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sHK-Vezetöség Hírei 

vBTE-vez 
11/1981. sz 

3. sz. Körlevél 

Valamennyi Csendőrbajtársamnak, 

Kedves Bajtársam ! 

v.Baranchi Tamáska Endre 
MKCsBK vezető 

ÁllomáshelYén. 

Az 1981-es év nekünk, volt m.kir. csendőröknek, egy igen nevezetes év
forduló volt. Több százan érhettük meg ezt a nevezetes évet Isten segít
ségéve!. Legyen elsősorban ezért Neki hála. A világban szétszórt cso
port jaink és szorványaink ha szerényen is, de ünnepeltek. Köszönet első 
sorban a rendezőknek, akik fáradtságot nem kímélve megszervezték 
ezeket az ünnepségeket. De köszönet illeti azokat a csendőröket is , akik 
jelenlétükkel ezt a napot még emlékezetesebbé tették. 

Az a 178 volt csendőr, aki résztvett a májusi torontói három napos ün
nepségen, élete utolsó napjáig emlékezni fog. Az egyenruhás csendőrjár
őr bevonulása az ünnepélyes csendben bizony sok száz embernek csalt 
örömkönnyet a szemébe. Hálás köszönet a torontói Jubileumi Bizottság 
minden egyes tagjának a felejthetetlen napokért. . 

Május 17-én vasárnap Torontóban a még ottlévő csoportok és szórvá
nyok vezetőivel , s a többi kiküldöttel gyűlést tartottam. Az MKCsBK
az az a volt m .kir. Csendőrség - jövője volt a gyűlés legfőbb pontja . A je
lenlévők 99 %-a arra adta szavazatát , hogy az MKCsBK folytassa tovább 
működését , s beolvadásról, csatlakozásról, vagy egyszerű megs~ünésről 
szó sem lehet . 

" Vitam et sanguinem - sed avenam non!" Életünket és vérünket _ 
kiáltották valaha a pozsonyi országgyűlésen a felbuzdult magyar ren-
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dek, de utólag hozzátették: "de zabot, azt nem!" Igen a MKCsBK él, s 
JIlajd működik tovább, de az ügyvezetői törzsbe, vagy a Bajtársi Levél 
szerkesztésére eddig még senki sem jelentkezett. Tehát "zabot nem!" 
Ezt a szomorú hírt kell bejelentenem,~ogy az ügyvezetés továbbra is 
szüneteini fog. De legszomorúbb az, hogya Bajtársi Levél, a mi össze
kötő kapcsunk ez év végével megszűnik a XXXV. évfolyamát elérve. 
Nincs, aki vállalja ezt a nem is könnyű feladatot. Azonban senkit se lehet 
kényszeríteni. A közért való munkálkodásnak mindig önként kell jönnie, a 
csendőrmulthoz való ragaszkodásból kell fakadnia és a talán már sokak
nál halványuló csendőreskű adhatja meg erre az ösztönző gondolatot. 

Magam részéről- mint az MKCsBK vezetője - a gyűlésen személye
sen és szóban igéretet tettem, hogy míg vezető vagyok évenkint két, 
(egy-egy kétoldalas) körlevelet fogok kiadni, hogy legalább ezzel tartsuk 
egymás között a kapcsolatot és láthass uk, hogy az MKCsBK is él. 

Kérem a csoport és szórványvezetőket, hogy maradjanak helyükön és 
a kiküldendő körleveleket annyi példányban sokszorosítsák, ahány tag 
van a csoportjukban. Azok kiküldésével az egymás közötti kapcsolat meg
marad. Az önkéntes adakozás se szünjön meg, mert arra szükség van 
továbbra is. 

Hiszem azt, hogy aki majd az utódom lesz hasonlóképpen fog cseleked
ni. Ha mégis megtörténne az a csoda, hogy lesz jelentkező az ügyvezetői 
törzsbe , s lesz valaki, aki a B.L. szerkesztését és kiadását elvállalja, én 
leszek a legboldogabb, menakkór az -MKCsBK, mint a pora iból meg
elevenedett és újjá született phőnix madár, tündökölni fog a további 
években. 

Adja a magyarok Istene, hogy ez következzék be. 
Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Bajtársi köszöntéssel: 
vitéz Baranchi Tamaska Endre s.k. 

az MKCsBK vezetője. 

ad vBTE-vez. Sarasota, 1981. aug. 7. 

4. sz. Körlevél 

Valamennyi csoport és szórványvezetőjének 
Állomáshelyén. 

~edves Bajtársam ! 
Ujra a 100 éves Jubileumi Díszérem ügyében kell ezt a pár sort írnom. 

Annak a lebonyolítása nem is olyan könnyű feladat, főleg akkor, ha ab
~!ln a segítség jóformán minimális, s az érmeket, szalagot, szalagdíszí
eseket négy különböző országban kell elintézni. 

1981. V. 15-én este Torontóban az éremverőtől130 db. JDÉ-t vettem át. 
~kkor közölte velem, hogy közben az éremverőtőke kerete elrepedt, s 
Igy a többi 120 db-ot csak leghamarabb május 19-ére tudja átadni nekem 
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a Csendörlaktanyában. Nekem május 19-én reggel vissza kellett repül. 
nöm az USA-ba , s így az ott átadott érmeket én már nem tudtam ma. 
gammal hozni. 

A 130 db . JDÉ-t elsősorban a torontói ünnepségen résztvett csendő_ 
röknek adtam át. Mivel 178 csendőr volt jelen, így annak átvételéről 
többen "önként" lemondtak, hogy főleg azok kaphassák meg, akik távo_ 
li országokból jöttek, s az ausztráliai kiküldöttek vihessék magukkal 
azokat. A többi 120 db. jelenleg a torontói Csendőrlaktanyában van, de az 
állandó kanadai postás-sztrájk miatt azokat még a mai napig nem vehet
tem át. 

Így " vis maior" - előre nem látott nagyobb akadály - áll fenn, s tü
relmét kérem mindazoknak, akik a JDÉ árát beküldték, de az érmet a 
fenti okok miatt még nem kapták meg. 
Ügyvezetői törzs nem lévén, mihelyt a JDÉ-k kezeimhez érkeznek, 

mind magam fogom azokat az igénylőknek postázni. 
(Megjegyzés: A kanadai postás-sztrájk 1981. VIII. lO-ével véget ért, 

v.Kövendy Károly VIII. ll-én kelt értesítése szerint Karsay Elek bs . 82 
db. JDÉ-t sikerrel átvitt a US-ba és feladta vezető bs. címére. - Szerk.) 

vitéz Baranchi Tamáska Endre 

Az MKCsBK Jubileumi Emléktabla 

A m.kir. Csendőrség alapítás ának 100. évfordulójára 
Youngstown-ban (Ohio, USA) 1981.IX.13-án elhelyezett 

emléktáblát megkoszorúzzák Molnár István, vitéz Kemes 
László és Gaál Mihály bs-ak, a Cleveland-i MCsCsK tagjai. 

Az emléktáblát állította a Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Kőzősség 

A Csendőr Emléktábla gondolata a t 1978. II . ll-én, Calgaryban megtar
tott Vezetőségi Értekezleten született meg, melyről a B.L. 1979/1. száma 
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(12. oldal) számolt be. A gondolat 1980-ban indult a megvalósulás felé, mi
kor megérkezett Ft. Mészáros György O.F.M., a Youngstown-i (Ohio, 
USA) Ferences Atyák házfőnökének levele, me ly szerint korábbi kéré
sünknek szívesen tesznek eleget és készek emléktáblánkat kegyhelyükön 
elhelyezni (B.L. 1980/2., 171. olda.) 

Az emléktábla előállítási költségeire legelsőnek a Magyar Csendőrök 
Családi Közössége csoportunk 1980. XII. l-én 200.00 US dollárt, valamint 
a MKCsBK Bajtársi Levél 1981. V. 12-én 1,000.00 Cdn dollárt adományo-
zott. . 

Az emléktáblát 1981. V. 12-én a Pittsburgh-i (Pa., USA) Jas. H. Matt-
bews & Co. cégnél rendeltem meg bronzban. A magyar szöveg helyes
ségének átvizsgálása után azt ez év augusztusában a cég Youngstown-ba 
le is szállította. Az emléktábla 995.00 US dollárba került. 

A tábla elhelyezésére, valamint más előkészületek megtételére és az 
ünnepség megrendezésére a MCsCsK elnökét Molnár István szds-t, míg 
az avató ünnepi beszéd elmondására Dr. Balló István őrgy. a MCsCsK 
volt elnökét kértem föl. Mindketten elfogadták. 

A felavató ünnepséggel kapcsolatos leleplezés 1981. IX. 13-án, vasárnap, 
a Szt. István búcsú napján 300 fő jelenlétében történt meg. Emléktáblánk 
"Szent István király szobra és az angyalos magyar címer társaságában 
_ miként azt Ft. Mészáros György atya írta - otthon fogja magát érez-
ni. " 

A megható ünnepség sikeres megrendezéséért a 'MCsCsK csoportunk 
rendező bizottságát élükön Molnár István szds-t méltán illeti. elismerés . . 
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vBTE-vez. 

12/1981. sz. 

1881 - 1981 

vitéz Baranchi Tamáska Endre 

az MKCsBK vezetője 
Sarasota , 1981. augu. 7. 

Dr. Kiss Gyula szkv. m.kir. csendőr százados úrnak, 
az MKCsBK " Bajtársi Levél" főszerkesztője , stb. , 

Állomáshelyén. 

Kedves Bajtársam, kedves Gyula barátom! 
Hat éve már annak, hogy mint az akkori ügyvezetői törzs tagja is önként 

átvetted a Bajtársi Levél szerkesztését. Azóta teljes odaadással ...:.
érezve ezt, mint csendőr kötelességet - szerkesztetted mindnyájunknak 
ezt az újságot, amely a legjobb összekötőkapocs volt a világg á szétszórt 
csendőrök között. Ezenkívül tájékoztatónk még bizonyítékul is szolgál ar
ra , hogya szabadföldön élő bajtársak nemcsak megtartották a csendőr
szellemet, de azt továbbra is ápolják, s nivós lapjukkal is erősítik össze
tartozandóságukat. 

Az ügyvezetői törzs hamar megszünt, de Te Gyulám továbbra is őrhe
lyeden maradtál, s nemcsak a Bajtársi Levél szerkesztését, de igen sok 
közös ügyet is önként magadra vállaltál. s így lettél nekem mindvégig hű 
és megbízható segitőtársam is. 

Az elmúlt hat év alatt igen sok szép és megérdemelt dícséretet kapott 
lapunk. MIndezeket úgy könyveltem el , hogy azok elsősorban Neked szól
tak. Tudjuk azt , hogy ahány ember, annyiféle egyéniség, annyiféle gon
dolkodás. Tudom azt is , hogy örömödbe néha üröm is került. Könnyű bí
rálni , kritizálni, de nem olyan könnyű egy lapot úgy szerkeszteni ,'hogy az 
mindenkinek 100 %-ig a szájaíze szerint legyen. 

Megköszönöm Neked ezt a szép és nem könnyű munkát , amit fáradt
hatatlanul és önként teljesítettél , megköszönöm nemcsak a magam , de a 
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több szá~ ~se~dőr és csendőrb~~át nevében is . Lapunk mindig csak örömet 
és felüdulest Jelentett mndnyaJunknak. 

Szomorúan veszem tudomásul, hogy megválsz a B.L. főszerkesztői 
pOszt jától, s ezzel a XXXV. évfolyamát megért lapunk ajtaja fog bezáród
ni. Nagyon fog hiányozni, hogy a postás nem teszi azt többé levélszekré
nyünkbe. Hiánya pótolhatatlan nekünk volt csendőröknek . 

lsten áldjon meg még igen hosszú élettel Gyulám és kérjük, hogy ma
radj továbbra is velünk, mert csendőresküd ezt kívánja. 
Hiven, Becsülettel, Vitézül! 

bajtársi köszöntéssel; 

I~~~~ 
a MKCSB;C vezetöje ~ 
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2./ Tanulmányok, Cikkek, Leírások, Verse~ 

Dr. Zsigmond András: 

A Magyar Királyi Csendőrség 100 éves évfordulója 
(Ünnepi beszéd a Csendőr Jubileumi Emlékvacsorán, Torontóban, 1981. V. IG-án.) 

Száz évvel ezelőtt, 1881-ben alakult meg hazánkban a Magyar Királyi 
Csendőrség. Mik voltak ennek a történelmi jelentőségű ténynek az előz
ményei? Akiegyezéssel, 1867-ben feloszlatták az osztrák-magyar csen
dőrséget és ezt követte a vármegyék által szervezett "pandur-korszak," 
amely hivatását képtelen volt teljesíteni. Az ország vezetői belátták, hogy 
egy jól kiképzett, erkölcsileg kifogástalan fegyveres biztonsági alakulatot 
kell megszervezni a közrend fenntartására. 

Tisza Kálmán, akkori belügyminiszter az elgondolást teljes erejével tá
mogatta és a Képviselőház a törvény javaslatot megszavazta. A királya 
törvényt 1881. február 14-én szentesítette. Ezzel megalakult a Magy~r Ki
rályi Csendőrség , a világ egyik legkiválóbb biztonsági szerve. 

Ez röviden, szárazon a m.kir. Csendőrség megszületésének .története, 
melynek az idén ünnepeljük 100 éves évfordulóját. De mi minden: meny
nyi áldozatkészség, hősiesség, önfeláldozás huzódik meg a száraz adatok 
mögött , - ennek felsorolása köteteket töltene be , - s várja a hivatott 
történetírót, aki mindezt megörökíti , s a magyar történelem szerves ré, 
szesévé teszi és méltatja. 

Mint minden intézménynek, - így a m.kir . Csendörségnek is voltak 
születése pillanatától kezdve , végig a 100 év alatt lelkes hívei , csodálói és 
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természetesen - ellenségei. A "rend és a törvény" hívei úgy ma, mint a ;últban elismeréssel adóztak a Csendőrség rendfenntartó munkája iránt. 
Akik a múltban és a jelenben is szeretnek kibújni a törvény és a rend ke
ménY intézkedései alól, vagy akik felelőtlenül csak egyoldalú ún. "libe
rálls" jelsza vakat hangoztatnak, azok ádáz dühhel támadták és támadják 
még ma is a Csendőrséget. 

De úgy a Csendőrség barátai, mint tárgyilagos ellenfelei kénytelenek 
ma, 100 év távlatából elismerni, hogya m.kir. Csendőrség történelmi 
hivatást, feladatot teljesített hazánkban, amikor jelszavához hűségesen : 
Híven, Becsülettel, Vitézül" - teljesítette kötelességét! 

" Valahogy az isteni Gondviselés kezét látom abban, hogy pont az idén, 
1981 tavaszán ünnepeljük a m .kir. Csendőrség alapításának 100 éves év
fordulóját. Napjainkban ugyanis új, vagy inkább csak elfelejtett örök 
eszméket terjeszt világszerte a tavaszi szél: az emberiség - különösen 
itt, a szabad világban - kezd megcsömörölni a féktelen szabadosság
tól, melynek eredménye a bűnözés szörnyű elburjánzása, a közbiztonság 
megszünése, a törvény és a rend semmibevevése. A világ legnagyobb 
hatalma, az Egyesült Államok népe 1981-re olyan elnököt választott, 
akinek jelszava megegyezik a Csendőrség célkitűzésével: " ORDER and 
LAW," rend és törvény hangzik ma a Fehér Házból, a jelszó, mely 
nemcsak Amerikában, de világszerte is lelkes visszhangra talál! 

Igen, az eddigi néma többség , Amerika és a világ lelkiismeretes több
ségének a zöme belátta: a szabadságnak is vannak határai, - mint min
den nagyszerű emberi eszmének, - s ha ezeket a határokat könnyel
müen, felelőtlenül áthágjuk, akkor a szabadság gyönyörű gondolatával 
az erkölcsileg gyenge emberek visszaélnek. Csak úgy tudunk egy nagy 
eszmét, - mint amilyen az emberi szabadság gondolata is - tisztán , 
makulátlanul megőrizni , ha ennek a szabadságnak a határait megszab
juk, meghatározzuk a " rend és a törvény" erejével. 

Ezt a nehéz , hálátlan szerepet vállalta 100 évvel ezelőtt a m.kir. Csend
őrség - és ez az eszme , ez a feladat: " a rend és a törvény" szellemé
nek megtartása aktuális ma is. 

Itt értünk el a mai évforduló s megemlékezésünk legnehezebb, de köz
ponti, lényeges kérdéséhez : Érdemes-e ma 1981-ben 100 éves jubileumot 
ünnepelni? Ma , amikor 36 év óta tulajdonképpen feladatát konkréten 
betöltő, teljesitő csendőrség nem létezik, - hiszen Moszkva parancsára 
a hazai helytartók első dolga volt a Csendőrséget feloszlatni. Érdemes-e 
tehát - 36 évvel a feloszlatás után - 100 éves évfordulót ünnepelni? 

Válaszunk fenntartás , habozás nélkül: Igen! Érdemes, sőt kötelessé
günk a m.kir. Csendőrség alapításának 100 éves évfordulóját ünnepelni, 
Inert ezzel nemcsak egy nagyszerű intézmény , szervezet működéséről 
e~lékezünk meg, hanem egy Örök Eszmét hirdetünk, mely túlélte a vér
Zivataros évszázadot , túlélt világháborúkat, Trianont, Yaltát és Potsda
~ot, sőt túlélte a feloszlatást , üldözést és 36 éves számkivetést - és hódít, 
~ ~a is!. E.z .az Örök Eszme: " A rend és a törvény," mely minden em-
en egyutteles alapja. 
lIa csak egy szervezetről , intézményről lenne szó, akkor talán részben 
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elfogadnám azok véleményét, akik az évfordulós előkészületek során 
goztatták: rendezzük meg a 100 éves évfordulót, azután jelentsük ki, 
ezzel az emigrációba szakadt m.kir. Csendőrség, mint szervezet, 
közösség megszűnik működni. Hiszen mind jobban gyérülnek sorai, 
szervezett munka mind nehezebbé válik a tagok előrehaladt kora miatt. 

Az emberfeletti nehézségeket látom és megértem. Minden tisztelete 
azoké, akik ezt a munkát a múltban vitték és a jelenben végzik. E 
azonban a csendőrök sohase felejtsenek el: nemcsak egy nagyszerű 
vezet tagjai, hanem egy halhatatlan eszme képviselői is - és az 
szolgálata - esküjükhöz híven - a sírig tart! Hogy ezt az Eszmét, , 
Rend és Törvény" parancsát milyen úton, módon ápolják a esendő";';' 
azt ők maguk határozhat ják dönthetik el egyedül. De hogy az Eszme 
gálata ma 100 évvel az alapítás és 36 évvel a feloszlatás után is 
lez, - azt - tudom, minden esküjéhez hív csendőr tudja és vallja. 

Sokan - a kishitűek - azt hirdetik, hogy csak a fegyver, csak a haté::uulI. 
teheti országunkat ismét szabaddá. Jegyezzék meg a mindig ;,okosa 
bak": Az Eszme több, mint a kard, amit kiütötte k a kezünkl;>ől! A fegyve 
res erőt legyűrheti a túlsúly , a túlerő, de az Eszmét, ami a lelkünkben él 
senki és semmi le nem győzheti! 

Gondoljunk 1956 csodájára , amikor egy maroknyi magyar szabads 
harcos hetekig felvette a harcot az orosz tankok ezreivel és habár 
győzte őket a túlerő, - az Eszme , a magyar szabadság gondolata él, 
dít ma is. Az 1956-os magyar szabadságharc eszmei üzenetéből 
meg az 1968-as prágai tavasz , a közép- és keleteurópai rabnépek cm::u-_ 

állási mozgalma - az '56-os magyar szabadságharc tanulságaiból okult 
a hős lengyel nép , mely ma a világtörténelem talán legszebb lapjait 
írja az emberi szabadságszeretet győzelméről. 

