
nyok után futkosni".De lehet,hogy juni-

30 után 6 is szerencsét pr6bál,mert emberré lesz az ir6asztal rabszol
jából. De nem siet vele, van id6 b6ven! 

-~-
A ~agyar kommunista követségek és konzulátusok könyvek,reklámok töme
el látják el az angolnyelvU országokat,igy Kanadát is.KezUnkbe került 
ik kiadványuk: "General information Hungary ,1974" c.könyvecske,ahol 
i a történelmi hazugság,a kommunista agymosás,hogy egyb6l átkoz6dva 
uk a szemétbelDe a tragédia ott áll,hogy a helYzetet nem ismer6 és 

irott sz6nak könnyen bedlil6 angolszász lakosság néha elhiszi a kommu
zmus "áld~sait".Szerencsére a 2-ik világháboru harcosai,majd az 1956-

,majd Mindszenty hercegprimás alaposan kinyitották az angolszász eze
ket és tizenjük nekik: kár a g6zért! 
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A magyar sajtó a szabad világ összes 

Nem irnak arról,hogy a csendőrség mUködése alatt tökéletes volt a kö 
biztonság,nem volt kideritetlen büncselekmény, a károsultak visszaka ptá 
ellopott vagyontárgyaikat,a bünösök biróság elé és btirtönbe,vagy akaa 
fára kerültek a Magyar Szent Korona nevében törvényeink alapján. Nem 1 
arról,hogy se a magyar lakosaág,se nemzetiségeink soha se lázadtak fe 
csendőrség ellen,de elfelejtettek irni az ő valódi erőszakszervezetükr6 
az AV6-ról,mely ellen 19~6-ban kitört a nyilt lázadás,felke16 ifjuaág~ 
elfogta 6ket s a tömegit let sok esetben halálra taposta őket,sőt kéaee 
vágták meztelen mellükbe a -vörös csillag--ot.A csendőrt 1945 előtt nem 
akasztották fejjel lefelé a fákra s nem irtották ki őket,mint az Áv6-t 
1956-ban.Hja,1945 után a szovjet megszállás alatt minden lehetséges Vol 

-+-
lróvendy Károly., "M.Kir.Csendőrség c .könyvet és ., "Harcunk ••• ,1920-

1945" c.könyvet ajándékozott a burg-kastli m&Sfar gimnáziumnak.Mint az 
iskola igazgatója. mind egyes tanárok lrták,az fjuság szinte egymás ke
zéből kapkodja ki a könyveket,annyira érdekli őket a va16di igazság! 
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Sőt,ugyanezt teszi a tanári kar is!Könyveink emigráns meglepetést ~Sl 
örömet kel tettek. ."::wt:JI. Cl.KKe"t; a csenC10rsé védelmében 

-+-
Finta Imre szds bajtársunk,mint hajdani ny .aopk,keresi a "BUnügyi 

nyomozástan " c. szakkönyvUnket megvételre • 20 dollárt ajánl fel á rte .ei
mét megadja a MXCSBK központ.E~őre tUdjuk,hogy a fenti hires Ridegh
Olchváry könyvet még 2.000 dollárért sem lehet beszerezni.Mert nincs! 
Csak alaktanya szakkönyvtárában van két példá~. 

-+-
vitéz Nagy Lajos főtőrm bajtársunk,volt haditudósitó,az "Utolsó páJl' 

célököl" cimen irt egy remek háborus történetet, melyben hős csendőrök 1 
szerepelnek,a winnipegi Kanadai Magyar Ujságban.v.Nagy Lajos irásait s' 
zomban örömme l fedezzük fel más uj sagokban is hétről-hétre! Gra tulálutl~' 
köszönjük! 

II APm 
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~ -~4~A rU~Kar~ ~clnk volna! 
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".c:. rc,,' /y lY ,' 

vitéz Polgári Lász16 édesapja: Pol-
fári La~os tábori csend6r tizedeBlaz 

.vilááboruban az olasz fronton.Mel_ 
l n ragyog aKisezüst Vitézs gi em. 