Mi, magyar emigránsok; az emigráns magyar csendőrség ma már csak 
az eszme mindent legyőző hatalmában hiszünk és remélünk abban, hogy 
Isten nem hiába teremtett népeket, nemzeteket. Minden néppel, nemzet-. 
tel megvan a Gondviselésnek a maga terve, célja. Ezt az Istenadta célt 
minden nép csak szabadon, a maga sajátos történelme, hagyományai 
szerint valósíthatja meg. Ezen hivatás megvalósítására népünknek tehát 
isteni joga és kötelessége van. Nincs az a . földi hatalom, mely ebben 
minket megakadályozhatna. Legfeljebb ideig , óráig. 

Ebben az isteni hivatás megvalósításában nagy szerepe van a Csendőr
ségnek, az általa képviselt Eszmének: "a Rend és Törvény" szellemének. 
Magyarul, magyar módra akar a magyar nép élni, dolgozni, alkotni. 
Ne diktálj on ebben nekünk senki, akár Keletről , akár Nyugatról be
csempészett, testünktől-Ielkünktől idegen ideológiákkal, világnézetekkel. 
Ehhez olyan isteni jussunk van, mint az élethez, a levegőhöz és a nap.
fényhez . Ez a jog olyan isteni törvényeken alapszik, mint ami égi pályá
ján tartja a Napot, Holdat és a Csillagokat. 

Ez a gondolat, ez a hivatás , ennek az Eszmének· a hirdetése, megva
lósitása emigráns létünk lényege, értelme , s egyúttal az emigráns· magyar 
Csendőrség célja is . Mi emigránsok, az emigráns Csendőrség váUaljuk 
ezt a hivatást, ami életsors és életprogram, melynél nehezebb, keserűbb 
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és fájóbb aligha van, de ugyanakkor nincs felemelőbb, dicsőbb és fonto
sabb sem. Mert mit is jelent emigránsnak, emigráns csendőrnek lenni? 
Jelenti elsősorban azt, hogy életünkkel, példánkkal, tetteinkkel hirdet
jük a teljes Magyar Igazságot: szabadságot követelünk magyar hazánk
nak és népünknek! Ezt az igazságot, melyet 1945 óta a szovjet hódoltság 
alatt nyögő hazánkban hirdetni nem lehet. Ennek a teljes , megalkuváS 
nélküli Magyar Igazságnak kell itt a szabad világban kifejezést adnunk. 
Ez szent hivatásunk, - ami nem is kevés. 

Ez a kötelességünk : az Eszmét hirdetni és továbbadni utódainknak és 
gyermekeinknek, hogy éljen elevenen a magyar szabadságvágy szívük
ben, akkor is, mikor mi már nem leszünk. Ezért hagy tuk el hazánkat, 
ez ad egyedül erkölcsi alapot hontalanságunknak, hogy itt a szabad világ
ban hirdessük az Eszmét és azt beleplántáljuk fiaink, leányaink lelkébe 
is : a hitet az eljövendő szabad Magyarország megszületésébe, amely
ben a "rend és a törvény" szelleme lesz megint uralkodó. 

Ma este tehát nem gyászszertartásra jöttünk össze, nem búcsúztatni 
akarjuk a 100 éves m .kir. Csendőrséget, hanem új, szent fogadalmat 
akarunk tenni: életünk utolsó leheletéig, szívünk utolsó dobbanásáig küz
dünk és harcolunk hazánk felszabadításáért! Ezt az Eszmét, a szabad
ság örök isteni gondolatát ápoljuk magunkban és gyermekeinkben a 
csendőr jelszó a " rend és a törvény" szellemében, a csendőr eskű erejé
vel: "Híven , Becsülettel , Vitézül!" Isten minket. úgy segítsen! 
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A 100 éves évforduló alkalmával a Hősők Keresztjét Sydneyben 1981. VI. 6-án v.Duska László 
az MHBK kőzponti vezetője megkoszorúzza. . 

Koszorúvivők : Koltay Imre őrm. és Gál Lajos őrm. 

Vitéz Duska László: 

Ünnepi beszéd Sydney-ben 
a m .kir. Csendőrség alapításának toO. évfordulóján éi Sydney-i (N.S.W., 

Ausztrália) Magyar Központban , 1981. VI. 6-án. 

" Méltóságos Ezredes úr! Nemzetes Asszonyok! Kedves Bajtársaim ! 
A m .kir. Csendőrség toO. évfordulóját ünnepeljük. De vajon van-e jo

gunk ünnepelni? Örömnap ez , vagy pedig gyászünnep? Erre próbálok 
néhány gondolattal felelni. 

Az 1867-es kiegyezés után feloszlatták az osztrák-magyar csendőrsé
get, akiknek szerepét a vármegyék által szervezett pandurság vette át. 
A pandurok felkészültsége igen hiányos volt , így nehéz feladatuknak nem 
tudtak eleget tenni. Magyarország felelős vezetői látták, hogy sürgősen 
meg kell szervezni egy jól kiképzett, erkÖlcSileg kifogástalan, fegyveres 
biztonsági alakulatot a közrend biztosítására. A törvény javaslatot a bel
ügyminisztérium 1880 novemberében terjesztette a képviselőház elé, amit 
az elfogadott és amelyet 1881. február 14-én a király szentesített. Ezzel 
megalakult a m .kir. Csendőrség , mely a világ egyik legkiválóbb bizton
sági, rendfenntartó intézménye lett. 

Mi az évfordulós megemlékezés célja ? 
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Nemcsak arra emlékezünk, hogy a MKCs a száz év alatt hivatást , 
sőt többet, történelmi feladatot teljesített, mikor jelszavához hűségesen 
Híven, Becsülettel és Vitézül" védte a törvényes rendet - hanem ez az 

évforduló egy eszmét is szolgál. Szól a világ lelkiismeretéhez , hogy a 
rend és törvény tisztelete nélk~l nem létezik emberi közösség és nem áll
hat fenn egyetlen állam sem. Es hogy a szabadság szent eszméje is csak 
úgy őrizh~tő meg tisztán, ha ennek a szabadságnak a határait a " REND 
és TÖRVENY" erejével szabják meg. 

1981-ben különös aktualitást nyert ez a gondolat. Különösen itt, a szabad 
világban, hol minden jóérzésű ember beleundorodott a túlzott szabadság
ba, a szabadosságba, amelynek eredménye a bűnözés statisztikájának 
katasztrófális emelkedésében és a közrend megszünésében mutatkozik. 
Ahol a rendőrök is sztrájkolhatnak, aminek azután szégyenteljes betöré
sek, rablások és fosztogatások a következményei. Ezek a rútságok köve
telik a rend és törvény újboli uralmát , melynek leghívebb védője a m.kir. 
Csendőrség volt. 

Igen, a m.kir. Csendőrséget 64 évi működés után Magyarországgal 
együtt letiporták, derék tagjait odahaza kiirtották. Igen, ezt szívünkben 
mindig gyászolni fogjuk és gyászolják odahaza is a jó magyarok. De 36 
esztendős hazátlanság , 36 év egyenruha nélkül, fizetés nélkül, fegyver 
nélkül, ezer viszontagságon keresztül se tudták se megölni , se megtörni 
a magyar csendőr szellemét. 

Ezt ünnepeljük joggal a 100 éves évfordulón. És talán a közeljövő meg 
fogja mutatni, hogya 100 éves évforduló nem az " oszolj" kürt jele, ha
ne, a "Sorakozó" -é ... nagy , szép és új feladatokra. - Amikor a csend
örök kemény katonafegyelmére , rendfenntartó gyakorlati tudására , hű
séges, becsületes és a háború fergetegében bebizonyított vitézségére le
tiport hazánknak szüksége lesz. Szüksége lesz a csendőr-jelmondat szín
arany ötvözetére a Kárpátmedence minden lakójának. Nem csupán a 
járőrözésre gondolok, hanem sokkal magasabb feladatokra. 

A csendőrök dupla hajtókájának jelentősége most fog bebizonyosodni. 
Az alapszín azt jelenti, hogya m.kir. Honvédség legkiválóbbjai mehet
tek csak csendőrnek. A másik szín az alapszín felett azt jelenti, ogy el
sajátították azokat az ismereteket, melyek képesitettek benneteket a tör
Vényes rend és biztonság fenntartására. Az elmúlt 36 esztendő nem ve
szett el! Élményekben, világtapasztalatokban gazdagabbak lettetek. Ve
gyétek komolyan Dr. vitéz Endrey Antal meglátásait és ne felejts étek, 
hogy mire tettünk esküt. A csendőrszellem él és tudom, nem hiába vár 
!.tátok az ország! Ehhez adjon segítséget és erőt a Mindenható Isten! 
Ugy legyen! " 

13 



" 

111 

Az ünneplő bajtársak és hozzátartozóik csoportja: Balról jobbra: Kovács János őrm., 
Máthé Jenőné zászlóanya, Bak Sándorné, Máthé Jenő, Bak Sándor, előttük Máthéék három 

kisleány unokája: Caroline 12, Stefánia 11, Krisztina 4 évesek, Töröesik Pál tb. cső. 
zászlótartó, Máthé Katalin, Latin Latin Olga, Ft. Ruzsik Vilmos magyar főlelkész, 

Tóth József törm. és Albisy József bsa. 

Máthé Jenő: 

A m.kir. Csendőrség 100 éves alapításának 
megünneplése Párizsban, Franciaországban 

Impozáns keretek között ünnepelte meg Párizs magyarsága a m.kir. 
Csendőrség 100 éves alapítását. Szombaton, 1981. február 14-én kb. 60 sze
mély vett részt a csendőr zászlószalag és a zászló újraszentelésén, vala
mint az azon alkalommal elhangzott beszédeken. Az ünnepi szónok Temes
vári Márton pc. hadnagy volt, kinek édesapja vitéz Temesváry Endre 
vőrgy. volt utolsó csendőrfelügyelőnk. 

Utána Tóth József franciaországi területvezető ismertette a m.ki!'. 
csendőrség felállítását, majd Dr. Szén József franciaországi MHBK fő
csoportvezető francia nyelven ismertette a csendőrség történetét és a 
csendőrök hősi harcait a második világháború alatt. Bata József őrm. 
szavalata következett Hajas István "Kakastollasok" c. versével, majd· 
Sujánszky Jenő a Franciaországi Szabadságharcosok elnöke ismertette 
a csendőrök hősi harcát Budapest védelmében, hol 3,500 csendőr vesz
tette életét. 

Utána következett a zászlószalag fölszentelése , melyet Ft. Dr. Ruzsik 
Vilmos franciaországi főlelkész végzett és a zászlóanya fölkötötte az 
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1881-1981 feliratú szalagot, melyre rá volt hímezve egyik részén: M.Kir. 
csendőrség - a másikon: Franciaországi főcsoport. 

ugyanaz a zászlóanya varrta ki az aranybetüs felírású zászlószalagot, 
aIti ezelőtt 20 évvel magát a zászlót is egyedül készítette el, Máthé Jenő 
órrn. felesége, Gittuska. Az ünnep meg rendezője és az ünnepi bemon
dó Máthé Jenő őrm. bs. volt. Utána ki lettek osztva a 100 éves díszokle
velek, sajnos az érmek nélkül. Az estet társasvacsora zárta be kitünő 
hangulattal és jó énekgárdával. 

Másnap, vasárnap ünnepi szentmise volt, melyet Ft. Dr. Hiero István 
párizsi magyar plébános, Ft. Dr. Ruzsik Vilmos főlelkész és Ft. Kovács 
István - Kovács János cső. őrm. fia - mutattak be. Közel 200 személy 
vett részt a szentmisén, ahol úgy Ft. Hiero, mint Ft. Ruzsik atya méltat
ták a m.kir. Csendőrség hősi helytállását a második világháborúban. 
AI. ünnepséget vasárnap ugyancsak díszebéd zárta be. 

Az ünnepélyen a Francia Frontharcos Szövetség zászlóval képvisel-
tette magát. 

Máthé Jenőné zászlóanya felköti a Jubileumi Zászlószalagot. Előtérben Törőesik Pál tb. cső. 
zászlótartó, háttérben Máthé Jenő őrm. és Tóth József törm. 
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Bata József őrm. Hajas István "Kakastollasok" c. versét szavalja. 
A hatalmas csendőrképet a háttérben Keretes Rezső bs. festette. 

Megjegyzés 

A kétnapos ünnepségről részletes beszámolót hozott a Bajtársi Levél 
1981. IV. 30-án megjelent 1981/1. száma (42-46 oldal). 

A sikerért illesse elismerés és dícséret az alábbi Rendező Bizottságot: 
Elnök: Tóth József törm., tagjai: Máthé Jenő, Kovács János és Bata Jó
zsef őrm-ek, Molnár Bálint és Bak Sándor cső-ök. Gratulálunk. (Szerk.) 
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Molnár Bálint cső., 
a MKCsBK párizsi (Franciaország) csoportjának, 

valamiqt az 1981. II. 14. és 15-iki Jubileumi Csendőrnap 
Rendező Bizottságának tagja. 

A m.kir. Csendőrség érdeme 

a:reremtőnk akarata folytán megünnepelhettük a M.Kir. Csendőrség ala
psának 100. évfordulóját. Ezt még mi is , akik ünnepelhettünk, olyan ter

.'~.szetesnek tartottuk és tartjuk, mintha az ünnepély megtartására von
óhajunk velünk született adottság lett volna. Azonban, ha figyelembe 

azt a jó magyar közmondást, mely szerint " Minden a neveléstől 
iflgg" akkor már tágabb látókörből vizsgálhat juk összegyéniségünket és 
• valóságot. 

Mindezeknek teljes tudatában voltak azok a magyar elődeink, akik a 
iilJÓr. Csendőrség alapköveit lerakták, majd időről. időre a köveket 
szebbé, csinosabbá , finomabbá faragták, csiszolták. Igy fejlődhetett a 
Csendőrség a világviszonylatban kiválónak elismert közbiztonsági testü
letek magaslatára . Ez gyakorlatban azt jelentette, hogya Csendőrség 
csak olyan ifjút fogadott kebelébe, kinek úgy a szülei , mint a jelentke
zi és annak testvérei is feddhetetlen előéletüek voltak és Istent tisztel
~k. ennek folytatásaként előljáróink, oktatóink törekedtek felismertetni 
velünk az Istenbe vetett hit előnyeit az egész emberiség javára. 
Előljáróink odaadó igyekezettel szorgalmazták, hogy alárendelt j eink az 

általános tudnivalók fölé emelkedjenek kezdve a betűvetéstől a számtan 
bonyolult rejtélyein át folytatva a rajzolás finom művészetével, gondo
san vigyázva a szépbetűs, értelmes fogalmazást. Egy pillanatra sem fe
ledkeztek meg az ön- és a közfegyelem mikénti tökéletesítés éről és az elért 
magaslat szintjének fönntartásáról. 

Megtanítottak bennünket arra is, miként lehetséges nemcsak tanulni, 
de tudni is. Csak így volt lehetséges, hogy a mindennapi életből a Testü
let kötelékébe lépő ifjú - általában rövid időn belül - uralma alá tudta 
kényszeríteni a BTK paragrafusait, a SZUT útmutatásait, a Nyom.Tan. 
magyarázatait, a KB TK szakaszait egészen az illemtanig és az etikáig. 

És itt, az emigrációban magas felkészültségű előljáróink és felebbva
lóink nagyobb és fehérebb szelet kenyérért nem törekedtek, siettek 
áruba bocsátani a magyar föld terméseként magukkal hozott érté
kes szaktudásukat. N em! Ellenben szívfacsarón láttuk őket az épülő 
ház létrafokán, nyalábjukban téglával, építőanyaggal, gyárakban, a gé
Pek fülsiketítő zajában fonalat csomózni, orsókat cserélni, a mezőkön 
~.s~.á~.ni, kapálni. Azaz nem rettentette meg őket tragikussá vált sorsunk. 

?Zülok még azok is, akiknek a sors kedvezett, az egyszerű fizikai munkát 
valasztották azért, hogy ne csak alárendelt jeiknek, alantosaiknak, hanem 
a~ ~géSZ emigrációba kényszerűlt magyarságnak példát mutassanak. Szí
:u be~ őrizvén a Szolg.Szab. meghatározását, miszerint: " Istenfélelem 
z;rkOI~S?S életmód alapja, mely a kötelesség hű teljesítésére buzdít." 

c evelesl módunk nagyban hozzájárult ahhoz - amire nemcsak mi, 
a:end~rö~, ?e az egész magyarság büszke lehet - nevezetesen arra, hogy 
hí enllgraclóban a volt m .kir. Csendőrség tagjai mindenütt és mindenkor 

ven, becsülettel, derekasan megállották a helyüket az otthoni kommu-

17 



18 

mS,ta saJto"IegfaJoalmasabb bosszusagára . Nem cikkezhettek lapjaikban 
olyképpen: Lám az ex-csendőr, itt és itt , ezt és ezt a bűncselekmény t 
erkölcsi Rihágást követte el. Ezt nem érték el annak ellenére se, hogy 
"nehéz" pénzzel megfizetett csápjaik sasszemekkel fürkésztek, kifino. 
mult orral szaglásztak a világ minden táj án azért, hogy az ex-csendőr 
által elkövetett törvénysértést olvasótáboruknak inyencfalatként föltálal. 
hassák. S mert, hogy ebbeli törekvésük kudarcba fulladt , így ők bizonyít. 
ják a m.kir. Csendőrség erkölcsi feddhetetlenségét. Azt, amit a m.kir. 
Csendőrség nevelése útján ért el , amire minden jóérzésű igaz magYar 
büszke lehet. 

Minket csendőröket elsőként érint' ez a becses elismerés, amiért hálán. 
kat és mélységes köszönetünket fejezzük ki előljáróinknak, fellebbvaló. 
inknak, akiknek oktatása , tanítása útján meg tudtuk állni helyünket a 
világ megannyi munkahelyén. Biztosít juk őket, hogy tanításukat szívünk
ben, lelkünkben továbbra is megőrizzük és a jövőben is annak szellemé
ben cselekszünk híven, becsülettel, vitézül. 

Körmendy János örm., 

a volt Graz-i Magyar Csendör Bajtársi Asztaltársaság egyik alapí
tó tagja. Az eredetileg hét csendőrtiszthelyettesbőI álló csoport 
összeköttetést teremtett a szétszóródott csendőrök között, 1947. 
VI. 21-én segély-alapot létesített, s Jegenyés Pál főtörm. szerkesz
tésében körleveleket adtak ki , melyeket 1948. XI. 20-án követett 

a Bajtársi Levél első száma. 

Vtczás Mihály : 

Látogatás bajtársainknál 
ganadában 

Már 1976 nyarára terveztem innen Ausztráliából tengerentúli utat fele
ségemmel együtt Európába , Északamerikába. Az USA és Kanada ismert 
szép tájai mellett főként az ottani bajtársak hívtak, mert számkivetett
ségünk sok éve alatt a legtöbb csendőr érezte , hogy az MKCsBK szíve ott 
dobog. 

Amikor közeledett a csendőrség alapításának 100. évfordulója és el
dőlt, hogy a torontói bajtársak fogják az emlékünnepséget a találkozóval 
1981-ben megrendezni , elhatároztuk, hogy - bár feleségem állapota csak 
keveset javult - jelen leszünk. 