Lász16 fia sem maradt el mögötte, 
a ~qn fol~6ig ment, mint honvéd~ott su
'ÍJ'osan megsebesült és k6rházvonat hoi
ta haza.Laci barátunk t.cs6 6rm és Ki
ticat B.C.-i város e&'ik legértékes~b 
magyarja!Sok-eokszáz dollárt gYÜitött 
a SZéChlnyi Táreaság toront6i eg etemi 
tanszéke javára.Emellett a város köz-

I kedvelt,tréfás magyarja,ki az aluminium_ 
gYárban kitüntet6 helyen dolgozik s ~ 

ári balesetnél szinte életét vesztet_ 
te.A halált l munkás-oisakja mentette 
meg s mint ilyenkor ozokás,az életent6 
sisakért ~!,~diszeieak jár. melyet el
küldött a csena6r muzeumnak több más 
~rtékes emlékkel.polgári Laci verset is 
szokott irni.Megénekelte Erdélyben szq
letett Edeean,yját,civilben pékmeeter E

'deeapját/kinek már Laci gyerekkorában 
I segitett a hajnali id6kben,hogy eladja 
a frise s6skifliketj.Legujabb verse Pál
házi András t6rm-t bucsuztatta egy ked
ves baráti vacsorával és egy bucsuvers_ 
sel,mert Pálházi Bandi n,yugdijbament és 
Eur 6pában telepedett le.vitéz Polgári 
Lász16 t.6rm a Magyar Nagyezüst Vitéz_ 
ségi Érem tUlajdonosa s a háboru utol
s6 szakaszában, miután sebesüléséb61 fel
gy6gyult,került a csena6rséghez.Bár sok 

és 
este vidám 
Feleségével, 

olérhetetlen 
Si DOS !sajtár •. 

ta a neve'téBt 
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Keressük Kenesei Imre szakv cimét.Állit61ag Ausztráliába vándo-
rolt ki.A kaposvári cső szd kötelékében a Marcalib61 kiindult erdei 

, támadás idején,1945 kora tavaszán,Sásdy Antal hdgy h6si halált halt. 
A szak k-sá ot a szd k cs-ára Kenesei Imre szakv vette át ki tovább 
veze e szakasza arc t s vit z ma atartásá rt ma as hadikitüntetést 
kapott.Kérjük ausztráliai baj cime e kutatásában. 

-+-
Bajtársaink közül többen láto~attak haza az Óhazába,hogy mégegysze r 

lássák a falut,hol gyermekkorukveit töltötték s hol feln6ttek.A ma
gyar kommunista kormál'\Y külügyi szervei /külföldi magyar követségek, 
konzulátusok adnak belé 6 vizumot.Mi itt a szabad nyugaton vizum nél-

l közlekedhetünk bármelyik tengerentúli országba,de a kommunisták i
gen ovatosak s csak azt engedik be, kinek belép6 vizumát utlevelükbe már 
e16bb külföldi követségeik beütötték.Sokan öreg szüleiket szeretnék még
egyszer látni,többen testvéreiket.Általában tapasztalataink szerint,ha 
a magyar hat6ságok megadják a vizumot,bajtársainkat nem éri bánt6dás 0-
dahaza.De az il en láto atás mindi rizik6 s ezt a hazakészü16knek vá 
lalni kell.Tu unk eseteket,mi or a haza togat .csend rt 24 ra után 
utasitották,soknak nem adták mef a vizumot!A másik: két Bajtársunk na za_ 
látogatása során az átélt meg~6 izgalmak következtében szivrohamban 
meghalt,egy gutaütéssel tért vissza nyugatra. 

A hazalátogat6k,f6leg hozzátartoz6ik,kik szintén nyugatr6l mennek ha. 
za, örömmel látják az életniv6 emelkedését,mely va16ban ráfér a magyar
'ságra,de vannak egyéni meglátásaik is,melyekkel b6vebben nem foglalko 
zunk,mert ismeretesek a külföldi magyar sajt6b6l.Ne felejtsük,a csend6r 
ma is gyülölt személy a kommunisták e16tt s velük mi sohase fogunk e
gyüttmüködni.Mi tiszteljük, szeretjük Szü16földünket,de megvetjük a szo~ 
jet katonai megszál16k moszkvai parancsainak kiszolgá16it! 