Április 23-án szándékoztunk Adelaide-ből útrakelni , de az air-hostessek 
sztrájkja miatt három napot vesztettünk. Így április 26-án a Canadian 
Pacific Air gépével hagy tuk el Sydney t , s Honolulun keresztül, a US nagy 
része felett elrepülve menetrendszerűen megérkeztünk Torontóba. Taxi 
vitt a közeli csendőr laktanya és múzeum helyiségeibe , hol a múzeumőr , 
v.Kövendy Károly szds. házigazdánk várt. Előtte sohasem találkoztunk. 
Mégis a sok évi levelezés után mint régi barátok üdvözöltük egymást. 
Bár kint még alig tavaszodott, központi-fűtéses szobánkban kellemes ott
honra találtunk. Javában folytak a Találkozó előkészületei. Karcsi mun
kája végeztével sietett haza , s alig 10 perces vacsora után már benne 
volt a szervező munkában. Szerettem volna sokat segiteni neki , de ehhez 
az előzményeket kellett volna jobban isniernem. Egy este hajdani évfo
lyamtársam keresett fel , kivel több , mint 40 év után találkoztunk újra. 
Amikor már kipihentük magunkat, bőven volt időnk a múzeum ezernyi 
értékes ereklyéjét alaposan megtekintenünk, s mondhatom , hogy azért a 
nagyértékű és áldozatos munkáért mindannyiunk köszönete szálljon 
Karcsinak. 

Tizenegy nap után , május 7-én beköltöztünk a Carlton Hotel-be , mely 
szállásul szolgált a Találkozóra érkező bajtársaknak is , akik azt kérték. 
Innen már több alkalmunk volt Torontót megismerni , s Adelaideből15-25 
évvel előbb áttelep,Ült honfitársakkal találkozni. A Találkozó közeledté
vel egyre másra jöttek az USA-ból, Kanadából, s messze tengeren túlról 
is bajtársak. Harminc, negyven év távlatából tüntek fel ismerős arcok, 
így Dr. Balló Pista bátyámé is , akivel Kassa (1940) óta nem találkoztam, 
aki maga szólított meg. Így voltam az azóta már meghalt Szűcs Vince 
őrm . bS.-sal is. Ak~of és ott találkoztam v.Hangodi Jánosékkal , Dr. 
Szentandrássy Lexi ~s Péterffy Zsomborral, akiket Ausztráliában csak 
1-2 éve láttam utoljára . 
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.. zuta~ el(~r~.~zett v.15=én ~z isme~Kedési esC Au.tóbuss~al'"együtt men.1 ancouver repülőteréről hamarosan repültünk hazafelé. S~dney~en m~~ 
tunk az ~~szeJo,:etelre" s akIk, ",:>eszalltak, s nem, lsme~tuk oket, tudt~k, 1/ It egy óránk, hogy vitéz Dr. J ani Istvénéknak még, mesel~~ttunk g,yo
hogy bajtarsak es hozzatartozOlk. Az est,,~~lya~an tala!k~ztam Dr. Ki~s VO örű utunkról, máris repültünk Adelaide felé , r;ug bennunk tovabb 
Gyula szds. bs-unkkal, a B.L. szerkesztoJevel es felesegevel. Leveleze. nY g tt a sok-sok szép felejthetetlen kanadai emlek ... 
sünk révén sok év óta jól ismertük egymást. V. Tamáska Endre évfo. zson o , 
lyamtársammal 40 év után itt találkoztam először. Ugyanígy v.Fekete 
G:y.~~ bs-am is, aki Hamiltonból, gyenge egészségi állapota ellenére csak 
azért jött, hogy minket köszönthessen. . 

Másnap, szombat este volt a Találkozó fénypontja: a díszvacsora, a Vitéz Nagy LaJos: 
műsorral a Magyar Központban a szinültig megtelt Árpád teremben. 
Valamennyiünkre nagy hatással volt, s éreztűk, hogy ezért érdemes volt 
a nagy utat megtenni. Itt találkoztam össze Dr. Borhy Emil hajdani 
évfolyamtársammal 40 év után. Vasárnap, 17-én hálaadó szentmisére 
mentünk a jezsuitákhoz, s a templom tele volt ismerös arcokkal. Ezt 
követte az '56-os Hősi Emlékmű megkoszorúzása a Budapest Parkban, s 
a szép Találkozó véget ért. Ezután még egy fiatal mérnök barátunkkal 
eljutottunk a Niagara vízeséshez, felmentünk a világhíres CN toronyba. 
Este Dr. Borhy Emilék otthonában kellemes vacsorán vettünk részt. 

Május 22-én hagy tuk el Torontót, s Calgaryba repültünk, hol Dr. Kiss 
Gyuláék vendégszeretetét élveztük tíz napig. Ekkorra ·már Kanadában 
kitavaszodott, s a szabadban is igen kellemes volt. Házigazdánkkal részt 
vettünk vitézavatáson, a cserkészek családi estjén a hatalmas, ujonnan 
átalakított Magyar Központban. Ott voltunk másnap, vasárnap az MHBK 
helyi csoportjának 30 éves fennállása alkalmából tartott hálaadó szentmi
sén és az ünnepi díszebéden. Eljutottunk v.Keresztes Lajosék 'és Szelei Jó
zsef MKCsBK csoportvezető otthonába is. Szabó Gellért bs-am elvitt en
gem és büszkén megmutatta tervező-irodai vállalkozását. Házigazdánk 
elvitt két napos túrára a Rocky Mountains filmekből jólismert, festői 
szépségű helyeire. Első este a Sziklás Hegység British Columbia tarto
mány felőli oldalán lévő családi nyaralójukban vacsoráztunk. Látogató
ink is voltak: Msgr. vitéz Vargha Gábor a Vitézi Rend főszéktartó-kincs
tárnoka (Nyugat-Németország), valamint Calgaryból vitéz Duska László, 
Az MHBK központi vezetője, s vitéz Balogh József Nyugat-Kanada-i Vi
tézi Hadnagy. A vendéglátás alatt nagyon éreztem, hogy az MKCsBK 
szíve ott dobog házigazdám dolgozószobájában, de ki tudja, hogya 100 
éves évforduló és a B.L. októberi száma után még meddig? Adja Isten, 
hogy legyen, aki tovább vigye, legalább néhány évig. 

Június l-én Vancouveren át British Columbia fővárosába, Victoriába 
repültünk, hol vitéz Hangodi János és felesége meghívásának tettünk 
eleget. Vitéz Hangodiné, Katóka annyira értékelte mindkettőn~, főként 
feleségem teljesítményét, hogy a világ végéről eljöttünk Kanadába a Ta
lálkozóra, hogy még a Calgary ünnepségeken meghívtak. Ö mutatta meg 
szép fővárosukat, elvitt családjuk fiatalabb tagjaihoz és ottani bajtár' 
sakhoz, így Csordés Jánosék szép farmjára finom vacsorára, meg Dávid 
Sándorék, meg Urbin Jánosék otthonába uzsonnára, valamint megmutat
ták a világhíres Butchart Gardens-t is. A pár nap Victoriában hamar el
szaladt. 5-én, pénteken elbúcsúztunk vendéglátóinktól, a kompon átkelve 
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Beszélgetés egy halott bajtársammal, 
visszaemlékezés néhai Kiss Sándorra 

Elmentél bajtárs! 
Itt hagytál bennünket! Fent vagy a Hadak Útján! 
Jelentkeztél volt előljáróidnál , utána összeölelkeztél Buda romjai alá 

temetkezett hős, valamint a kommunista hóhérok által megkínzott vérta
nú bajtársaiddal. Megtisztítottad lábtyüdet a hosszú út csillagporától, s 
úgy, mint valamikor az Udvarlaki őrségen , tisztelegtél tragikus sorsú 
Kormányzó urunk , a Legfelsőbb Hadúr előtt. 

Csaba királyfi elfogyhatatlan serege egy derék magyar csendőrrel sza
porodott és mi, akik még itt maradtunk ezen a bűnben fetrengő sárgolyón 
bajtársi szeretettel, könnyhullajtva emlékezünk rád. Többes számban ír
tam, mert nemcsak én, de valamennyien megsirattunk. 

Én is készülök utánad! Az idő elfutott a fejem felett, s mint jó atyánk 
valamikor tél elején számvetést csinálok. Ami felesleges és haszontalan 
megsemmisítem, amit megőrzésre szánok az utókor számára okulásul, 
majd valaki megőrzi. 

Nekem küldött remek verseidet is a megőrzendők közé sorolom ! Is-
tenem, hányszor elolvastam őket és elgondolkoztam azon, hogy ha te is 
abban a módban lehettél volna , hogy képezhesd magadat: lírai irodal
munk büszkesége volnál. Nem jutott számodra hely az eddig megjelent 
csendőr vonatkozású irodalomban. Egy jó magyar újságíró , aki leg
elesettebb és legszegényebb emigrációnk újságosai között: Szebedinszky 
Jenő hozta le lapjában egyik remekbe készült versedet, amit nekem aján
lottál. Mint később szereztem róla tudomást, ezt a versedet is csak nagy 
rábeszélésre küldted el a " Pittsburghi Magyarság" -nak. Nem tudtál 
~ülekedni, hangoskodni, mert m.kir. csendőr voltál, akiknek egyik fő 
Jellemvonása volt a szerénység. 

Ismétlem, kimaradtál a hivatalos és nem hivatalos irodalmunkból, pe-
~ig úgy vélem , hogy az oknyomozó történelmi műben egy kis sarok téged 
IS megilletett volna. 

Nem baj Sándor. 
Az én és bajtársaid - akik ismertek - szívében egy egész oldalt kaptál. 

2. 
Egy augusztus végi napon, mikor az Eged hegyen már szedni kezdték a 

Csabagyöngyét és a szagos saszlát, kötöttél ki harmadmagaddal az egri 
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m.kir . csendőrőrsön, hogya csendőreskű után felszereljetek és megkezd., j\sbóth ezds . úr meglátogatására , Milwaukee-be , hol ugyanc.sak cs~n~?r 
jétek választott életpályátokat, a csend~ri szolgálatot. jtársak és feleségeik vártak. A következő n~?on. a te ~akasod .aJtaJ~n 

Vadászy szds. esketett föl benneteket. En voltam a napos és kisértelek le , b~pogtattam , s megmutattad verseidet. MegaJandek?~t~1 egy parral es 
a ~áptalan ut~ai gazdasági hiv.a~alba , ah~l ~örö~ Nyeg~e .Béla g . t~tts ~aptam tőled egy felnagyított cs~ndőrj.árőr képe.t , amllr,?asztalom felett 
elsonek a te .fe]ed?e nyomta a klsust n.~gysagu! s~lmplazsm_oros vadasz. függ figyelmeztetésül , hogy ,haz~tlansag?mban l~ cs~ndor vagyo~! hom
kalapot, amllecsuszott az orrod hegyelg. AmmdIg savanyu thtts. azzallokomon a letörölhetetlen knzmaval , amIt annak Idejen a CSENDOR ES-
vígaszta.~t , ~lOgy egy év .elte~tével nem lesz a fejed ~,icsi,. ?Iint most, mert J{ÚVEL jegyzett oda Zékány Zolt~n hd~y . . . . 
ha megtomlk a sok tudmvaloval, melyeknek a csendor fe]eben van a helye, Este kikisértetek a Grey-hound allomasra , s ott ,all~atok ,. a~lg az au~o
olya.n kic~i ~~sz a kal~pod, mint a püspökök lila sapkája, éppen hogy csak bUSZ elindult, Ki hitte volna ak.kor , hogy utolj~.ra ~ntu~k buc~u~ egy~as
a fejed bub]at takarja . ak, Amíg éltéllélekben, álmaIdban odahaza ]artal. MlI~:de~ Irasodbol az 

Az őrsön az áldott emlékű, az erdélyi Csikból való Buzogány főtörm . ntthon , a fehértornyu kis falu utáni vágyakozásod csendul kl. Cs.ak el kell 
vett kezelés alá benneteket. Minden felszerelés végett nálunk jelentke. ~lvasni például " Falunk hangja" címet viselő versedet, amIt !l~~em 
zett próba úr jelöltet ő látott el csavaros góbé kérdésekkel. tőletek azt ajánlottál, amiért hálás köszönetemet küldöm utánad fel a Hadak Ut]ara , 
kérdezte, hogy " miért hosszú a hosszú és miért rövid a rövid?" Két tár· '-... 
sad csak hümmögött, de te így válaszoltál : "Ha a hosszú rövid volna , 
nem lenne hosszú, viszont ha a rövid lenne hosszú, nem lenne rövid. " 
Ügyesen feleltél fiam, dicsért meg az öreg székely, megtoldva , hogy még 
viszed valamire. 

Falunk hangja 

Én kisértelek el a Székesfehérvár-i próba csendőr iskolához benneteket, 
mivel hogy nem voltatok katonák, nehogy baj legyen a tisztelgés körül. 
Dehogy gondoltam én akkor, mikor együtt ballagtunk a Prohászka em· 
lék-templom mellett, hogy valamikor számomra itt fejeződik be a háború, 
amikor géppuskáim kilövi k az utolsó gurtni utolsó töltényét és elveszített 
hazámat siratva a nagy világ tekergője leszek. 

3. 
1973 ködös novembere derekán Jegenyés Pali jó bajtársunk meghívott 

otthonába, melyet ő találóan a "Boldogság tanyája" névre keresztelt. 
Al Capone hirhedt városában a Grey-hound állomáson vártatok Jegenyés 
Pál jó bajtársam társaságában. Este, egyik százados bs-unk lakásán talál
koztam az ottani bajtársakkal. Úgy vártatok és tiszteltetek meg, mint egy 
nagy család vándorló gyermekét. A régen nélkülözött bajtársi sz'eretet 
melege vett körül és bizony egy katonához, pláne magyar csendőrhöz 
nem illő, de a meghatottság könnyei kicsurrantak szempilláim alól. A 
csendőr asszonyok fölteritettek a vacsorához, s rátették a magyar sza
kácsművészet minden finomságát. A "hot-dog" -ot és a "hamburger" -t 
elfeledték. Nem hallottam, hogy valaki hiányolta volna. 

Te jobbról, Pali bajtárs bal oldalamon foglaltatok helyet. Három, sar
kantyú nélküli Pegazus lovas. A toll szerelmesei! Írói munkásságunk
ról beszélgettünk. Palit ismertem a B.L.-ekben megjelent munkáiból, 
nem is beszélve arról, hogya B.L.-nek ő volt a bábája. Téged a "Pitts
burghi Magyarság"-ból, Csendőrnapra megjelent versed után , s Pali baj
társ információjából látatlanban már ismertelek. Honét gondolhattam 
volna én azt akkor, hogy te vagy személyedben az egykori székely fur
fangot megfejtő próbacsendőr? Mária, kedves feleséged, közölte ott ve-
lem, hogy van neked még néhány versed , s ha majd visszatérőben meg
látogatlak benneteket, megmutat játok. 

Pali bajtársam elvitt régen látott, szeretett, volt előljáróm vitéz Ághy-
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A múlt éjjel azt álmodtam, 
Otthon voltam, otthon jártam. 
Kerestem a régi helyem, 
Holfelnőttem, ifjú lettem. 

Gatya tető Hársas völgye, 
Sövény patak üde vize, 
Ravaszka és Vajlagalya 
Mint emlékek jöttek vissza. 

Legeltettem, vizet hordtam, 
Szénát vittem, ott szántottam, 
Kukoricát törtem amott, 
Nagy vihar jött , csak úgy zúgott! 

Vasárnapon kis falunkban 
Óh mily szép volt az est hangja. 
Felhangzott a dal , muzsika 
Tó,ncra perdült apra' nagyja. 

Aztán a vén falu aludt, 
Álmodott egy jobb holnapot. 
Ahol minden honjítestvér 
Haza talál , s békében él. 

llajnal során, aUg pi rkadt , 
Kakasok már ébren voltak, 
Nekik volt a legszebb han gjuk, 
KUkoriku, kukoriku! 

Csordás kürtölt , ősi dallam, 
Hangzott végig a falunkban, 
Lónyerítés, tehénbőgéS, 
Röfögött az éhes sertés. 

Gágogott a libák nyája, 
Gág, gág, gág, rendén sorba. 
Í gy mentek ők rendjén enni, 
Kertek alá legelészni. 

A hú kutyák később keltek, 
Früstökszagra ébredeztek. 
Mert ők éjjel őrt állottak, 
Vigyáztak aháztájára. 

Édesanyám drága szája 
Csókja tapadt az orcámra: 
Keljetek fel gyermekeim, 
Hisz már virrad, hajnalodi k! 

És már sokszor reggelire , 
Párolgott a lángos képe. 
Mert jó Anyánk korábban kelt , 
Hogy ellássa szép családját. 

Í gy éltünk mi mikorunkban 
Ma már emlék, egy szép óda. 
Olyan jó a múltba n ézni, 
És a múltból erőt venni, 

Chicago, 1974, február 21-én . 
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A következö versében Édesanyját, kit rajongásig szeretett, siratja e-l : 

Szomoruan szól a harang, 
Odahaza kis falunkban. 
Temetnek egy édesanyát, 
Az én Anyám, drága Anyám! 
Isten hozzád, Isten hozzád! 

Máskor hazalátogat képzeletben és kérdezi : 

És a házunk, hol születtünk, 
Megvan-e még kis méhesünk? 
Másik házunk, hol felnőttünk, 
Ott volt a mi kedves fészkünk. 

Kié lett a szőlőskertünk? 
A kis rétünk, szántóföldünk? 
Szüleimnek verejtéke, 
Életünknek kis gyümölcse. 

Majd szülőfalujáról ír megint: 

Kisgyőr község hol születtem, 
Bent fekszik a Bükk hegységben. 
Fehér tornya messze látszik 
Le az alföldi síkságig. 

Bejártam a nagy világot 
Láttam sokat, szebbnél szebbet, 
Vq,rosokat, palotákat 
Hegyet, völgyet, nagy folyókat. 

Olyant, mint a Bükk hegységünk 
Fehértornyú kis községünk 
Sehol máshol nem találtam, 
Annak párját nem is láttam. 

Búcsúzom Tőled, kedves Bajtársam ! Megpróbáltam Írásaidból megraj· 
zolni énedet, egy talpig férfiét, aki éjt, mint nappal az elveszett Hazát, 
benne fehértornyú kis falUját siratja. Legyen számodra könnyü az idegen 
föld. Aludj békében ... odafenn találkozunk! 

~ 
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Néhai Kiss Sándor: 

Egyemlékként őrzött csendőrjárőr képhez . .. 
1944 - 1974 

Édesapám, Édesapám, 
Ki volt a te édesapád? 
Itt ezen a régi képen 
Két szép ember áll a hegyen. 

A vállukon szíjjon puska 
És a puskán szurony is van 
Kalapjuknál egy bokréta, 
Olyan mint a kakas tolla. 

Amint állnak, beszélgetnek, 
Látszik rajtuk, messzebb néznek. 
Mutatnak a láthatárra, 
Portyázásuk birtokára. 

Mindkettőnek bajusza van, 
Gallérjukon három csillag. 
Ez az egyik hasonlít Rád, 
Talán Te vagy, Édesapám? 

Édes Fiam, kicsi Fiam 
Tudod ki az, akit mutatsz? 
6 volt az én Édesapám, 
A Te drága jó N agyapád. 

Csendőr volt ő, rendnek őre, 
A falvaknak védőőre, 
Bünözőknek üldözője, 
.Törvényes rend őrizője. 

Így jártak ők kettesével, 
Gyalogosan meneteltek. 
Így jártak ők éjjel, nappal, 
Vállon szuronyos puskával. 

Édesapám, Édesapám, 
Hol van az énjó Nagyapám? 
Hol van, hogy én soh-sem láttam? 
Ú gy szeretnék tudni róla. 
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Nehéz erre választ adnom 
Hogy megértsed, ahogy mondom 
Megpróbálom szépen, sorba, 
Visszamenni régi múltba. 

Háború volt Hazánk földjén, 
Nyugat - Kelet hatalmáért. 
Romhalmaz volt kisországunk 
Eltiporták szabadságunk. 

Emlékszem egy kis falura, 
Édesapám falujára, 
Hegyek között egy katlanban, 
Fánkkal védett kis lakásra. 

Ott laktunk mi jó Anyámmal, 
Rokonságunk családjával. 
Gyermek voltam, olyan korban, 
Mint amilyen Te vagy mostan. 

Jól emlékszem egyik napra, 
Kidobolták a faluba' : 
Az ellenség nem messze van, ' 
Szomszéd falu határában. 

A felnőttek féltek, sírtak, 
Gödröt ástak, csomagoltak. 
Dugdosták el holmijukat, 
Féltették kis családjukat. 

E napoknak harci zaja, 
Géppuskának r opogása, 
Az ágyú knak durranása 
Behallatszott a falunkba. 

És e napon Édesapánk, 
Hirtelen érkezett hozzánk: 
N incsen időnk, csomagolunk, 
És még máma továbbmegyünk. 

Rokonságtól bú csút vettünk, 
Elindultun k : sírtunk , sírtunk. 
Havaseső leple alatt, 
Hagy tuk el akisfalunkat. 

Elindultunk hosszú ú tra, 
Hosszú évek nagy ú tj ára. 
Göröngyös volt ez az utunk, 
Élet - halál között mentünk. 

Dunántúlon egy községben , 
Megálltunk egy kis időre, 
De onnan is továbbmentünk, 
Hogy majd apánk j ön érettünk. 

Majdan utunk állomása 
Német földön Passauba' 
Öt évig volt egy lágerba' 
Onnan jöttünk Újhazánkba. 

Édesapánk visszamaradt, 
Baj társival tovább harcolt, 
Szombathelynek védelmében 
B ombaszilánk végzett' vele. 

Ott fekszik egy közös sírban, 
Magyar földön, magyar honban, 
Ott fekszenek együtt sokan , 
Kiknek nevük halhatatlan. 

Bajtársaink, hős Bajtársak, 
Az álmotok legyen áldott, 
Álmodjatok jobb vi lágot: 
Boldog Nagymagyarországot. 

Hős bajtársaink iránti 
mély tisztelettel : 

Chicago, 1973. február 14-én 
Kiss Sándor s.k. 

Kedves emlékül e versemet és a "Csendőrjárőr" képet vitéz Nagy Lajos 
bajtársamnak ajánlom ~ , í) 
bajtársi szeretettel : .,' U / 
Chicago , 1974. március 3·án C;~t7' { ~7, ce, i 

~. •• • ti.L. •.••••.....••. • ~ .• ~ ~ 
(Néhai Kiss Sándor főtörm . elhuny tát a Bajtársi Levél 1978. évi április 

30-án megjelent 1978/1. számában hozta. Szerk.) 
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p.S. szkv. törzsőrmester: 

Még egyszer őszintén a magyar csendőrről 

Emlékeim közül egy megtörtént esetet mondok el azoknak a fiatalok
nak, akik már a háború után, 1945 után születtek, s így a m.kir. Csend
őrséget nem ismerhették, de még ma is , 35 év után is a legelképesz
tőbb valótlanságokat és rágalmakat hallják róla az úgynevezett "népi 
demokráciában." Lehet, hogy ha állandóan hallják, talán el is hiszik. 

1938 közepét mutatta a naptár. Délután 3 óra lehetett, mikor csengett 
a telefon , s őrsparancsnokom vette fel. A beszélgetésből úgy vettem ki, 
hogy járőrt kell kivezényelni. Nem tévedtem, őpk-om közölte velem, 
hogy aT. majorban, a kastély mögötti erdőből a napokban akácfákat 
termeltek ki , s a törzset oszlopoknak szánva 2 méteres darabokra vág
ták. Mikor a munkát befejezték megszámlálták, egy hiányzott. A tulaj
donos járőrt kért a lopás kideritésére. 

Öpk-om engem indított szolgálatba azzal, hogy menjek ki, nézzem meg 
mi van ott. Mire odaérek beesteledik ugyan - mondta - de csak néz
zek körül , s utána vonuljak be, nem súlyos esetről van szó. így a tulajdo
nos is meg lesz nyugodva. Járőrtársam V.M. prbcső.tzds. 

Az uradaloql a község szélétől kb. 2 km távolságra volt. Mire odaér
tünk erősen sötétedett, így a helyszínből semmit se láttam. Bementem 
hát az általam már öt éve személyesen ismert K.M-hez, akit becsületes 
jó magyar embernek ismertem, s kitől szolgálat közben az ottani viszo
nyok felől érdeklődni is szoktam. Nevezettel a cselédlakásokban, az ún. 
közös konyhában találkoztam, hol hármunkon kívül más nem volt jelen. 
Körülnéztem, a kemence fűtéséhez egy halom szalma volt előkészítve. 
Amint a rönk ellopása felől érdeklődtem, feltünt , hogy kérdéseimre ide
gesen, a fűteni való szalma felé tekintgetve, lehajtott fejjel felel. Gondol
tam, itt valami nincsen rendjén. 

Szuronyomat háromszor aszalmacsomóba döf tem. A harmadiknál ke
mény tárgyba ütközött, s csak erősebb rántással tudtam kivenni. Szem
ben állva a nevezettel néhány másodperc után megkérdeztem, hogy mi
kor hozta el a rönköt? Tegnap éjjel - felelte, - s hogy egyedül, majd 
hogy rajta kívül nem tud róla senki. Arra a kérdésemre , hogy miért, az 
előttem álló zömök termetű 60 év körüli ember araszos, dús vörös baju
Szára könnycsepp gördült, mikor megnyílt és beszélni kezdett. Felesége 
már évek óta állandóan ágyban fekvő beteg, s mivel más karácsonyi 
ajándékot nem tud neki venni, egy rönköt hozott el a sok közül, hogy Ka
rácsonyra jó meleg szobával kedveskedjék neki. Úgy se veszik észre , 
\Fagy ha észreveszik, talán rosszul számolták meg - gondolta. Beléptem 
a Szobába, a szoba hideg , a szimpla ablakot jégvirág borítja. Gondol
koztam, mit csináljak ezzel az emberrel? Ha feljelentem , a tulajdonos
akit szintén jól ismertem - nem tűri meg tovább a birtokán, elbocsátja , 
Pedig 15 éve szolgálja gazdáját. A lopás és előrehaladott kora miatt má
~tt nem veszik föl , családja nincs, hova megy, mi lesz velök tél idején? 

eggondolandó kérdések ezek. 
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Láttam rajta, hogy nagyon szégyenli a történteket. Megmondtam neki 
hogya rönköt az éj folyamán lopja vissza, de úgy, hogy senki ne tudjo 
róla. erre mély sóhaj hagyta el mellét, s könnyes szemmel mondta, 
" Köszönöm D. úr visszaviszem az éjszaka ... " ' 

Erre, mint aki dolgát jól végezte, bevonultam. Bizonyosra vettem, hog~! 
az esetnek nem lesz folytatása. Másnap jelentettem őpk-nak, hogya falo. 
pás ügyében érdeklődtem, de a korai sötétedés miatt az üggyel további 
nem foglalkozhattam. Jól van. Mondta őpk-om. : Soós Péter: 

Másnap, de . 10 óra tájban ismét csengett a telefon. Öpk-om vette fel. 
A tulajdonos volt, aki köszönettel nyugtázta az elintézést az alábbi Sza. 
vakkal: " Tiszthelyettes úr, a gazember az éj folyamán visszalopta a rönk A megkerült írógép 
fát. Lám-lám, a csenőröknek már a puszta megjelenése is eredménnyel' 
jár!" 

Öpk-om arcárólleolvastam, hogy tisztában van az ügy mikénti elinté. 
zésével, de egy szóval se érdeklődött. Kánya községben, Tolna vm-ben születtem, hol apám egy bakter-ház-

A tettes en kívül talán én örültem a legjobban annak, hogya falopást nak volt a sorompó-kezelője és avasuti sineknek a napi ellenőrzését is 
így siker~lt elintézne~. _ Szá~oltam ~.zz_al ugya~lÍs, ha feljel:~tem ,. az. végezte. A csendőri szolgálatról még gyer~e~kori e.?I~ékeim va.nnak. 
eset termeszetesen nyllvanossagra kerul es a tulajdonos elbocsatJa . MIre" Hallottam azt is, hogy apám hívta be a portyazo csendoroket egy kis me
a cselédség előtti szégyenében esetleg még öngyilkosságot is követnek ellegre a téli hidegben, szélben. Ök azonban megköszönték, s me~tek t?
feleségével. Azóta több, mint négy évtized telt el, de ma is vallom, hogy vább. Annyit mondtak apámnak, hogy nincs időnk most bemenm, majd 
az öngyilkosság az évi statisztikája kettővel kevesebbet m~tatott. a következőbe betérünk. Amíg föl nem jöttem Budapestre sokszor lát-

Igaz az a mondás: "Bűnösök között cinkos, aki hallgat!" En inkább vál· tam őket gyalogolni éjjel, nappal, hóban sárban. , 
laltam a törvénytelen, tilos eljárási módot, amiért - ha kiderül- bün· 1940. IV. l-ével magam is beléptem a m.kir. csendőrséghez, s mint 
tetést kapok, mint a lelkiismeret furdalást, azért a büntetésért, ami a' próbacsendőr a balatonkenesei őrsön teljesítettem szolgálatot. Az év utol
tettes re várt feljelentés esetén, azért az alig 2 pengőt érő farönkért. Az só estéjén őpk-om, Rácz József főtörm. útbaindított a szekszárdi próba
alkalmazott elintézéssel ha nem is lett melegebb a tettes lakása, de meg· csendőr tanalosztályhoz. 
tartotta munkáját, s tekintélye, becsülete csorbítatlan maradt. Budapestre érkezve értem meg az Újesztendőt. Sietnem kellett a Kele-
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Hát ilyen volt az a sokat gyalázott, kakastollas Magyar Királyi Csendőr. ti pályaudvarra, hogyelérjem a Szekszárdra induló vonatot. Közben jó-
kedélyű férfiak és nők mentek az újévi mulatságokból hazafelé. A velem 
szembejövők "Boldog Újéve't" köszöntéssel és meleg kézszorítással üd
vözöltek, s hozzátették, hogy csendőrrel mindig jó találkozni, mert ők ak
kor nyugodtan mehetnek és alhatnak. Igen, ez volt valamikor a m.kir. 
csendőrség! Ezek voltunk mi, kikbe a bizalm át helyezte a nép. 

1944-ben mikor a -háború már a végéhez közeledett, őpk-om, Nagy 
József főtÖrm. telefonált apámnak, hogy jőjjön az őrsre és vegye át fiá
nak dolgait leltár szerint. Utána, ezzel egyidőben keresett a rokonság 
szőlőiben azok elrejtésére alkalmas helyet. Mikor ezzel meg volt, köny
veimet, fényképeimet, írógépemet más egyéb holmijukkal együtt ládába 
rakta, elásta, betemette és venyigét rakott föléje. 
Később apám és más idősebb mberek karszallagos nemzeti őrökként 

teljesítettek szolgálatot. Így apámnak több alkalma volt megnézni, körül
járni a rejtekhelyet. Egy alkalommal egyik vele volt társa meg is kérdez
te: "Mit néz maga Soós bácsi mindig, amikor erre jövünk?" Mire apám ... 
"ne szóljon semmit, a fiamnak a dolgai vannak itt . .. " szavakkal vála
Szolt. 

Mikor vége lett a háborúnak, nemsokára anyám megismerte a ruháját 
annak az embernek a lányán, akivel apám szokott menni. A fényképei-
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met a szél fújta szanaszét a szőlők között , de akik ezeket megtalálták 
általában mind hazaadták szüleimnek. ' 

A könyveim azonban nem kerültek meg. Ezeket sajnálom legjobban 
mert egy se lett meg bélőlük. Az írógépem azonban előkerült , hogy ho: 
gyan, az máig is titok , de egyszerre csak ott volt a b.ujhelyi községházán. 

A szomszéd lepsényi őrsnek volt a pk-a valamikor Papp József főtörrn. , 
aki szintén karszalagos ő.~ volt , s bejárt a községházára , ahol akkor még 
a régi emberek voltak. O látta meg az írógépet az asztalon. Odament 
felnyitotta, s olvasta : " Soós Péter szakaszvezető . Balatonkenesei őrs. ,, ' 

Nagy örömmel vitte azonnal a hírt apámnak, anyámnak mondván: 
Meg van a Péter írógépe! Ott van a községházán! Persze anyám nYom. 
ban átment a községházára és kérte az írógépemet. A jegyző halsztotta 
a dolgot, hogy még kell neki. Anyám még kétszer ment át, s mikor a 
jegyző nemmel felelt , annyit mondott , hogy ez a fiának az emléke , s ha 
azt meri neki még egyszer mondani , hogy " nem ," rögtön a fejéhez vágja. 
A jegyző csak annyit mondott, hogy hát csak vigye. 

Anyám ahazavitt írógépet gondosan őrizte hazaérkezésemig. Egy alka· 
lommaI a b.zamárdi községháza tisztviselője kérdezte apámat, hogy 
meg van-e fiának az írógépe Soós bácsi? Apám mondta igen , megvan. 
Mire kérlelte , hogy hozza be, meg van véve , nincs írógépük, s nem tudnak 
dolgozni. Íagy azután írógépem végleges helye - mely mint lopott, vagy 
talált tárgy kerülhetett a b.újhelyi községházára - a b.zamárdi község· 
háza lett. Írógépem eladásával nagyon meg voltam elégedve . 

Dévai Mihály: 

Nimród, Hunor és Magor 
(Részlet a szerző "A szumir-magyar nemzet Kárpát medencei 7.000 

éves ős történelmi joga" c. kéziratából. 

"Nimród szumir király egy vadászata alkalmával magával vitte fiait , 
flunort és Magort. Nimród elől lovagolva egyelejtendő vadat vett észre , 
melyet üldözőbe vett. Fiai néhány pillanatig meglepődve figyelték atyjuk 
nyargalását, mind addig , amíg egy csodálatos színben pompázó , iramo
dó szarvasbikát ézre nem vettek, minek láttán az elejtendő vad után ve
tették magukat. Az alkony beálltával azonban az erdő sűrűjében nyomát 
vesztették a " Csodaszarvas" -nak. Atyjukat nem találva útjukat vissza
irányították atyjuk kastélyába , ahol atyjuk érkezésüket várta. 

Egy idő múlva a két királyi'herceg önálló életre vágyott, s a Zagros hegy 
Uri-ki törzsfőnök, Adzsem leányait vették feleségül , mely nép nyelvüket 
beszélte . A házasságkötések után a két királyi herceg megalkotta saját 
törzsét ." 

Ezek után szinte csodának beillő soraival eképpen folytatja Hazai pro
fesszor a történelmi megörökítést: 

"Hunor még atyja életében, napjaink előtt 4000 év körül új országot 
indult törzsével alapítani. Az évekig tartó vándorlás után egy napon be
érkezett törzsével a Kárpátok medencéjébe, ahol-legnagyobb meglepe
tésére - nyelvét beszélő törzsek éltek. Öröme határtalan volt , mert az 
új-hazában nemcsak minden megtermett , de vérontás nélkül települhe
tett le a nyelvét beszélő testvér-törzsek mellé. A végeláthatatlan kiterje
désű dús legelők állataik jólétét biztosították. " 

A magyar nép tudott Nimród, Hunor, Magor " Csodaszarvas" legendá
járól. Azt is tudta a nép , hogy az ősök keletről érkeztek az ősi Kárpát 
medence i hazába nagyon messziről. Csak azt nem tudta senki , hogy 
Nimród hazája hol, a föld melyik részén volt? Arról is tudott a nép, hogy 
azősi vallás fel lett cserélve. Az ősi írást Erdély székelyei még a XX. szá
zad elején is írták, minden tilalom ellenére. 

Egy török nyelvre lefordított történelmet megörökítő könyvet kellett 
megtalálni az Ankara-i múzeumban , hogy végre tisztázódhassék a " Cso
daszarvas" legendája , mely történelmi valóság. 
~~J . Browning, angol professzor a XVIII. század közepén azt írta , hogy 

Egy ankarai (Törökország) kutatása alkalmával Blankovics professzor ' . "A magyar nyelv egyetlen kődarabból álló terméskő , melyen az idők 
figyeimét a Nemzeti Múzeum könyvtárában egy könyv ragadta meg, VIharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő kalen
melyet levéve a polcról figyelmesen vizsgálni kezdett. Néhány név ra·' dárium. Nem szorul senkire ... nem kölcsönöz , nem alkuszik, nem ad
gadta meg a figyeimét. Mivel a török nyelvvel hadilábon állott , a köny· vesz senkitől. Ez a nyelv a nemzet önállóságát jelenti, szellemi függet
vet kikérte és elküldötte Hazai György türkológusnak lefordítás végett. lenségének legfényesebb záloga ." 
Hazai professzor nem késlekedett , s rövid vizsgálat után néhány őstör- A szumir nép minden hagyatéka , még 6000 év múlva is , megmaradt 
téneti névre lett figyelmes . Még néhány nap és 6.000 éves történelmi lét ~~agyar n~elv~en . Ezt l.gaZ?lJa Sir J . Browning fenti marKans megla
tárult szemei elé. sa . Igazolja mmt szumlrologus , hogya magyar nyelv ikertestvére a 

A, kö~yv a követ~ezőket mondotta : A törökök, mikor 1543-ban Székely- ~~~mi~ ~yel;?ek. S ~melyet nag~ban igazol ~ " Centre N at~o~al Recherche 
fehervart elfoglaltak, a szultán elrendelte , hogya magyar királyi vároS lentlflque franCIa nyelven kiadott szumlr-magyar szotar. 
összes könyveit , hivatalos iratait el kell égetni. A szultán íródiákja ., .. ~s ezt az őstörténelmi valóságot, amelyaszumir nép életében az 
Tardzsumán Mahmud a királyi múzeum könyvtárából elvitt néhány köny' oZönvíz előtti időre teendő idegen tudósok állapították meg. Amely vilá
vet, tanulmányo~ás végett. Így magyarul tudnia kellett. Egy idő múlva né- r~s~n ~~v~n :ámutatni ~z osztrák, irányított Budenz és Hunsdorfer (Hun
zete szerint a legfontosabbat lefordította török nyelvre . Ez a könyv ama' aa VI) tort~n.eszek .rosszmdulatú szumir-magyar őstörténelem irtására. 
gyar nemzetre igen nagy fontossággal bír . A könyv az 5580 éves magyar n rn~l~ a vilag egYIk legnagyobb történelemhamisítása éppen úgy, mint 
nép Kárpátok medencei birtoklását adja tudtul a mának, eképpen : I aPJamkban a " Daco-Rumán" vakítás . 
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Kr.e. 3. évezredből származó szumir városok és kőrnyékük. A zárójelben lévő városok 
későbbiek. (Térkép: Dr. Bobula Ida: Sumerian Technology.) 
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1881- 1981 
Bronz emléktábla a m.kir. Csendőrség alapításának 100. 

évfordulójára. (Hajdú Lajos lEdmonton, Altal műve) 
Készítette és a Calgary-i Magyar Hősiemlékre helyezte 

1981. II. 14-én az MKCsBK Calgary-i csoportja. 

Az MKCsBK irattárából : 

Adatok 
az MKCsBK Calgary-i (Alberta, Kanada) 

csoportjának történetéhez alapításának 30. 
évfordulója elé. 

1952 -1982 
I. 