A hel zet kétsé bee t6en szomoru és tra ikus Erdé ben,hol a román 
kommunista hat s gok minden er vel irt j k,sz tszórják,le pitik a magy ar· 
ságot!Ennek ellenére a 3 millió erdél i ma ar és székel kitart!Gyer
mekeik jo an, tök letesen birják sz ban s ir sban nyelvünket , mint a mi· 
eink itt a szabad világban.A legujabb és legaljasabb román intézkedés , 
hogy a 30 évesnél régibb magánlevelezést6l kezdve az erdélyi magyar e~' 
házak 800 éves irott levelei,oklevelei,nemesi okmányai mind román ál l a· 
mi tulajdont képeznek s még a rovásirásos kopjafákat is kiszedik a t eme
t6kb6l,hogy még a Halottak se nyilatkozhassanak magyar felirataikkal !! 
románok ilyen aljas intézkedésekkel akarják felszámolni Erdély magyar sá
gát és a legvadabb elnyomással intézkednek a hat6ságok.Mindezt a buda
pesti ma&yar kommunista kormány sz6 nélkül türi!Halál a kommunizmusra! 

-+-
Ángyán Béla csend6rbarátunk igen aktiv életet él Argentinában.Mind 

nütt ott van és anyagilag áldoz,ha magyar ügyr6l van sz6.A Bajtársi Le
vél lelkes 01vas6ja és e~ike a ritka-kevés e16fizet6inknek!A csend6rö
ket nagyon kedveli,velük lt a háboru után a menekülttáborokban s a ma
gyar "rend katonáit" szivébe zárta,annak ellenére,hogy a csend6rök kö
telessége,hüsége a me gszál16 acerikai hat6ságokat támogatta sokszor Án
gyán Béla felfogása ellenére.Uzenjük: mi is szeretjük Barátainkat! 

-+-
vitéz Kövendy Károly szds 1974.november 30-án Clevelandben a Plaza 

/volt Statler-Hiltonj hotel e16ke16 báltercében sokszáz f6nyi e16ke16 
közönség e16tt az Ár ád Akadémia vezet6 ét61: Dr.Nádas Jnnost6l átvet
te az Árpád arany rmet,mE'J..,: et a b jos s csinos .Ewendtn Petres Jud i,!. 
tanárn6,a Képes Világhin. '~ szerkeszt6je t iizott a nyakába.A kedves han
gulatu bál után olyan fö r ~ e lmes h6vihar szakadt Cleveland-re,hogy a lá
togatók zöme nem tudott va sárna p hazatérni.Kövendy Károly a Hamvas há
zaspárral az ut ols6 dé lutáni Air Canada DC-9 géppel szerencsésen haza-
ért Toront6ba. 
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Körmendy János 6rm magya!.ul beszé16 , nénet ~eleségév~l éveken Át 
vezette a wellandi Magyar Onképz6kör ~fjuság~ csoportJát és annak 
magyar tánctanitását is vállalta.A nernzethü Önképz6kör elnöke ma is 
a népszerü Simon Imre t6rm bajtársunk,kinek Ilonka Felesége különö
sen kitünt az ut~bb::' években a magyar nemzeti ünnepek müsorainak ren
dezésével és annak tengernyi munY~jával. 

Horváth Béla t6rm és Felesége a fort-criei magyar bál tiszta jöve
de~a hál vezetőségével egyetértésben /Mézes Mik16s orszgy.képvi
se16/a Széché i Társasá toront6i ma ar tanszéke avára a ánlotta 
fel me össze me ladta a 1.500.--t.Szivb61 ratulálunk! 

Kövendy ro 1 min g r sztvesz a n agara~ magyar megmozdulásokon, 
ha ideje engedi.Az 1975-ös tavasz azonban olyan méretü meghivásözönt 
hozott a nyakába,hogy képtelen volt megjelenni akár Wellandon,akár 
Fort Erieben,akár Tillsonburgban,s6t Toront6ban sem,mert akkor nem 
születhetett volna meg a jelen Bajtársi Levél!Kövendy Károly ugy ér
zi,ha Wellandra látogat,mintha hazatérne.6 alapitotta 1952-ben a MK
~SBK Welland-Port Colborne-i csoportját,Zsombor fia a wellandi teme-

6ben alussza örök álmát s éppen ezért csodálkozik, hogy nia~aravidé- ' 
i Bajtársai közül mindössze csak hárman látogat ták meg edd g az esz

mei laktan~ánkat és a muzeumainkat.Remélem,látogatásuk & szemIéjük 
egyik Bajt rsnál sem fog elmaradni! 