Mikor már Európában a magyarokkal (exenemies) szemben alkalma:tt mellőzéseket megszüntették, a volt m.kir. Csendőrség tagjai közül 
bben Kanadába indultak, hogy itt véglegesen letelepedjenek. 
CalgarY-ba 1949-ben kezdtek érkezni a bajtársak, s részben a városban, 
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részben azon kívül álltak munkába, hogya, vállalt e,gy ~ves kötele~ett' l kezett, melyet Keresztes Lajos tervezett és rendezett. MIndannyian sze
ségüknek eleget tegyenek. A magyar egyhaz ,a Ka~adal Mag.yar ~y, repeltek. Utána vacsorára látták vendégül vendégeiket. Az estről az aláb
let keszségesen segítették a bajtár~akat a b~vandor~as?oz, m~Jd ~ege!, bi jelentést küldötte el a központnak Nagy főtörm. : 
kezésük után az elhelyezkedésben. Igy tett Olah Andras es fel.e~ege .1S, akIk "A Csendőr Bajtársi Közösség tagjai szép ünnepséget rendeztek 
tapasztalattal tanáccsal is lakással is segítsé~ére, voltak baJtarsam~ak, Calgaryban február 14-én a Csendőrnap emlékére. A St. Mary székes-
8 csendőr lakott egymás után házukban, amIg vegleges otthont talaltak i egyházban hallgattak szentmisét majd a Magyar Házban müsoros es
maguknak. . " .. tet és társ~svacsorát adtak. Az ügyesen összeállított és kifogástalanul 

Vasárnaponkint, ahogy az másutt IS volt, a templom elo!t gy~lekezt~k előadott számokból álló műsor után a csendőrök asztalt terítettek, s 
egyre nagyobb számban, itt találkoztak .és ,isIl!-ertek egy~asra .. e~. c~erel. hozzátartozóikat és barátaikat izletes magyar vacsorával vendégelték 
ték ki tapasztalataikat. Az ország keleti reszen e~kor ,?ar muk~do, cs~' 1 meg. A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségét a beteg csoportvezető 
port jaink voltak. Első összejöveteleiket Karancz Ja~lOs orm. kocsls~mbol helyettese képviselte. Az igen jó hangulatban eltöltött kellemes estét 
átalakított lakásán tartották, hol zavartalanul beszelget?ettek; Itt l~d~t a jelenlévők a Himnusz eléneklésével fejezték be ." 
meg a csoport alapítására a szervez~e~és. 1952. yn. 22-:~. tovabb bovult Az est kiemelkedő erkölcsi siker volt a magyarság körében. Egyszerre 
a bajtársi kör. Megérkezett Marokkoboi Nagy Sandor fotorm., volt bak ismertek lettek a csendőrök. A vendéglátást a későbbi Csendőrnapokon 
talórántházai őrsparancsnok. vacsorajegy bevezetése váltotta föl , de a barátok száma ennek ellenére 

növekedett. 
1953-ban a csoporthoz csatlakozott Dr. Kiss Gyula , Szabó Gellért, Vörös 

Imre, Bodor Aladár, Urbin János , Szabados Ferenc, s Jagos Béla. Az áp
rilis 26-iki gyűlésen az MKCsBK Vezető 50/1953. sz. "Helyzetismerteté
sére" javaslatot terjesztettek föl , mely szerint " a Tábornoki Főtanács 

- (TF) 1952. I. 1. , újévi üzenete ma a parancsot pótolja minden hazafia
san érző és gondolkodó volt honvéd és csendőr számára." Ezért kérik 
"a TF életrehívását, mert a volt fegyveres erő tagjai az emigrációban 
sem nélkülözhetik a legfelsőbb vezető katonai fórum irányítását," to
vábbá " az MHBK és az MKCsBK gyakorlati együttműködése érdekében 
a TF szervezze meg itt az emigrációban a magyar katonás erőtömörü
lést és ezen belül határozza meg az MHBK és a megmaradt csendőrök 
nyilvántartó szervezetének, az MKCsBK-nak egymáshoz való viszonyát." 

Ugyanezen alkalommal fejenkint és havonkint 50 centet szavaztak meg 
és fizettek be a B.L. előfizetésére. -

1954.Vn.17-én Nagy főtörm . munkaviszonyaiban beállott változás mi
att, de egészségügyi okokból is a csoportvezetésről lemondott. Az 
MKCsBK Vezetője lemondását elfogadta , majd SalzburgbóI1956.n.14-én 
az alábbi oklevelet küldte .: 

, d I ,,,Nagy Sándor m.kir. csendőrfőtörzsőrmester Úrnak a Közösség érde-
~;:: ~a~~r ke~n önállóan és önzetlenül kifejtett munkásságáért, a Testület szelle-

Október 15-én Karancz János lakásán ismét összejött a baráti !i~zt~e .. ~enek kivál~ ~r~dménn~el va.ló, á~ol~_s~_ért, és pél?aadó magatartásáért 

l tt . t ' ' g' megalakította' a csoportot és annak első vezetoJekent, Magyar KlralYl Csendor BajtarsI Kozosseg neve ben 
ye eSI arsasa es d d' " I' , t f . k' 

K t L · főtörm. J'avaslatára - Nagy Sándor főtörm-t foga' IC so elsmereseme eJezem 1. 
- eresz es aJ os , I 9521 F lk h ' Itb MKC BK t " . " 
t ' k l N f"t" m az MKCsBK VezetőJ'ének 1952.IX.14-en kelt 4001. o us azya gy . az s veze oJe. a e. agy o or . . k A Dl ,,, Ok' t ' k h 1' 1 ' , , k tt H '" b' f Ih' " X 21- ' bejelentette a csoport megalakUlását és a nyIlat o' tá csero Ira mar csa a a os agyara er eze meg. useges aJ-
e t lk v ats ara l :bb' enI ' to' tagoktól fölterJ' esztette : rS~k 1956.II.17-én Calgaryban rákbetegségben elhunyt. A helybeli ma-
zao a azaa laapl .gYars ' b 't ' . -- tt ' ''' ' t k" t t l ' ' t " Nagy Sándor, Miglécz Béla , v. Rácz Istv~n~ S~elei József, Kara.n~. , . ag es aj arsal egyu erzo reszve e lser e u o so U Jara . 
János , Keresztesi Ferenc , Dávid Sándor, Sasv,an Janos , Keresztes LaJo l;i' , n . 
Első Csendőrnapját a csoport 195~; II. ~4-en t,artotta ,m~g a Kana~ ,bo 't4ar a csopor t megalakulása idején az a közös vélemény alakult ki, 

Magyar Egylet nagytermében. A bejaratnal v ~Racz Istv~n es Bodor .. A ~. gy bár a volt előljáró és följebbvaló bajtársakat tiszteletben tartják, a 
dár fogadták egyenruhában a meglepett vendegeket. Musoros est kove ~rtvezetőt egy, vagy két év tartamára rf-ra való tekintet nélkül a 
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többségi elv alapj~n ~á~~sztják az acélból ~ssze~í,vott g~~lésen, legtöbb. I b?!folyt, ~og~,h~sonló,gOndol~?dáSÚ és felfogású barátokat és hozzátarto
ször titkos szavazas utJan. Ez a rendszer Igen Jol b.ev~hk, mert a CSo. ,' zokat, akik .~useges tamogatOl lettek célkitűzéseinknek a csoport hatá
portvezetők kivét~l ~élk~llegj.obby~dá~uk ~zerint telJes l~yek~zettel mŰ' i ~ata alapJan a ~soportvezető I?e~hívott ~ Közösség tiszteletbeli tag- \ 
ködnek a csoport 1genyemek es kívansag~mak megfeleloen. Igy tudta a, ~k. A ~alga,:y-l MK.C~BK elso tiszteletbeli tagjai lettek. 1962.I.24-én 
csoport elérni, hogy - bár létszá~?" mlko~ ~ l.~gmagasabb .. v?l~ selll f~lo?P ~o~.sef ?rgy., vItez Balogh József fhdgy., szamosfalvi Panajott 
ment 20-on felül- már 1960-ban~, ~,lval~an mukodo ~so~?rtok koz.~ sorolt. P~ es !?rok ymce. A csoport 1~.IX.8-án részükre az aktív és passzív 

Az MKCsBK mindenkori vezetoJevel es a kanadai teruletvezetovel (né. valasztoJogot IS megszavazta, s rendes tagok lettek. 
hai Fehérváry Ferenc őrgy., Deme Lajos szds.) levélileg, majd vitéz Kö. -
vendy Károly üv. elnökkel, aki 1968-ban és 1972-ben meglátogatta a CSo. . III. 
portot, személyes összeköttetést is tartott. Fölvettük a kapcsolatot Csön. Mar a c~?~.ort, megalakulása előtt csatlakoztak li bajtársak a ref. és r k 
dör József főtörm. (Ed~onton) é~ ~éter J~~os törm. (~et~~~i~ge! baj. "!a~yar kozoss~~e~hez. és résztvettek azok építési munkáiban, fejle~z~ 
társakkal akik erkölcsI es anyagi tamogatOl a csoport celkItuzesemek. teseben, kulturahs eleteben. 

1958 év ' végén a Toronto-i cS,oport zászlószalagot, ké~t felsz~nte~en.?ö .. ~átyás Ferenc volt csendőr kötelezője letelte után 1928-ban vándorolt 
zászlójára. A szalag a tartomany - Alberta -. sz!nelvel el IS. k~szu~t ki.es ~ele~edett l~ ,~algaryb~n, hol a Kálvin Magyar Református Egyház 
és 1959.VI.8-án elküldték Torontoba. A szalagot keszItette, s a fehrast hl· mmdlg ~~~z segltO]e, presbitere és pénztárosa volt 1953-ban bekövetke-
mezte Urbin János cső. bs. felesége. zett h.alalalg. 

A közösségi élet a Csendőrnap megünneplése, a nyári piknik, az őszi K:re~ztes ~ajo~ főtörm. az Árpádházi Szt. Erzsébet egyház egyhá _ 
teaest, ké~,ő?b táncest.ély, majd ~.atali~~bál és az egymás házá~,á~ tarto~t l .~n~cs!lnak t~bb even át ,tagja, ~967-ben a Szt. István Egylet elnöke, ~ 
csoportgyuleseken zaJlott le. Az ~sszeJovetelek ~ a csoportgyulese~. kl· ki!10nfele ku~tures~ekn~k,eve~en at szereplője és rendezője volt. Karancz 
vételével- alkalmat adtak a lelkeszeknek, valammt a magyar egyesu!e- J.an0s, Sz.~~.o Gellert, vItez Racz István és Dr. Kiss Gyula dolgoztak m' 
tek vezetőinek meghívására, akik minden alkalommal eljöttek, vagy ma· ~bbek kozott, az. egY?áz életében különféle bizottSágokban, munkak~~ 
gukat képviseltették. . rokben. ~z utobbl tagJa volt 1962-ben a templomépítő bizottSágnak 1975-

A Csendőrnap-i díszebédet, vagy vacsorát legtöbbször az egYl~ alka,~' ben a Mmdszenty Emlékbizottság elnöke, s a Mindszenty emlék t t 
mas szálloda, vagy étterem különtermében, 1975-ben Fazekas LaJOS cso. rendezte meg. es e 
bs. házánál tartottuk meg. Az istentiszteletek, s az elhunyt bajtársak és 1974-ben, Ft. Mindszenty József bíboros, Calgary-i látogatása alkalm ' 
hozzátartozók sírjainak meglátogatása után özv. N a,gy Sán~o~né, özv. ~al a r.k. n:agyar lelkész és Calgary magyarságának kérésére a csopo:t 
Sifter Istvánné és vitéz Balogh József több éven át láttak vendegül a meg· o~szes !a?Ja az RCMP és a városi rendőrség polgári ruhás tagjaival 
jelenteket. . biztonsagi szolgálatot teljesített. 

A nyári kirándulás , piknik alkalmat adott a városon kívüli kiránduló· 
helyek megismerésére, hol a '60-as években még football-mérkőzésre 
is került sor, egyre jobban lerövidített félidőkkel. 

Az évenkint megtartott őszi tea-est, később táncestély, családiest, vé· 
gül a Katalin-bál biztosította a társadalmi kapcsolatot a helybeli magyar: 
sággal, emellett anyagi alapot adott a csoport jótékonysági és közösség! 
célkitűzéseinek megvalósítására. A bevételből fedezte a csoport a HőSI 
Emlékre felajánlott adományát, a Hősök napi koszorúzásokat, elhunyt 
bajtársak és hozzátartozók koszorúit, a központi Segély Alapra, külön 
segélyezésekre stb. fordított összegek nagy részét, s adományozott ma' 
gyar r.k. (nemzetiségi) plébánia szervezési költségeire 400.00 dollárt. Vé' 
gül megszavazott és kifizetett a Kanadai Magyar Kultúr Központra és 8 

központ 100 éves jubileumi költségeire 1,000.00 - 1,000.00 dollárt. 
A kölcsönösen, egymás házánál tartott gyűléseken a központi levele~ 

ismertetése, a B.L.-re esedékes előfizetési díj összeszedése után a házI' 
gazda és felesége megvendégelték a bajtársakat finom étel és italokka!. 
mikor is kezdetét vette a beszélgetés, régi emlékek felidézése, s a nóta' 
zás is. 

A magyar egyesületekkel való kapcsolat elmélyülése is bajtársi érzés' 
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A Calgary-i Mindszenty Emlékbizottság 1975-ben. 
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·;:tii 
Bajtársak és hozzátartozóik a '60-as években a Szent István teremben 

~~:_;W;,~""'N'''''''''''· '' 

Csendörnap 1979-ben, a "My Place" étterem különtermében. Karancz János 
csoportvezetö üdvözli a vendégeket 

IV. 

"calgaryi Kanadai Magyar Egyletet 1922-ben alapította Bánffy János . 
AJ ő hűséges magyar szíve és rátermettsége tette lehetővé több bajtárs 
bevándorlását. Vendégszeretettel fogadta a volt csendőröket, otthont adott 
az 1953-as Csendőrnapnak, s több azt követő csoportgyűlésnek a bajtár
sak közűl többen beléptek, családostul, s résztvettek az Egylet kultúrális 
Illunkájában. 
(Ot. Kiss Gyula 1951.1.14 - 1953.1.18-ig titkár volt.) 

1956.1.3-án nagy veszteség érte Calgary magyarságát. Meghalt Bánffy 
JAoos, az Egylet örökös elnöke anélkül, hogy életének nagy tervét ~z 
egész magyarságot összefogó új magyar házat fölépíthette volna. AI
Illa 1978-ban megvalósult, mikor is többszöri próbálkozás után a város 
valamennyi hazafias egyházi, társadalmi és bajtársi egyesülete összefo
gásából és a régi Kanadai Magyar Egylet Magyar Házából megszü
letett a kb. 8 holdon a két hatalmas csarnokból álló Kanadai Magyar 
Kultúrközpont. Az MKCsBK Calgary-i csoportja alapító tagja a Központ
nak, Karancz János és Szelei József az építési bizottságban képviselték 
csoportunka t. 

1956.X.26-án, vasárnap az istentiszteletek után kb . 500 főnyi magyar
ság több, mint 300 fős közönség kíséretében tüntetett az orosz bilincseket 
magáról szinte lerázö Magyarország megsegítése érdekében és rende- . 
zett sorokban a városi Hősi Emlékmű elé vonult, hol a tartományi kor-
mAny minisztere mondott együttérző beszédet. A menekültek megérke
zésével megindult a segitő akció. A közgyűlés Dr. Fabó Károly csoport
vezetőt az Intéző Bizottságba választotta . 

1966.X.23-án, a szabadságharc 10. évfordulóján a M.Sz.Sz. helyi cso
POroa ünnepség keretében emléklapot adott át " a M.Kir. Csendőr Baj
társi Közösségnek, akik a magyarság ügyét az emigrációban meg nem 
tagadva kultúrális, gazdasági, társadalmi, vagy politikai vonalon szolgál
ták" és segitették a menekülteket az elhelyezkedés nehéz hónapjaiban. 

Az egyházak erősödése, a szabadságharcosok és menekültek érkezése 
:übégessé tette, hogy a magyar nemzeti ünnepek megtartásánál egye-

.. s közösségi szempontok jussanak kifejezésre. 1951-ben, majd 1955-
,ben:~ár működött ún. egyletközi bizottság, mely a közös filmelőadások 
~ndezése mellett nemzeti ün~epeink közös megtartását is irányí
:""91. így "Március 15"-ét a Ref. Egyház, Hősök napját az MHBK, Szent 
~ napját az R.K. Egyház rendezte meg. Ezen megállapodás szel

en 1965-ben megalakult a " Calgary-i Magyar Egyházak és Egyesü
Bizottsága, " melynek alapszabályait a Magyar Szabadságharcos 
!tség helyi csoportjának megalakulásával már hét egyesület tette 

~évá. Ennek a bizottságnak 196~1971-ig Dr. Fabó Károly társel
~. Szelei József pedig titkár-pénztárosa volt. 
--ban vitéz Duska László megalapította a Széchenyi Társaságot, 

1965-ben országos bejegyzést - federális chartert - nyert. Felada-
Jtízte egy kanadai magyar egyetemi alapítványi tanszék felállítá
J:Orontoban, ahol a legnagyobb magyar közösség él. Célja , hogy a 
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magyar fiatalság egy olyan fórumhoz tudjon, for.dulni; ~el~ hűen t.anítja 1ula, 196!, 1968 és 1972-ben Dr. Fabó Károly , 1969-ben Szabó Gellért, 
a magyar irodalmat, földrajzot , történelmet es bizonyIto erove,l fogJa t~d. 9'16-19~1-lg az MKCsBK helybeli csoportja . 
ni megcáfolni a magyarságra zúdított rágalmakat. A ,tanszek 1979 o~a tv~k ~t~ a csoport az MHBK-val együtt tartja a nyári piknikjeit, s 
müködik a torontói egyetemen. Belekerült 600.000.- dollarba. ~nnek f,elet utO?bl evekben a Borbála esteket, melyekhez ·a M.Sz.Sz. és a Vitézi 
összeadta a világon szétszórt magyarság , mási.k ,felét a k~nad,al korma!!y~ eI!d IS b~kap~sol~?ott .. A tevékeny rendezők között, akik nagy hozzá
Remény van arra , hogy a magyarság továbbI aldozatkeszsege lehetove essel ~eszltIk elo a SIkeres összejöveteleket élen járnak a vezetők: 
teszi egy történelem-professzor beállítását is. , " it~ay Sandor, Karancz János, Szelei József, v.Balogh József és Magas 

Calgary magyarsága 47 .300.- dollárt - messz~ magasa!l az ut~?,a ko. tvan. .. 
vetkező város előtt - adakozott. Csoportunk ~l!l?e.n tagJa ,hozzaJarult, A csopor~ ~?yuttes.' a magyar közösségi életben kifejtett igen eredmé
többen személyesen is kivették részüket a ~yuJtesl munkaban. Az Al. es munka~a.nak .. ehsmeréseképpen a Souverain Szent László Társaság 
berta-i gyűjtési bizottság elnöke Varga Istvan bs-unk, az MKCsBK tb, Rend t~gJ,alUl folv~tte: Dr. Fabó Károly, Keresztes Lajos, Dávid Sán-
tagja volt. . ' , ' r, Szelel Joz~ef, tovabbá Dr. Kiss Gyula és Karancz János bajtársakat. 

1979-ben a Calgary-i Magyar Ny~gdíJaso~. CI~bJ~ enekkar,t alakIto~t'l l96l. VIII. 13-an a . Mewata Armories laktanyában a helybeli lengyel 
mely elhatározta, hogy ünnepségemk~n , eloa,d~~amkon valo" szereples nth~rcosok (Pohsh Comb~tants' Association , Branch NO.18) zászló
mellett megörökíti szép magyar énekemket, notamkat. Az elso ezer gra· entelest tartott. Mr. J. Lmchwala elnök meghívására az MHBK 
mafonlemezük régen elkelt. Ma már kapható a második lemez ug~ancsak CsBK és a M.Sz.Sz. küldöttségét az ünnepségen Szelei József vezette 
szebbnél szebb más magyar dalokkal- amíg a készlet tart. Az enekkar I, míg vitéz Duska László beszédet mondott. 
meg szervezője , vezetője Keresztes Lajos. ' VI. 