-+-
Bajtársaink közül -mint e16bb irtuk-,sokan mennek nyugdiJba,miu

tán betöltötték a 65 életévüket!A csend6r emigráci6 veszedelmesen ö
regszik!NYugdijba mentek hireink szerint Ausztráliában Telek J6zsef 
v.t6rm,Kanadában Pálházi András t6rm,vitéz T6rös Béla v.t6rm.Rangos 
J6zsef t6rm a németországi Ruhr vidékr61,melynek es6s id6szakai egész
ségének ártottak, áttelepült Ausztria keleti vidékére,me17 hasonlit a 
magyar klimához,s6t azonos vele. Kívánunk fenti Bajt~rsainknak nyugodt 
életet,j6 egészséget s mig idejük erejük engedi,a magyarság életében 
va16 résztvételüket!Még e16bb ment nyugdijba Seregélyes Márton f6t6rm. 
Keresztes Lajos f6t6rm,a MRCSB~ uj ügyvezet6je is. 

-+-
A francia Idegeniégi6ból 90 ~os hadirokkantként hazatért Kádár 

Perenc szakv kicsiny nyugdijáb61 végre kifizette házát a fran~i
vlerán,hol 25 évvel eze16tt letelepedett .Gyermekei feln6ttek,komoly 
képzettséget szereztek,s6t lassan kenyérkeres6k!Gratulálunk Kádár Fe
rinek,ki Bihar vm.P.o~niában maradt területér61 szökött át 1940-ben 
Magyarországra ée a csend6rséghez került.Eláruljuk,hogy 6 volt a Ti
sza hid véd6je is -cikket hozta a BL és könyvünk is-,mikor fejlövés
sel emberei eszméletlenül hozták át a hidon közvetlen a robbantás e-
6tt s a szekszárdi hadik6rházban tért magához.H6si helytállása kö
etkeztében vitézségi érmet kapott,melyet a szovjet támadások miatt 

sohasem kapott k~zQez.Az utóvédharcok h6seinek zöme igy járt! 
-+-

nemes Nagy Lász16 6rm két levélben sulyosan megsértette és igazság
talanul,artatlanul bántotta meg vitéz nemes kisbarnaki Farkas Ferenc 
vezérezredes urat,ki a csend6r emigráci6 e16tt a legnagyobb tisztele
tet élvezi 1946 6ta,hogy els6nek volt bátorsága kiállni a magyarságért, 
mikor megalapitotta a Magyar Szabadság Mozgalom nevU szervezetét és 
elinditotta az emigráns cserkészmozgalmat.Mindezeken felül vitéz Far
kas vezds ur a M.Kir.Csend6rség c.könyvUnkhöz oly értékes e16sz6t irt, 
mellyel nevét megörökitette a csendőr történelemben is!S6t,az e16sz6-
lrt 6t is sulyos baloldali vádak, támadások érték.Na~ Lász16 6rm ügye 
a MXCSBK vezet6jének kivizsgálása alatt áll,mely va szinüen kizárá 
8al végz6dik.Mert csend6r 30 év után is meg kell adja a tiszteletet 
1,d6s tábornok Bajtársának s igazságtalan sértései miatt önmagának kö-
8zönheti esetleges kizárását, vagy végs6 megfeddését,mint Nagy F16rián 
f6t6rm-mel is történt,mikor Mészöly Elemér v6rgy Ur,a MHBK vezet6je 
tiszteletlen hangu levelezését leállitotta, 
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Egyik nyugdijas f6t6rm Lajtársunk, ki nevét nem 6hajtja feltUn
tetni a következ6 két i~az és megt ört ént e setet küldte be a mai ma
gyar ndpidemocsokrácia le téb~ I.Id6zzük: 