V. A csendőrasszonyok, 
Az MHBK Calgary-i csoportját 1951-ben alapít~tta ésJett annak elsó . . ~árom é~ti~eden át magyar együttérzéssel, önzetlen munkával és 

vezetője vitéz Duska László , ma az MHBK közp~nt~ ~e~etoJe, a~ ~KCsB~ szseges segItseggel biztosították be társadalmi összejöveteleink si-
tb. tagja. A közös felfogás , közös emlékek, celkituzes~k , Hosok nap~a t: . . 
közel hozták a bajtársakat egymáshoz, melynek e:edmeny.e ,lett egymas ~hal, v.Bal?gh Józsefné , Dávid Sándorné, néhai Egry Lászlóné, Dr. 
összejövetelein való kölcsönös részvétel,. a m~nkaba valo ~enyleges be'abó K~r~ly'ne, Fazekas ,Lajosné, Földessy Mihályné, Fülöpp Józsefné, 
kapcsolÓdás . Több csendőr bajtárs ma IS tagJa. a helybeli MHBK-nak. gos ~el~ne , Karancz Janosné, v.Keresztes Lajosné, Dr. Kiss Gyuláné 
Dr. Kiss Gyula 1967-1969-ig vezetője volt a helYI csoportnak: . , ' ~atyas Ferencné, özv. Nagy Sándorné, Panajott Pálné, v.Rácz Ist~ 

Az egyletközi együttműködésnek szép ered~énye v~lt a T,n~nom be~e ., ~, ö,zv. Si~ter Istv.án~é , Szabados Ferencné, Szabó Gellértné, néhai 
40. évfordulóján 1960.VI.10-én rendezett ünnepel~',Az unn.~~~ly a~ e~yh~·"tl,Jozsefne, Szelel Jozsefné, Urbffil Jánosné, Török Vincéné, Vörös 
zak és a Magyar Egylet védnöksége a,latt, a baJtar.~ak k~zos t~IJesIt~:~e. ' 
nye volt. A bevezető beszédet Dr. Fabo Kar~ly , az unnepl beszedet vItez. - Tiszteletbeli tagjaink 
Duska László mondotta. Rendező volt Dr. ~1~.S G.yula. " .. ::~. Barabás Árpád, Berdin Árpád, v.Duska László , ifj .Keresztes Lajos, 

1964. VI.28-án az M,HBK. és. az ~~CsB~ k~z~s SIkere v,olt a Ho~~~ nalz~Cs ~.árton, ~agas István, Radnót!IY K.,ár9,ly , ~árközy Kálmán, Varga 
Zrinyi emlékest, grof Zrmyl MIklos szuletesene~ 300. evfo:d.uloJ~n . ,tfln, Zol d M. Janos . /1JJ&JJ~ / s/t,4NNe . . 

1664 tavaszán . .. " c. jelenetben a törökverő vitézeket DaVId Sandor, ' 
~.Sebő Ernő és Szele i József alakították, melyet Zöld M.János írt ,erre 
az alkalomra. Az összefoglalást Fülöpp József mondotta. Rendezte es al 
ünnepi beszédet elmondotta Dr. Kiss Gyula. , 's 

1970. VI. 7-én Calgary magyarsága első izben tart~tt~ az eg~hazak ~ 
egyesületek védnöksége alatt ~mlékestj,é~ a :ri~n?m beke 50. evf~rdul3' 
ján a Jubilee Auditoriumban, a város UJ szmhazaban. Az angol es ~ 
gyar nyelven elhangzott beszédek, zeneszámok és szava~,~t mellett pa ()' 
tást táncoló díszmagyaros ifjúság adta a mŰso,rt. .~zerepl~l~k~! s ma?~: 
müvészeinket a színpad díszletei és a palotas osszealhtasaert mel 
illette meg az elismerés. Rendezte Dr: Kiss Gy.ula. ,. , c; 

1956 óta rendezi meg az MHBK helYI csoportJa a bab evad klemell~ 
magyar bálját, 1978-tól Hungária bált az ifjúság bevoná~ával a . 
magyarság elismerő részvételével. Védnökök voltak 1963-ban Dr. 
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v.Balogh József és családja vendégeivel 1968.IX.1l-én, v.Kövendy 
Károly látogatásakor 

VII. 
A Calgary-ak három évtizedes kiváló közösségi munkájáért az MKCsB 

központi vezetői szinte évről évre Dicsérő Elismeréssel fejezték ki kösz" 
netüket a mindenkori csoportvezetőnek . 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség alapításának 25-ik évfo 
dulóján a magyar nemzeti hagyományok őrzéséért , a testületi és bajtá~ 
si szellem fönntartásáért , egyházaink, ifjuságunk támogatásáért, a re~ 
szorulók anyagi áldozattal való segitéséért az alábbi bajtársak kaptá 
az MKCsBK 25 éves Jubileumi Érmé-t: 

Dr. Kiss Gyula , Dr. Fabó Károly , vitéz Keresztes Lajos , Dávid Sándo 
Karancz János , Szelei József , Csordás János és Urbin János . 

A M.Kir. Csendőrség Alapításának 100. Évfordulóján: 
a 100 éves Jubileumi Díszérmet 

elnyerték : . 
Aparváry László , özv. Aparváry Mártonné, vitéz Balogh József, V 

Barabás Árpád , Benini Anthonyné , özv . Bottyán Béláné, vitéz Duska Lá, 
ló, Fazekas Antal,/Fazekas Michael , ifj . Kiss Gyula , Magas IstvII 
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"zv. Mátyás Ferencné, özv. Nagy Sándorné. Panajott Pál , Sárközy Kál
~án. ifj. Szabó Garry , Szabó Krisztina , Szabó Katalin , Szelei László Béla , 
szelei Stephen Leslie, Varga Péterné. 

r\ 100 éves Jubileumi Díszérmet szallagján a Szent Korona díszítménnyel: 
Csordás János , Dávid Sándor, Dr. Fabó Károly. Fazekas Lajos . Jagos 

Béla, Karancz János , vitéz Keresztes Lajos , Péter János , Dr. Kiss Gyula , 
vitéz Rácz István, Szabó Gellért, Szelei József, Vörös Imre, Yrbin János . 

t 
Halottaink 

Mátyás Ferenc csendőr 1953.1.17 
Nagy Sándor főtörm . 1956.II.17 
Egry Lászlóné' 1960.II.10 
Szelei Józsefné 1961.II.3 V&~;<'1t 
Egry László alez . 1961.IV.26 
Sifter István csendőr 1969.X1.11 
Sasvári János őrm . 1970.XII.28 
vitéz Balogh Józsefné 1975.X1.25 ZS(JZ5A 
Bodor Aladár csendőr 1980.1.21 

'6. 
11, 2.. . 

~ . .w-a,.... , 
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vitéz Nagy Lajos: 

"Ember tervez, Isten végez .. . " 

spürtversenyről beszélgettünk, ahül a csendőr gyerekek ri
a verték a hünvédeket minden spürtágban. De hügy is kezdődött 

miskülci próba csendőr (elméleti) tanfülyam , valamint a Nyíregy
próbacsendőr isküla (katünai-képző ) két századát Egerbe vezényel

A füzesabünyi állümásün találküzütt a két század, hünnan az Eger
-i vünalün külön szerelvény vitt bennünket Egerbe, hül a várban a 

altiszti (őrspk. hallgatók) isküla félszázada várt bennünket Mu
őrgy. pság-a alatt. 
vünalunk előtt ellépett vitéz Nagy Pál gy.tbk. Miskülcról, és Száh

Béla tbk. cső.fel. " Kettősrendek jübbra át" hangzütt a vezényszó , 
, ' , " k tökéletesen beigazülódütt: MáltegSZ~lalt a csend?r ze~ekar (később ~elüszlatták, és a, h~n~édséghez 

Ez az idezet sZülas-mündas rajtun feleségemmel indulm Tor tottak be) , s vertuk a dISZ menetet aLIceum sarkan felallü tabürnüka-
ll-én, hétfői napon reggel a~artunk kedves, dunkhüz elbúcsúzni, mikor ,S az őszhajú Szmrecsányi érsek, s Kristün püspök előtt , ahül az utób
tüba. Indulás előtt, reggel, atment. sz~~~z~ívütt. Drága feleségem a S;' k áldást i~tett~,k felé~k .. Este a ~send?r és az egri hünvéQzenek.ar ,a 
szümszédasszüny egyszerre csa~ kIab~1 d tt beszélni. Hívtuk a mentö zékesegyhaz elütt a kIS lIgetben t~rzenet adtak. Ott vültak az egn va
ken ülve a hümlükát mutügatta. ne~ ~ :ázba. Szerencse a gyürs ürv atyák, a dís~magyarba ~ltöz~tt p~lgárme~.~er , H~~ry Lőrin~ főispánnal 
csit és beszállítü~tuk a. Mary ,Mü~.m,t l ~~~ t d' vészelni majd azt az át élen. A pülgarmester a tIsztVIselükkel felJütt az UJ laktanyaba , ahül az 
beavatküzásnak egy kIS beszedhibava a u Ja varün felsüraküztunk, s beszélt ~,üzzánk. " Magyar népünk büszkeségei 
zütt attaküt. " ' 'k elkerülte szemeimet az álo tük - mündta - és lesztek. Orizzétek Hazánkat híven , becsülettel 

Magányüs éjszakalm ,alkalmaval..' ml ~~ "1 'ártak s ha néha-néha kl vitézül, s benne magyar népünket. Amíg várüsunkban tartózküdtük, 
mert gündülataim felesegem b~t~gagy~ ?ruiSJ ütt vüitam bajtársaim er várüs vendégei vagy tük. Kívá!1ük nektek sük szép eredményt a hül
kapcsültak, - mint a ~Ürgalmllampa en p kezdődő spürt-versenyeken. " Eltünk vülna is ~i úgy, mint " Marci 
Türüntüban az ünnepse~en. , k" d' b "l ró történetek csendőrélete esen," de főleg a spürtülókra az áldütt emlékű , mindig kedves és mü-

Arcük vetődtek el:m ,felszazad ?, ~ bO. '~P ümürüdütt napjaimat, m' gó spürttisztünk, Liscsinszky fhdgy. vigyázütt és vigyáztéJ,tütt, mint a 
ből, amik még ma IS. ugy rag~üg~a . e.e sl~"e fején. eme világára. , 

az angül kÜ,rüna Kü?-l-nÜ.ü~, gyemantJ~;~~~~kárüspatakün vült akk~r verse"-y~k az Ersek~ert spürt p~lyáján za)lüt~ak le. Futás" ug,rás , 
Stróbl (l;Iüdüsy) Pal, ~kl füha?nagY!t' házánál sZükütt megsza szabadten fegyverfügasük zeneszüra. A kerekparüsük Bücünadrül , a 

rásparancsno.k és v,a~aszat kozbe~ ya~őrséghez. ,'k Füzesabünyból indultak. A kerékpárüsük közül elsőnek Fisher Jós
Ö beszélt rá, hügy lepJek b,~ ~ mikir. csen üküm a bicegve járó B' falumbeli, később lüvascsendőr érkezett be. A futásban Kapüli nevű 

Tölgyessy századüs, ~lsü lskü apar~n~s~ . elméleti isküla pk-a Sánsö. verte a hünvédek futó cSüdáját Gelencsér Sándür tzds-t (Mis
fhdgy., Csepi Bélával, Güdr~ s~ds'k a I?l~sh ü c~nkSültész, Fischer és Ne l, Az úszó versenyeket az egri uszüdában , a " meleg víz " -ben tartüt
és Berküvics f~dgy-ükkal. Ke~übb e~~ "ü;; Dr Hilbert szds. Eger Bárány István a későbbi ülimpiai bajnük édesapja, várüsi mérnök 
pál ez~~desek ~isko.lcün. ,MaJ? K~SZ :~~gy' ~egismertem őket, Muz 'szer~nt. Már fe,~állta,k, úszóin,k az indu~ásra , ~ikü,r megérkezett 
Majd Jünnek egymas utan, fIata ün"k' Zültán Dl". Türküs Bela, Ezta knr,=hercegnü, " Jüzsef Apank" felesege. Az uszasban a hünvé
Zültán őrgy. iskülaparancsllüküm" ~~ ~~~ őr gy ~ki a huszas évek elelémaradtak, Szemefényüket, Bóbula őrm-t Czuczai Béla bs-unk ma
csinszky és Vüjacsek fhd~y-?k, m,aJ ,a ~ ra Ebből tanultuk a "lopa , h gött hagyta. 
megírta a Btk-t a c,sendür, lsk~lak szama h 'tásüs védelméről szólÓ,t . .' mikür besötétedett az őpJ<:-képző isküla hallgatói mutattak be egy 
el"-t, valamint az Alla~ e~ Tarsadal~~ l~kása igen szerette az e ,; Jelenetet. Rübbantak a kézigránátükat helyettesítő puffancsük rö
vényeket. Egerben a Tu~d~rpartüI\~Ü ~ -ok szá'rny, illetve akkür l:lajd hüsszú sürüzatüt adütt le az egyetlen géppuska és felhangzütt 
aszu-bürt. .. Vadászy, .Ml~V,lUS, ,ZavI \~z ~irCZy Bernáth Náray szdS, müt jelző "hajrá"! 
járáspk-ük, Hierünyml: vIt~z Batky, v~ ez, még fülytathatnám tova, ndülatük és visszaemlékezés özönében majd kihagy tam azoknak a 
Fekete Pál, Küntra K~lman fh~~~kü .. i ,es, val! Csendőrök vültak" etetlen napüknak mündhatüm főszenzációját , amikür a nyíregyhá
Minek? Emlékek elszallnak az l ü , mu a~~etten vannak közü\ök, C tttató csendőrét _ aki mint hivatásüs bírkózó a Szabülcs vm-i vál

ü
-

tek, izzig-vérig, magyar ~rak. Ma ma! c~: Az utóbbival állandó kaP "an Kelet-Magyarürszág bajnüka vült _ a Heves megyei Kará
Béla és vitéz Agh~ ~ültan :zds. u~am~e " ral ha véletlenül találkOl őrsön szülgált kis Ozsuk nevű próbacsendőr úgy fektette vállra, 
latban vagyük levehleg, mIg ,Cse~~ e: s. u:ltról ami bár néhéz volt. ",hivatásüs bírkózónak derékig felrepedt a spürtnadrágja . _ Azért 
a Buckeye Rüad-ün el-elbeszelgetun a mu, ' . kis Ozsuk, mert sükat csüdálküztam azün , hügy egy ilyen kisterme-
m~!~~~ü~~~t. alkalümmal 1924 szeptemberében, Egerben 
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h 1 ii tű embert hogyan talált alkalmasnak a miskolci Panda (nem kínai, d~ 
magyar) eü. tiszthelyettes úr, akinek a javaslatára mondta ki Szaurá\ 
ezredorvosunk, aki a csendőrök egészségére is vigyázott, hogy alkalmas. 

.. , Ugye, kedves jó Százados uram, még álomnak is szép ... 
Bár minden bajtársam így őrizné meg emlékei múltját, ami, akármit is 

mondanak ellenségeink, szép volt és magyar volt. 
Szeretném folytatni ... de minek? Az idő elfutott fejünk felett és készü. 

lünk azok után, akik már elmentek ... 
Fáj, hogy nem tudtam Önnel találkozni, de vígasztal az írás szava: 

"Odafent úgyis találkozunk!" 

Dr. Kiss Gyula: , 

r, • '" 

Peroratio 
(VégszÓ) 

.. -~ ..• - ............... "". 

tsendőrbarátainkat. A bajtársi beszámolókb~l , levelekből felénk 
"~radó együttérzés , elismerés és támogatás beigazolta , - hogy ha keve
sen is- de még mindig világszervezet és hűséges tagja vagyunk a nem
zeti emigrációnak, hiszen megmozdulásaiban a mi bajtársaink az élen jár
nak. 

Ahogy az idő múlott a korral járó fáradtság, nehezen kezelhetőség kö
zöttünk is mutatkozott. Munkatársaim ennek ellenére is igéretet tettek , 
bogya 100 éves évfordulóig helyükön maradnak, s a B.L.-t kiadjuk. Ez 
így is történt. 

Mikor a torontói találkozón szembetalálkoztam több levelező bajtár-
sammal, s a kézszorításból ölelés lett . . . éreztük, hogy összetartozunk. 
Hálás vagyok a MIndenhatónak, hogy ezt a napot megérhettem . Ennél 
szebb jutalmat hat éves munkámért nem is kaphattam volna. 

Most, hogya B.L. Calgaryban megjelenő utolsó számát kiadjuk , vala
mégis szomorúság fog el : nem tudtam utódot állítani magunknak. 
létszámú, erőteljes csoport jaink közül egy sem jelentkezett az átvé-

. Önként fakad ki belőlem a kérdés , hát elődeink és mi is olyan mun
végeztünk, mely rajtunk kívül másnak senkinek se kell? Hát nincs 

, aki tőlünk a staféta-botot átvegye? Vagy már a " fiataljaink" is 
ire megöregedtek? Szomorúságom nem enyhítik teljesen az olyan 

, olyan lelkesen adott elismerés , támogatás és dícséretek. Csu
Vezető bajtársam elhatározása szolgál megnyugvásomra , hogy körle
i biztosítani fogják közöttünk az összeköttetést és ezután is tudni 

egymásról. 
m akarom most megírni saját búcsúztatónkat , hiszen bentmaradunk 

is Közösségünkben , s ünnep lesz minden Veletek való találkozás , 
tás , melyben még részesíteni fog a Mindenható. 

m azonban ezt az alkalmat arra , hogy hálás köszönetem fe
ki csoport és szórványvezetőinknek , az én kedves jó munkatár-

ak, kiknek szinte mindegyikétől megkaptam a támogatást, akik 
dolgoznak a maguk helyén , mint ahogy mi tettük. Ök azok , akik 

megrendezéseivel összetartják a bajtársakat, s így biz
k az anyagi alapot a B.L. kiadásához is. 