-liA háboru után kevés volt a taner6 Magyar országon.A tanárok,ta
nit6k h6si halált haltak,vagy hadi!ogságba e stek,~int tart.tisztek 
és szakpk-ok,r.lint mindig a t örténelmünk f'l lyar.lán.Ig~ az ui rendszer 
hiá 'oa tudásu embereket is alkalmazott a lé e a ommun sta árt
tags e volt.Egy1 isko a 4-ik 'lszt ly a meg rkezett a t~nfelügyel 
és megkezd6dött a vizsgáztatás.Az egyik fiut61 megkérdezte a tanfe
lügye 16,hogy ki t örte el Lehel kitrtjét?A fiu hallgatott,majd elpigye
regett és azt válaszolta,hogy nem 6 t örte ellA taní'elügyel6 erre ki
sz61itott egy kieleány"t,ki még hangosabb sirásba kezdett,hogy nem 6 
törte ellVégül a tanit,~ került sorra,ki kijelentette,hogyha a fenti 
két diák nem t örte el Lehel kürt jét ,akkor az igaz l ehet,mert mindket
ten kivá16 tanul6k.A tanfelügye16 erre jelentést tett az uj közokta
tásügyi minisztériumba,hogy se a diákok,se a tanit 6 nem tudják,ki tör
te el Lehel ktirtjét.A kommur.ista osztályvezet6 válasza igy sz61t: Ne 
is keressék! Kiutalok 1. 000 f orintot és csináltassák me ! "-

Egy bk nt ] .ehp. l vez r Jászberenyben rzött kürt j nek élethü má
solata megtekinthet6 a csend6r muzeumban. 

-+-
A másik igaz történet: - liA fia tal párttitkár kiséretével együtt az 

egyik faluban a kolhozba kényszeritett munkások e16tt propagandabeszé
det tartott a kommunizmus jövend6 áldásair61.Ezután jobb lesz a föld
müvesek sorsa,keveseob a barázda,de több lesz a kenyér!Csend6r és f6- , 
szol abir6 nem ár a már a határt ezt csinálta a mi ártunk: a ma ar 
kommunista párt!Az id seb paraszt bácsik unottan hallgatták a sz6tö
meget,a sok ködösitést és maszlagot.Ezt észrevette a párttitkár és dü
hösen odasz61t a legközelebb ü16 paraszthoz: Mit csinálnának,ba most 
az ablak alatt két kakastollas csend6r megjelenne?Miiit?A bácsika nyu
godtan válaszolt: Mi semmit,de magik?"-

A magyar falu népe szerette,tisztelte a csend6rt.A csend6rök a ma
gyar tanyák,l'alvak földmüves, templombajár6, hazafias és emberséges vá
logatott fiai voltak.Ezért vál~~~;~x1~~ szinte minden vidéki faluban 
csend6rt a forradalmi tanácso~~~~zet6rség parancsnokainak,mert 
az uj rendszer ellenére a régi csend6rökben volt a bizalmuk!Ezek tény ek! 

-+-
Calgaryban csoportvezet6 választás is történt: Karancz János 6rm 

ut6dja ismét Dr.Fab6 ~roly fhdgy lett.Kívánunk neki sok sikert,mint 
az elmult 23 ~ljamán!Támogassák az uj ügyvezet6i bizottságot,a 
.BL szerkeszt6-kiad6it j-!sa;.~ ü5.Y ... ve! : t6t: Keresztes I.e.jos f6t6rm-t! 

vl téz Szendl Józser arm és .I!'el.esége résztvettek a syracuse-i nagy
szabásu ma~yar népmüvészeti kiállitáson.Sikerük nagyobb volt,mint bár
mikor ezel tt!A Magyar Kultur Klub ezer dollár tiszta hasznot nyert a 
felszolgált izes magyar ételek-italok ezerény áraib61 s ujb61 megh6-
ditották az amerikai látogat6kat.A fényképeket láttuk is a Képes Vi
lághirad6ban!1974.okt.6-án a courtlandi cso ort u vezet6t választott 
egy indián nyári sz p vas rnap d ut n.A csoport uj vezet je,a lovas 
6rsUnk pk-a: peká~ István fhdgy lett.További sikereket kivánunk! 

Meg kell e1d@'lt81mmi!"~ W rék""Szendi Fiuk-r61 is: 
vitéz Szendi Csaba B.A.kivá16 állást kapott Toront6ban-miután to

ront6i magyar kisleányt vett feleségül/BL már jelentette!js az egyik 
legnagyobb kanadai bank alkalmazásában vezet6 beosztásban magas kar
rier felé halad. 

vitéz Szendi Zoltán hónapokig a cs6 laktany'ban lakott és a York 
egyetem balett szakát látogatta szorgalmasan,tagja lett a toront6i "R~ 
gional Ballet"-nek és Zolit láttuk a televizi6n is.Legutóbb a Royal W~ 
nipeg Ballet" hivta meg Zolit tagjai közé!Sok sikert,sok szerencsét! 
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i és érkeserüi nemes Fráter Tamás c.százados 1975.májue 
26- n egy ves szenve s ut n tüd r k következt ben Toront6ban meg
halt.Végakaratában ugy intézkedett,hogy temetése katonai vonatkozá
eart volt mUszaki rajzo16 kollégája: vitéz róvendy Károly szde szer
,vezze meg.Tamás Bajtársunk,ki 65-ik évében hunyt el,végakaratát 100 
~ban sikerült végrehajtani.lgazi katonai temetés volt,a lehet6 ha
zai m6don de diszszázad nélkül! 

Kopors3ját az ujvidéki határvadász zlj felszentelt csapatzász16ja 
boritotta.Zárt kopors6ja fejrészénél a történelmi Fráter család cime
re állt,a kopors6 lábrészénél piros bársony párnán 15 hadi 6s békeki
tüntetése feküdt ara kardbo t·ával.A kopors6 közepén Özvegye hatal
mas vörös r zaa koazoruj t helyezt k el. 

A rokonaág virágai ,koazorui mellett közvetlen balra a Magyar Vitézi 
Rend feny6koszoruja állt fehér és piros virágokkal.De ott láttuk a MHBX 
éa évfol amtáraai hatalmas nemzetiazinü szala os koezoruit is. ~ 

ucau esz e mcgr z szava s szivb l jöv szintes ggel v i -
téz Hamvas J6zsef hmtk.szds,tb.cs6 mondotta,ki az elhunytnak 18 éves ku. 
rát61 évfolyamtársa volt. 

Mikor megindult a temetési J:lImet,a Keresztet viv6 pap után Fáy Ödöl'. 
rep.vk.szds vitte vitéz Fráter szds kHUntetéseit.Kopors6viv6i voltak: 
vitéz róvendy károly cső szds,rórber Alfréd rajzo16 kollégája,volt n6-
met katona,Szalkay Zoltán hv.szds,vitéz Pataky Dénes pc.szda,Némethy 
Zoltán hu.azda és Bátky Mik16a pc.ezds. 

A meghat6 temetésen papjaink is gyönyörüen méltatták szentbeszéde i k 
alatt vitéz Fráter Tamás életét,becsületes és komoly munkásságát. 

vi téz Fráter Tamás pc. SZ<lS-t még aznap elhamvaszt ották. Ki vánsá.ga sze· 
rint hamvait fogorvos fia hazaviszi a biharmegyei Fráter mauzoleumba. 

~ Pittsburghi Magyarság-ban a következ6 verset olvastuk: 

Ne higyj magyar a Nyugatnak, 
Akármit ia mondogatnak! 
Papiron sok j6t igérnek, 
Magyaroknak,Rabnemzetnek! 

Mi Barátunk csak az Isten, 
Hozzáfordulj magyar vérem! 
Ezen az uton haladjunk, 
akkor biztos felt'mRdnnk! 

vitéz Ághy A.Zoltán 
öreg magyar 

A azovjettel egyezkednek, 
Minket pedig félretesznek! 

~~ 
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_6'6~y6~~" 66_~6!_ "66_~ _6 __ ...,,6 66Y _~ ~y~V~!V." __ "~""! 1974.ta-
- , - - m_ '" ~"'_ •• T>_ L eezmei lak-

, __ ~ ___ ~ 66 ______ 6p6~" ____ .. _~~V~ .. _~ a lenti ima-
2J~_ ..... ::J .... ' _L. 