, ' l ary-i bajtársa)t köteleze~tsége 'Szeretettel ölellek meg Benneteket, s kérlek , tartsátok számon egymást. 
Jubileumi esztendőnk v~~ev~l a C:~ iXXIV. évfolyamára, Öszll~te me jetek össze ezután is , " . .. hogy majd mikor legjobban rászorolunk egy 

.' r Ha visszanézünk a B~Jtars~.~e~ek akik a szerkesztéssel, penzke megértő szeretetre, egy bajtársunk se legyen egyedül . .. elhagyatott. " 
be~süléssel kell tekinten~nk.elo, em

l 
~~~ó munkát végezték. "J~ondolatban megszorítom kezét Mindnyájatoknak, akik egyénileg is 

léssel nyilvántartással e~ kladassa . J~ 4 néhai vitéz Karsay Jeno ~l . tek fáradtságot és leveleitekben külön is elküldtétek bátorító. elis-
Jeg~nyés Pál főtör~. es a G~a\la CM' szds. és a Toronto-ia~.ll, v~ .. szavatokat és a nagyon sokszor megduplázott anyagi támogatást is . 

és felesége 13, vitéz K~v,:ndy Kar? ~ é i élet ilyen természetu tennl' 4 XXXIV. éves Bajtársi Levélnek még van egy üzenete . 
a Calgary-iak 6 évig lattak el a kOZOS~ ~adára. Megtettük a !l1a?unk ~ emigráns magyar sajtó és könyvkiadás működését és fennmaradá
lóit. A 34 évből17, éppen a fele es~!~ a Hollandiában és Ka~~dab~n a magyar olvasó közönség kiállása és hozzájárulása tudja biztosíta-

Ha végiglapozzuk a B:L. A~sztr~~h a~~k meg hogy megindltasa ot~ . Bajtársaim! Pártoljátok a mi célkitűzéseinket eddig is támogató ma
~dott számait jóleső érzessel.alla~l tt~i ést tartani a tec~nika ha~ad~ r újságokat.: Hadd vi,gYék tovább .~ mi eS,zméinket , ho?y irányt m~
landóan fejlődött, s ha nem l~. tu ~ d ft hogy megfelelJen a bele hej ssanak. Jon a Karacsony. Ne hlanyozzek magyar hazban a kara-
val mégis minden szám.~~l tobbe a o , . ' Yfa alól a magyar könyv és a megujitott előfizetés. 

ett soha nem csökkeno blzalomn,ak: t" megismertem csóportJa~n,gül itt Mindnyájatok előtt mondok bajtársi szeretettel köszönetet az 
z , . "It r levelezes u Jan , " 

Mikor rám keru a so , 'l" lelkes v elünkerzo . magánosan e o , 
szórványamkat, s 
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én kedves Calgary-i munkatársaimnak, akik 6 éven keresztül velem h' 
ségesen kitartottak, s hogya B.L. mindenkor - a mi részünkről- Po 
tosan megjelenhetett. 

Éljen az 1982-ben alapításának 35. évfordulóját ünneplő világszervez 
tünk, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség! 

Az idő halad, de az MKCsBK marad - mindhalálig! 
Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Calgary, 1981. október 31-én 

/rt", I ~ /t --;t ,/-;}.",,·<J 
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s./ Közösségi, Egyesületi és Társadalmi események 

Ausztrália 

Sydney (New South Wales). A m.kir. Csendőrség alapításának 100. év
fordulójára az MKCsBK, a Vitézi Rend, az MHBK, valamint a Szt. László 
Társaság és Rend fogadással egybekötött díszvacsorát rendezett VI.6-án, 
szombaton este a Mé}gyar Központban. Az est dísz vendége voltvitéz Duska 
László az MHBK központi vezetője, aki az ausztráliai bajtársi közössé
gek meglátogatására érkezett Kanadából. Több mint 200-an vettek részt 
a megemlékezésen, mely Goór György által elmondott Zrinyi fohásszal 
keZdődött. Az ünnepi beszédet v.Duska László mondotta. (L. a 2. Fejezet
beo.) A megemlékezés után Gál Lajos a SZUT alapján ismertette, hogy 
Illi a csendőrszellem , a csendőrélet alapja. Ezt követően Szélpál Antal 
iszlóőr és Keresztes János zászlóstiszt állt a dobogó elé, a Sydney 
MKCsBK csoport zászlajával, melyet Antalffy Pál őrgy . adományozott a 
csoport-nak 1961-ben, melyre szalagot kötött a Lengyel-Magyar Szövet
ség nevében Majláth Lászlóné és Walter Weglewski, a helyi Lengyel Szö
vetség társelnöke, majd az MHBK nevében Majsay Ottmár és végül 
Bogsányi Józsefné az MKCsBK helyi tb. csoportvezetőjének felesége. 

Befejezésül Bogsányi József ezds. kiosztotta az évforduló emlékére ki
bocsátott JDÉ-t 15 csendőr és 14 csendőrbarát részére. A díszvacsora 
Ft. Pálinkás István imájával vette kezdetét. A Közösség tagjai jóleső 
érzéssel könyvelték el a szépszámban egybegyűltek ragaszkodásán túl-

Bogsányi József ezds. (középen) átadja a JDÉ-t Dr. vitéz Jani István MKCsBK 
Csoportvezetönek Sydneyben a 100 éves évforduló alkalmával 1981. június 6-án. 
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menően azt a tényt, hogya megemlékezésen minden Sydney-i magYar 
szervezet képviselve volt a megbecsülés és szeretet bizonyságául. (Au 
Magyarság 1981. VII.) . 

"Nagyhírű Testületünk Sydney-ben élő tagjai mély érzésekkel eltelve 
vettük tudomásul azt a megbecsülést és szeretetet, amit Sydney 
gyarsága és nemzeti érzésű egyesületeik az évforduló megünneplésén v 
ló megjelenésükkel így láthatóan is megmutattak. Az est sikere nem 
rendezés sikere volt , hanem az érzelem megnyilvánulása akakastolla. 
sok felé oly sok év után is. Nem volt hiába való a híven, becsülettel 
és életük árán is vitézül teljesített szolgálat az Istenért és a magyar nem· 
zetért 64 éven keresztül. " Vasárnap az elhunyt, hős és mártír csend· 
őrökért bemutatott szentmisén vettek részt a bajtársak jubileumi szala. 
gos zászlóik alatt , mely után a Rockwood-i temetőben a Hősök KeresztjE 
elé helyezték el a megemlékezés örökzöld koszorúját. A 100 éves űnnep. 
ség a Himnusz eléneklésével ért véget. (Dr.v.J.l. 1981.VII.7.) 
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Az MHBK "vitéz Szügyi Zoltán" főcsoportja zászlószalagját 
kőti fől a Csendőrzászlóra Majsay Ottmár volt 

főcsoportvezető 1981. VI. 6-án. 

A Lengyel Szővetség és a Magyar-Lengyel Szövetség küldöttsége zászlószalagot köt fel a 
Csendőrzászlóra Sydneyben, .1981. VI.6-án. 

I A 100 éves évforduló alkalmával tartott díszvacsora résztvevői Sydneyben, a Magyar 

I
'i&pontban 1981. VI. 6-án, balról jobbra: Ülő sor: Hidvégi István tb. cső., Majsay Ottmár 
. III. cső. , Szenczy György cső. őrm., Szigethy István cső. szakv., v.Duska László tb.cső., 
~.Tolnay Lajos tb.cső., Bogsányi József cső. ezds. a Sydney csopor~ tb. vezetője, Molnár 
f~án cső. törm., Gál Lajos cső. őrm., Keresztes János cső. főtőrm. Alló sor: Simonfl Már
.... tb. cső., Shelly Ferenc tb. cső., Kozák Ferenc tb. cső., Koltay Imre cső. őrm., Mátéffy 

~'UkJós tb. cső., v. Tassányi József tb. csö. , Földházy István cső. őrm., (Tassányi és Föld
zi között:) Farkas János tb.cső., Goór György tb. cső., Hámori Vendel cső. őrm., Dr . 
. aváry Alajos tb. cső .. Dorogi János tb. cső., v.Ferencz Henrik tb. cső. , Jung János tb. 

~., Dr. v.Jani István cső. szds. , csop.vez. Hátsó álló sor: Lévay Ferenc cső. őrm., Madara. 
Sándor cső. szakv., Baka István cső. őrm. , Dr. Tamás Gyula szds. csop. ügyvezető, Szél . 

. ~Antal cső. szakv. csendörzászlóőr. Bal sarok: Erdei János a N.S.W. Magyar Szövetség 
k h·e. Jobb sarok: Mr. Walter Wenglewsky a Lengyel Szövetség társelnöke és a Ma-

gyar-Lengyel Szövetség alelnöke. 
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Melbourne (Victoria). Csoportunk jubiláris Csendőrnapját 1981. III 
29-én tartotta meg. A vasárnapi szentmise ill. istentisztelet alkalmávai 
lelkészeink méltóan emlékeztek meg a volt m.kir. Csendőrségről, majd 
imádkoztak hőseink és mártírhalált halt bajtársaink lelki üdvéért. Dél. 
ben díszebéd következett, melyet a Melbourne közelében lévő egyik ma. 
gyar étteremben tartottak meg 80 fős meghívott közönség részvételével 
A nagytermet a közlekedési osztály zászlója , valamint egy kakastollas' 
kalapos csendőrfejet ábrázoló életnagyságú festmény díszített. Az izlése: 
sen megterített asztalokon helymutatóul a " Kakastollasok" c. verset tar. 
talmazó levelezőlap szolgált. 

16 csendőr bajtárs és a csendőr özvegyek, azok hozzátartozói , barátai 
és vendégeik elhelyezkedése után Bánkuti József őrm., csoportvezetö kö. 
szöntötte a megjelenteket, s tolmácsolta az Adelaide-i, Sydney-i, s Perth-i 
csoportok üdvözleteit, valamint az azon bajtársaktól érkező jókivánsá. 
gokat ismertette , akik személyi okok miatt az ünnepségen résztvenni nem 
tudtak. Remek ebéd következett, mely alatt Péterffy Zsombor szds. mon· 
dott pohárköszöntőt, kérve a Mindenható kegyelmes segítségét hazánk föl· 
szabadítására. Rövid műsor következett, melynek első számaként Farkas 
József cső. leánya, Farkas Marika csendőrlányunk szavalta el Dr. Sza· 
bolcs József "Bujdosó csendőr éneke" c. vers ét. Utána Dr. Szentand· 
rássy Elek szds. emlékezett meg TestületünK jubileumáról. Ünnepi be· 
szédének alapgondolata volt "hiszek a kevesek egymásba tett kezében, a 
testvér szóban a bajtárs marokban" (Sík Sándor). 

Beszédje elhangzása után a csoport ünnepélyesen fölvette tb. csendőrré 
az MKCsBK jelvény átadásával tagjai sorába: 

Hetyey Sándor tart.pc.zls., az MHBK központi 'vezetőhelyettese Auszt· 
rália részére , vitéz Szakáll Endre szds ., a Vitézi Rend ausztr.áliai törzs· 
kapitánya , Dr. Elek Sándor MHBK főcsoportvezető és Juhász László 
fO .szds. volt MHBK főcsoportvezető bajtársakat. Ugyancsak tiszteletbe· 

tóban (Ont., Kanada) 1981. V. 15-17-ig lefolyt Jubileumi Találkozón a 
csoportvezető és felesége résztvettek. 1981.VI.13-án a csoport tagjai a 
csendőr-barátokkal együtt összesen 30-án résztvettek az MKBK hagyo
plányos serlegvacsoráján, hol az MKCsBK Vezetője által oda ítélt Jubi
leumi Díszérmek kerültek átadásra. 

Volt Testületünk, a m.kir. Csendőrség alapításának 100. évfordulójáról, 
elesett Hőseinkről a VI. 14-én megtartott Hősöknapján emlékeztek meg. 
A magyar szentmisét Ft. Pálinkás István atya mutatta be minden ma
gyar hős lelkiüdvéért. A délután folyamán került sor a VI.15-én felavatott 
gösiemlék megkoszorúzására a Magyar Klub előkert jében. A MKCsBK 
kOszorúját Utczás Mihály szds., csoportvezető helyezte el az alábbi sza
vak kíséretében: "A történelem minden magyar hősének emlékére, de 
kii1önösen a most lezárult 100 esztendő csendőr hőseinek emlékére, akik 
je1rnQndatuk és esküjük szerint híven, becsülettel és vitézül éltek és hal
tak a Hazáért. A m.kir. Csendőrség jogutódja a Magyar Királyi Csend
öt Bajtársi Közösség nevében. Áldott legyen az emlékük!" 

A koszorúzás után a Klub nagytermében volt műsoros ünnepély. Az 
iíDDepi beszédet vitéz Duska László az MHBK központi vezetője mondot
ta a hősi helytállásról, s ide soroz ta azokat is, akik a magyarságért való 
munkában fáradthatatlanul helyt állanak. Utána Garamy József, a Ma
gyar Közösségi Rádió igazgatója emlékezett meg a 100 éves dicső csendőr 
testületről, a törvény és a rend szolgálatában, az emberi szabadság
jogok, a közbiztonság, az ezeréves határokért a Hazáért életüket áldo
lÓ, elesett, mártírhalált halt és eltünt csendőreinkről. Beszéde befejezé
seképpen előadta Sík Sándornak a hősi helytállásról írott "Ének a sür
gönypóznáról" c. versét. (U.M. 1981.VII.20.) 

Európa 

li tagjai sorába iktatta be elhunyt csendőrbajtársaink özvegyeit: . " 
Özv. Farkas Józsefné , özv. Gulyás Bertalanné, özv. Medzihradszky Pánzs (Fran~laorszag). A MHBK franciaországi főcsoportja 1981. III. 

A~adárné, özv . Papp Józsefné, özv. Szigeti Gergelyné és özv. Tóth Lajos· :::~ ~arto.!ta tisztujjitó ,~özgyűlését, ~.ol I?~ ' ~zé~ JÓzse.f bs-at választot
ne urasszonyokat. _ ~Jra focsoportvezetonek. Sor kerult UJ tisztikar valasztására is. A 

Kiosztásra került 16 JDÉ odaítéléséről szóló oklevél, valamint az ::mest l~vezette T~th József törm., az MHBK Nord-i csoportjának veze
MKCsBK Vezetőjének Dícsérő Elismerése Bánkuti József őrm. , csoport'l Je - ~mt korelnok. (T:J. 198~. III. 30.) 
vezető részére " a bajtársi szellem ápolása érdekében csoportja vezeté, ~balX (Nord, FranCI?Or.szag) .. A~ MHBK Nord-i csoportja 1981. III. 
sében kifejtett igen eredményes és hűséges szolgálataiért." Az egybe· ? rendezte meg a marclUS 15-lkl magyar Szabadságharc emlékün
gyűltek lelkesen ünnepelték az ujonnan fölvett tb. csendőröket s kitün· ,·llepét, a helybeli és környékbeli magyarok és helyi barátok részvételé
tetett bajtársunkat. Kedves jelenet következett, mikor is egy 'műsoroO I 'i~. Ft. Dr~ Ruzsi~ Vil~os f?,lelkész ünnepélyes szentmiséjét a nagy te
kívüli számként Amerikában járt csendőrlányunk K-né , Medzihradszkyl reinben .~usoros unnepely kovette, melynek keretében Máthé Jenő cső. 
,Mara ~sszony t?lm.~csol~a Dr. Balló István és Molnár István bs-ak Cleve" :n. (Parlzs) az M~~K P?rizsi csoportj.á~ak v~,ze.!őj.e ~s~ertette az Euró
landboi hozott udvozleteIt. A "Kakastollasok" c. záróverset S-né, Pász" a l Frontharcos Szovetseg megalakulasat, mukodeset es foglalta össze 
tor Gizike csendőrlányunk szavalta méltó befejezésül anagysikerű Jubi' ft". E~Sz céljait és munkásságának főbb eredmé
leum-i ~ege~lékezés~~k . (Dr. SZ.E . 1981.1~.9.) . ' :1t.. EI?adta, h~gy megalaku~á~a ut~n az EFSz .francia, német, angol, 

Adelaide (~ela.u~~traha) . Az 1981-es Cse~dornaprol a csoport II . 8-án d~l· ba ~lkal; belg~ es holland t~gJal egyuttesen z~ra~dokoltak el Lourdes
ben, az ethmc radIOn tartott magyar-adas keretében, valamint IL 15-eo ~ ol kez a .kez~en ~egeskudtek.' hogy soha tobbe nem fognak egymás 
a Botanikus parki kiránduláson emlékezett meg. (B.L. 1981/1.) A Toro!l'lbtr n harcolm. Utana kiosztotta 7 kitüntetett bajtársnak az Európai Front

cos Kereszt-et. Beszédek, szavalatok, énekszámok elhangzása után a 
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felemelő, egyesült Európa épitő ünnepély a magyar Himnusz eléneklé. 
sével ért véget. Ezt követően a Nord-i csoport női tagjai megvendégel. 
ték az egybegyűlteket. Elhatározták, hogy a párizsi csoporttal együtt a 
nyár folyamán kétnapos pikniket fognak a Nord-on rendezni. Az összejö. 
vetel kellemes baráti és bajtársi hangulatban egy pár szép magyar nóta 
eléneklésével ért véget. A jelentőségteljes ünnepély sikeres megrende. 
zéséért az elismerés az MHBK Nord-i csoportjának vezetőjét Tóth Józsel 
cső. törm-t és bajtársait illeti. 
(T.J. 1981.III.30.) 

Graz (Ausztria). A Stájerország-i magyarok 1981. V. 24-én tartották 
meg a Hősök napját a központi temetőben , ahol több száz magyar hősi. 
halott alussza örök álmát. 9:30 perckor a temető kápolnájában Ft. Nyers 
János S.D.B. mondott ünnepi szentmisét. Szentbeszédében a magyar hő. 
sök mellett megemlítette az édesanyákat is , akik őket nevelték, majd 
megszentelte a piros és fehér virágokkal díszített koszorút. Utána az gy. 
begyűltek a rózsafűzér imádkozása mellett az ismeretlen katona síremlé· 
kéhez vonultak , hol Borda György , a Christiana Hungaria elnöke magyar 
és német nyelven üdvözölte a megjelenteket. Ezt követö'en Marton Rezső 
fhdgy. (Graz) tartott ünnepi beszédet. A szónok kiemelte , hogy Hősök 
napján nemcsak a katonákról emlékeznek, hanem azokról a polgári sze· 
mélyekről is, akik harci események kihatására vesztették el életüket. 
Beszédét azzal fejezte be , hogy . .. "ez a nap ne csak a hősök emlékének 
legyen szentelve , hanem szeretnénk az itteni magyarság egységét is az 
összejövetelünkkel kifejezni. Mi továbbra is arra fogunk törekedni , hogy 
ez a nap megerősítse egységünket, fejlessze bajtársi érzésünket és a kö· 
zös munkát, amit mi a magyarság érdekében kifejtünk . .. Szeretnénk 
elérni azt , hogy azévenkinti hősöknapi összejövetelünk és kis ünnepsé· 
günK a magyarok egysége, az egymás iránti tisztelet és barátság kife· 
jezése legyen. " - Sajnos az ünnepi szónok Lengyel Béla altbgy. úr nem 
vehetett részt az ünnepiélyen, mert kórházi ápolásban volt. (B .J . 1981. 
VI.8.) 

Délamerika 

Sao Paulo (Brazília). Az MKCsBK helyi csoportja jubileumi Csendőr· 
napját Testületünk alapításának 100. évfordulója alkalmából 1981. II. 8-án 
és 15-én tartotta meg , melyről a B.L. 1981/1. száma (48-50 oldal) hozot! 
részletes beszámolót. 
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A bajtársak és vendégeik a Magyar Segély Egyletben tartott ünnepségen a díszokle
velek kiosztása után balról jobbra : Dr. Hets Aurelián, Csernik János, a Magyar 
Segély Egylet alapító-elnöke, vitéz Almay Béla tü.vk.ezds., aki ünnepi beszédet 
mondott, Müller Antal őrm., csoportvezető , Nt. vitéz Mohai Szabó Béla ref. lelki
pásztor, MHBK főcsoportvezető, Regőczi Dániel cső.g.fhdgy., Hajdnády Endre cső. 

fhdgy ., Nt.Reisch György ev. lelkipásztor, Goerlich Alajos tü.fhdgy. tb . cső . 

\; > 

i 
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}}.: 

A meghívott vendégek az 1981..III.15-iki társasvacsorán a Magyar Segély Egylet 
helyiségében. 
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Néhai Kurucsay József prbcső. által kimentett Sao Paulo-i Csendőrzászló a 
Jubileumi Zászlószalaggal. Mellette Müller .Antal őrm., az MKCsBK Sao Paulo-i 

csoportjának vezetője, a 100 éves évforduló főrendezője. 

Északamerikai Egyesült Államok 

Clevelend (Ohio). A Magyar Csendőrök ,Családi Közössége csoportunk 
1981.III.7-én, szombaton este 1/26 órai kezdettel a Nyugat-oldali Magyar 