Fogadalom. 
Magyarorazág,Te szent,Te áldott!Fogadjuk,hogy kiirtunk szivünkb~l 

minden hütlenséget,magunkra tekint6 önzést.Minden nap cselekazünk Erted 
valamit és bármilyen messzire sodorjon Boreunk,minden 6rában közelebb 
kerülünk lélekben Hozzád. 

A világnak mind a négy tájékár61 Feléd te~intünk és Neked áldozunk. 
Neved tiszteletére,nyelved szeretetére és örökkéva16 hüségre tanit juk 
gyermekeinket is.Isten minket ugy segéljen! 

F16rián Tibor ek. 
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Kérelem! Dr.T6kés J6zsef honfitársunk 1914 tavaszán eklUldött 
12 dolláros pénzesutalvány t és megvette a M.Kir.Csend6rség c.~öny, 
vet a következ6 cimen: Urbanization Gran Sol 11,Ortenbach No.81, 
Calpe,Alicante,Espana,Europe.A könyv 1914 6szén visszajött azzal a 
epanyolnyelvü megjegyzéssel,hogy ·quito".Gondolom,ez azt jelenti, 
hogy megvált a céht6l.Kérjük eur6pai bajtársainkat,érdek16djenek 
fe16le,hogy megkaphassam jelen cimét és kifizetett könyve kezébe 
kerülhessen.Kószönöm Bajtársaink kutat6 közremüködését!K.K. 

-+-

• 30 évvel kés6bb a niagaravidék1 MKCSBK p1kniken 
vidám ·zsugázás" folyik 8 bajtársaink vadonatuj 
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Haraly i Fe j ér Károly alez j 6 egész
oégben,régi tábori egyenruhájában, 
büszkén viseli a MKCSBK 25 é.J .E~-t. 

Takács Imre 6rm tizedes 
korában,194l-ben 

Szombath Lász16 f6tö~m,közl.~pk szolgálati kocsijával a Mátrában. 
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A magtar "Alcasar",a szétbombázott és kiégett kirá~i 
palota a v zberobbantott Lánchiddal.A fénykép 1945.febr r 14-
után készült,mikor a véd6sereg egy része kitört és a f6város: 
"Budapest a Hl5sök városa" végleg az ellenség kezére jutott. 

A királyi palotát 3.000 csend6r védte utols6nak 160 tiezttel.Az utol
s6 rádi6távirat vitéz Hindy Iván vezds,Budapest véd6parancsnokának 
di6ján át a Szombathelyen állomásoz6 vitéz TemesvárI Endre v6rgy 
a M.Kir.Caendl5rség feltigyel6jének a következ6képpen sz6lt: 
-"A királyi palota kiégett romjai közt körUlzárt az e 

-i",;;Y\lr t:I ..... +ftl .. 2 ..... _J ___ n _ _ B \...01- _ T_~_ _ 1.....! ,,~_'_I'rY 

Szeretett Csend6r Bajtársaim! 
II és fél év után bucsuzom T61etek hivatalos 

alatt dr6tkötélide~eim berozsdásodtak a 

tam, orvosi r 
szer ir6aszta 

a tulha.1tott 
eljes helyreállitása 

nem volt látszata!/ 
ek az én északi 
rádi6mat. Keresem 

mozgást,melyben nem 
nemcsak pihenésre. 
annak mestere vagyok/ s llagtá-

és Ausztrália bumer'ng it61 
Rátok gondolok.Az én haj Fél-

mindig kötelességet tel t6 m. 
imra,kiknek zöme már ott felet-

l egy utat jártam ott n is és az 
,hogy er151m elfogytak. s most 

,csak egyszerU emberek. ap 
nem kell parancsát! 

a MKCSBK-nak,ezentul 
k.átvonu16 szobdiriR t ov~bbra 

Hiszek egy Istenben, hiszek eg!! hflzlÍ I>all , 

Hiszek egy isteni örök igazslÍgban, 

Hiszek Mag?/arnrszlÍg !eltlÍmadlÍslÍban! 

Amell . 