Református Egyház Kálvin termében rövid műsorral egybekötött dísz' 
vacsora keretében emlékezett meg a volt m.kir. Csendőrség alapítás ának 
100. évfordulójáról. Nt. Elek Áron ref. lelkipásztor imája után az ünnepi 
megemlékezést Dr. Balló István őrgy., a Közösség volt elnöke tartotta 
szaktudással, felkészültséggel és nagy lelkesedéssel. A művészi műsor 

A 
MAGYAR CSENDÓRÖK 
CSALÁDI KÖZÖSSÉGE 

bajtársi szeretettel meghfvja, 
kedves családjával együtt, 

a volt Magyar Királyi Csendőrség 

100 ÉVES 
fennállásának 

(1881, III. t.c, szentesi tése) 

évfordulója alkalmából rendezendő, 

rövid műsorral egybekötött 

DÍSZV ACSORNÁRA 

A díszvacsora színhelye: 
Nyugat -oldali Magyar Református Egyház 

Kálvin·terme 
15300 Puritas Avenue 

Cleveland, Ohio 
Időpont ja: 

1981, március 7, 

swmOat este jél 6 órakor 

1881 , 

1981 

HIVE~ • BECSÜLETTEL· VITÉZfL 

Legyen ez az ünnepély a szabad földön 
élő magyarság szlnvallása a Csendőr 
Testület mellett, melynek tagjai az or
szágot "híven, becsülettel, vitézül" szol
gálták, békében a haza belső rendjének 
biztosí tásával; az első és második világ
háború idején fegyverrel kezükben, 
különböző harctereken védték hazájuk 
földjét az utolsó rögig, és ezen harcok
ban a legdrágábbat - életüket - ál -, 
dozták a boldogabb magyar jövő érde
kében. keretén belül sikeresen szrepeltek B.Ormai Ildikó énekművésznő, ~ 

k~érteGy~ynéM~őMa~rt-sz~bn~sz~b~ekszámokk~,sB~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d 

Kl~ra és vitéz Hollósy Ervin szavalatokkal. I jelen _ b 't' 'h . t' tt T' telgés" c üzenete A műsort nagy kö-
E f d l' k lk l ' l' 'kí' , 'k k dt k .. tt' ., k'f' 'sI aj arsal oz III eze " ISZ . . 

V o~ ,u o~ a a mava JO va~~agal ~a a ~ eg~u, ~rzo lejeZe, I'Ültekintéssel Molnár István szds., a MCsCsK elnöke vezette. 
Dob~IYI Arpadh~gy. , az MHB~',vIte~ HOll?sy Ervlll ~ VItez! Rend, Dr. Lö" IArn-Kan Mag ar Élet 1981. III. 21.) 
te Pal a Szabadsagharcosok Vllagszovetsege, Dr. Nadas Janos a Magyar y 
Társaság, ifj. Szappanos István a cserkészek, Major Tibor a Hungária .• New Brunswick (New Jersey). Csoportunk jubiláris Csendőrnapi össze
Szabadságharcos Mozgalom, Tripolszky Andrásné született Dombrád)', J~"etelét - miként a B.L. 1981/1. számában már jelentettük - műsoros 
Dóra az Erdélyi Világszövetség Női Szervezete és Ádám János a Magy~r társasvagyora keretében tartotta meg a magyar nemzeti zászlóval és 
Önképzökör nevében. Az ünnepség folyamán felolvasásra került Csepi Be'

l

' ~ndőr~alappal feldíszített Szt. László teremben 1981.111. 7-én 6: 30 perces 
la ezds. a Közösség tagjának - aki egészségügyi okokból nem lehetetI; ""ldettel. 
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Az MKCsBK New-Brunswick-i csoportjának ünneplő tagjai 1981. III. 7-én 

A 250 fős meghívott közönséget a rendező bizottság élén Horváth Sán· 
dor zls., csoportvezető fogadta. Az Amerikai és a Magyar Himnusz el· 
éneklése után Hajas István klasszikusan szép versét szavalta el Horváth 
Sándorné mély átérzéssel, mely az est sikerét megalapozta. Az ünnepi 
beszéd elmondására a csoportvezető állott a mikrofon elé és az alábbi· 
akban üdvözölte az ünneplő közönséget: 

"Évfordulót ünneplünk, ünnepre sereglettünk össze, hogy méltóképpen 
megemlékezzünk a volt Magyar Királyi Csendőrség alapításának 100 éves 
évfordulójáról. Minden ilyen kerekszámú évfordulónak és ünnepségnek 
gazdag értelmezést adhatunk, mert felidézi bennünk a múltat, világossá 
teszi előttünk, hogy mi, volt csendőrök is egy szem voltunk és vagyunk a 
láncban, mely összeköti multunkat, mozgósítani tudja a lelkeket, az em
lékeket, s egybekapcsolja mártírjainkat és bősi halottainkat az élőkkel." 
Volt Testületünk történetének, szervezetének, fejlődésének és működésé
nek összefogó ismertetése után beszámol veszteségeinkről, majd nagy 
hatású beszédét így fejezi be: 

"Minket, volt csendőröket, a magyar nép válogatott fiait nem a pro
tekció, hanem a ráterll}ettség, a bátorság, a hazaszeretet és az élni 
akarás vitt és tartott meg bennünket a Csendőrségnek. A közös magyar 
múltunk, az Istenbe vetett hitfulk ad egy új erős hitet, ami ismét a magas
ba emelhet bennünket, hogy hinni , bízni és dolgozni tudjunk egy függet
len és szabad Magyarországért_ Addig is nap , mint nap szállnak gondola
taink a mártír és hősi halált halt Bajtársaink sírjaihoz :_. Kegyeletün
ket csak gondolatban róhat juk le, sírjaitokat egyelőre nem szórhat juk tele 
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P 
Ft. Dr. Füzér Julián atya imát mond a 

Csendőrnapi társasvacsorán 
New Brunswickban 1981.111.7-én. 

.: ~ 

Horváth Sándor zls. csoportvezető méltatja 
a Jubileumi Csendőrnapot az ünnepségen. 

l New Brunswick-i Csendőrnap résztvevői b-ról jobbra: Dr. Rödönyi Tibor és felesége, 
őzv. Nagyhetényi Jenőné , Horváth Sándor és felesége. 
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pnak olyanok, akik tovább akarják foly tanti. m.s. 1981.III.17.) 
jubiláris Csendőrnap alkalmával Zimonyi Vendel bs. a csoport 14 

jától fejenkint 20.00 dollárt szedett be, melyhez a csoport 100.00 dollárt 
záadott. A csoportvezető 380.00 US dollárt utalt át a Bajtársi Levél ki

ási költségeinek fedezésére, mely összeget ezúton is köszönettel nyug
zuk. (Szerk.) 

Kanada 

ontreál (Que.). Csoportunk a m.kir. Csendőrség ala-pításának 100 éves 
ordulójával kapcsolatos Csendőrnapját 1981.II.22-én tartotta meg. A 
előtt folyamán testületileg vettek részt a magyar templomainkban 
ott istentiszteleteken, hol a lelkészek imádkoztak hősi halált halt és 

uny t bajtársaink lelkiüdvéért. Utána a Szt. István Kultúr Egylet dísz
mében gyülekeztek hozzátartozóikkal, az egyesületi vezetőkkel és 
dégeikkel műsoros díszebédre. A megjelenteket 1.30-kor Cserhalmi 
enc őrm. csoportvezető köszöntötte, kiemelvén, "hogy akik nem tud
eljönni, szívvel és lélekben velünk vannak, Hazánktól távol is híven 

zve az esküt, melyet oly büszkén tettünk ... " 
. zt követően Ft. Boday Jenő S.J., atya megszentelte a csoport Jubi-

ml_if Itmi Zászlószalagját és méltatta megható szavakkal hős csendőreinket. 
A New Brunswick-i Csendőrnapon résztvevő bajtársak egyik 'csoportja 1981.1II.7-én. ' szalagot Oláh Pál főtörm. rangidős cső. bajtárs felesége kötötte föl a 

, csendőrzászlóra, majd elénekelték a magyar Himnuszt és elmondották 
vir~gokkal, de tudjuk és érezzük, hogy a felszabadulás ideje egyre köze. ~ ~agyar Hiszekegy-et. Ft. Boday atya asztali imáját követte a dísz
~~dIk és ~~kor könnyes szemmel borulunk le sírjaitok előtt és megkap. ~d, melyet ~ Kultúr E~ylet _hí_res kon~hájá~ak rem~kei~ől ~llítottak 
Jatok Bajtarsak az elmulasztott végtisztességet. .. Híven Becsülettel ijsze a vendegek megelegedesere. Ebed utan Korsos Laszlo hdgy., 
Vitézül, Mindhalálig!" ' , I tb. cső., az MHBK helyi csoportjának vezetője mondott ünnepi beszé-

Utána felolvassa többek között összejöveteleik hűséges résztvevőjének ~t. R.észletes, gondos alapossággal összeállított beszédében ismertette 
Nt. Bertalan Imre ref. lelkipásztornak üzenetét, aki hivatalosan van tá. a·m.klr. Csendőrség történetét, szervezését, működését, amellyel az or-
vol, aki lelki szemeivel követi az ünneplés minden mozzanatát: Isten g közbiztonságát megteremtette és fenntartotta. 
áldd meg a magyart, hozz rá vígesztendőt. .. Istenünk add meg '~ víg·. egemlítette azt is, "hogy a szegedi ellenkormány megszervezésénél 
esztendőt, ne csak itt New-Brunswick-on, nem csak egy estére szólót. ét a _c.send?rsé~ biztosította annak zavartalan kifejlődését azzal, hogy 
Hozz egész népünkre vígesztendőt , hosszantartó boldogabb jövendőt! " , s 9 maJ us kozepen Hrabár István csendőr főhadnagy vezetésével 72 
köszönti az egybegyűlteket szeretettel. ndőr és honvéd tiszt lefegyverezte a szegedi kommunista helyőrséget 

A műsorszámokat követő gratulációk után Ft. Dr. Füzér Julián O.F.M., Szeged felesküdött a nemzeti kormányra . Továbbá, hogy 1920-ban a 
plébános mondott vacsora előtti imát, szép szavakkal emlékezvén meg a dsereg korlátozasára szóló intézkedést a kormány úgy kerülte meg, 
csendőrségről. Ekkor kezdetét vette a gondosan előkészített társasvacso- y "fedőnéven' , különféle katonai egységeket és egyéb alakulatokat rej-
ra. Az ízletes ételek, frissitők, italok ez évben is segítettek megteremte' !l csendőr testület neve alá. Pl. a m.kir. Műegyetemi Csendőr zászló-
ni a kellemes hangulatot. A vacsora után megkezdődött a tánc. A csoport· es a Csendőr Tartalék zászlóalj - a Prónay-Ostenburg-Héjjas kü-
vezető azon bejelentését, mely szerint ez lett volna az utolsó megrende' ítmény. A NEM csendőr csapatok néha jogtalan cselekedetei ká
~ett C_sendőrnap; a közönség általános tiltakozása követte. Megindult aZ an befoly~_sol!á~ a c~e?dő~ség te.kintélyét és ez volt az oka, hogy az 
erveles, hogya Csendőrnapot nem szabad abbahagyni, s többenjelaján' :es ~sendorSegl utasItas kImondJa , hogy a csendőrség megerősítésé
lották segitségüket a munka megosztására. A csoport barátai tb. tag· kivezenyelt egyének nem használhatják a csendőr elnevezést és csend
jai. többen kérdezték, hogy minek abbahagyni akkor, mikor Ne~-Bruns- egyenruhát nem viselhetnek. " 
wick és környékén a Csendőrnap mindig nagy eseményt jelent s a leg- eszámol a m.kir. Csendőrség szervezetének avisszacsatolt országré
jobban látogatott este. Végül is a csoportvezető igéretet tett' hogy aZ kre való kiterjesztéséről, annak korszerüsítéséről , továbbá a csendőr
összejövetelt továbbra is megrendezi, miután a csoport tagjai között iS et ért Legfelsőbb Elismerésről is, mely február 14-ének Csendőrnap-
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pá való nyilvánításában jutott kifejezésre. A két világháború közötti idő 
különleges feladatait is megemlítve rátér az orosz megszállás után a tes. 
tület feloszlatására , s tagjainak kegyetlen üldözésére. Értékes összefog. 
lalását az alábbi visszaemlékezéssel fejezi be: . . . " Valamennyien ismer. 
jük az MKCsBK történetét, helyette két egyéni élményemet szeretném 
Önöknek elmesélni. Az első legyen válasz azoknak, akik a m .kir. Csend. 
őrséget, illetve a csendőröket durvasággal, brutalitással vádolták. Ez le. 
gyen " Sztrájk a Marseille-i rakparton. " 
. 1950 nyarán Marseille-ben éltem, illetve annak egyik külvárosában 
Szabadnapom volt , a városból hazafelé tartottam motorkerékpáron. 

Ahogy a rakpart mellett hajtok el , nagy tömeget látok a rakpart be. 
járatánál. Leálltam az út szélén, s felkapaszkodtam az útmenti domb. 
oldalra , hogy jobban lássak. A kikötő bejáratát három sorban , lábhoz 
tett szuronyos puskával kb. 3-500 rohamsisakos francia " zsandár" zár. 
ja le. Előttük 1000-1500 üvöltöző , hullámzó csőcselék - a sztrájkoló 
dokkmunkások. A három sor meg se moccant! Öröm volt rájuk nézni. 
A tömeg azonban annál inkább vérszemet kapott. Kezdték felszedni az 
útról a macska-köveket, s dobálni a csendőröket. A három sor csak állt 
mozdulatlanul mindaddig , míg egyiküket fejen nem találta egy kő, s az 
vérbe borulva kizuhant a sorból. Én egy vezényszót se hallottam, de a 
három sor megindult és 10 percen belül a tömeg eltünt, a csőcselék futott. 
Kb. 100 tüntető .feküdt a földön szanaszét, mert bizony a francia zsandá
rok is megfordították a puskát és zuhogott a puskatus , s nem értek rá 
nézni, hogy hova ütnek. - Másnap kíváncsian vártam az újságot. Meg
írták! Képek is voltak róla. De egy szó sem volt a " brutalitás ról! " 
Egy szóval se vádolták a csendőröket. A francia nép megbecsüli az ö 
csendőreit. " 

A másik élményem a csendőr kötelességteljesítésről szól, címe: A 
- nagycenki ejtőernyős riadó. Fiatal hadnagy voltam Nagycenken, 1944 
őszén . En voltam az ún. Ejtőernyős riadószakasz parancsnoka. Du. 3 
óra lehetett, amikor a pót-osztály írnok lihegve jelenti a laktanya udva
ron, hogy "Hadnagy úr , alázatosan jelentem: Ejtőernyős riadó! Valaki 
telefonált , hogy ejtőernyősök ugrottak le a közeli erdőbe. " Nekem se kel
lett több , elrikkantottam magam , hogy RIADÓ, s perceken belül ott állt 
a szakasz cselekvésre éhesen. Q-épkocsira és irány az erdő . Ahogy guru
lunk Sopron felé , meglátok egy kakastollas csendőrt , szuronyos puskával 
menetel Sopron felé. Megállítom a menetet, megismerem, a csendőrőrs 
pk-a. "Főtörzs úr hova megy?" - kérdem. "Hadnagy 'úi alázatosRD 
jelentem, megyek ejtőernyőst fogni. " - Hát akkor egy helyre megyünk -
mondom - üljön föl mellém. Meg is tette , együtt gurultunk tovább. El
mondta , hogy ő volt, aki riadóztatott minket, neki meg egy utásztize
des jelentette, aki kerékpáron jött Sopronból. Mikor a szomszéd faluba 
értünk - a nevét már elfelejtettem - ott találunk egy tüzér üteget, an
nak az erdőnek a szélén, mely fölött az ejtőernyősök kiugrottak. Kere
sem az ügyeletes tisztet. Fiatal zászlóstól kérdezem , hogy látták-e az ej
tőernyősöket? Igen, mondja , láttak két repülőgépet , Messerschmidt-ek 
voltak, s azok dobtak le póttartályokat, de nem ejtőernyősöket. Biztos 
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fdY ebben - kérdeztem - "Hogyne, - felelte - távcsövön néztem 
$let." Ezt jelentettem pótosztály pk-unknak, a.~i elrendelte a bevonulást. 
telajánlottam az őpk-nak, hogy hazaviszem. O azonban megköszönte és 
kijelentette, hogy neki meg kell találnia vagy a két ejtőernyőst , vagy a két 
tBrtályt, letisztelgett és elment. Másnap 9 órakor jelentette az irodán, 
bogy megtalálta a két tartály t - hajnali 5 órakor, egész éjjel kereste ." 

: Addig meg nem állt, nem nyugodott, míg a bizonytalan kérdésre a 
bizonyítékot meg nem szerezte. Ez v<:>lt a magyar csendőr kötelesség
tudata. " 

Az ünnepi beszéd után üdvözlések következtek. Vitéz Pöthe Gáspár bs . 
aZ MHBK kanadai főcsoportvezetőjét helyettesítve majd Magyar Lajos a 
SZt. István Kultúr Egylet elnöke, mint házigazda is , hangsúlyozta a csend-
6rség fontosságát az ország rendjének védelmében, majd elismeréssel 
adózott a csendőrök emigrációban végzett önzetlen munkájának. 

Az üdvözletek elhangzása után az ünneplő közönség egy perces néma 
felállással adózott a honvédő háborúban elesett, börtönökben még min
dig sínylődő, kínzókamrákban mártírhalált halt, valamint a világon szét
szórva idegen földben porladó Bajtársaink emlékének. Ezt követően Spa
lovszky Mihály hdgy., tb.cső. ez alkalomra írt versét szavalta el Spa
lovszky Mihályné: 

Emlékezzünk! 
1881 - 1981 

Az elmúlt dicső évezredünk mozaikja nem volna teljes, 
Ha 100 évvel ezelőtt az utolsó kockán nem lett volna 
A magyar királyi csendőr neve. 
Dunántúllankáin, Nagy-Alfóld tanyáin, Délvidék hullámzó buzatábláin, 
Erdély havasain, Ruténfóld szorosain, Tokaj nektárt csepegtető dombjain, 

Csall6köz és Felvidék, hazájukba visszavágy6 testvéreink közt .. . 
ott ringott a díszes kakastolU Mintegy üzenve . .. 
Békét és biztonságot hozok tinéktek. 
Ragyog a járőrjelvény, bevilágítja az utat, a járőr biztos úton halad. 

Biztos volt a léptük, tiszta a gondolatuk: 
.szolgálni híven, becsülettel, vitézül Mindhalálig" 
4Hazát és az ország népét. 
'ffyugodt álmok őrei, egyéni javak védői, 
1'i voltatok és vagytok, magyar csendóreink! 
Emléktek soha el ne vesszen, áldja meg a jó Isten azt a szülő keblet, 

Ilely ilyen hősöket nevelt a Magyar Nemzetnek! 

A vers szívből jövő, mély érzéssei való elmondását a közönség szemé
ben könnyel , szünni nem akaró tapssal köszönte meg. A hivatalos rész 
befejeztével Pál Imre törm. , a csoport alapítójának unokái zongora szá-
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il.O. 
A New Brunswick-i Csendőrnapon résztvevő bajtársak egyik csoportja 1981.1I1.7-én. 

virágokkal , de tudjuk és érezzük, hogy a felszabadulás ideje egyre köze
ledik és akkor könnyes szemmel borulunk le sírjaitok előtt és megkap
játok Bajtársak az elmulasztott végtisztességet .. . Híven, Becsülettel, 
Vitézül, Mindhalálig! " 

Utána felolvassa többek között összejöveteleik hüséges résztvevőjének 
Nt. Bertalan Imre ref. lelkipásztornak üzenetét, aki hivatalosan van tá· 
vol, aki lelki szemeivel követi az ünneplés minden mozzanatát: " Isten 
áldd meg a magyart, hozz rá vígesztendőt . .. Istenünk add meg a víg
esztendőt , ne csak itt New-Brunswick-on , nem csak egy estére szólót. 
Hozz egész népünkre vígesztendőt , hosszantartó boldogabb jövendőt! ", s 
köszönti az egybegyülteket szeretettel. 

A műsorszámokat követő gratulációk után Ft. Dr. Füzér Julián O.F.M., 
plébános mondott vacsora előtti imát, szép szavakkal emlékezvén meg a 
csendőrségről. Ekkor kezdetét vette a gondosan előkészített társasvacso
ra . Az ízletes ételek, frissitők , italok ez évben is segítettek megteremte
ni a kellemes hangulatot. A vacsora után megkezdődött a tánc. A csoport
vezető azon bejelentését, mely szerint ez lett volna az utolsó megrende
zett Csendőrnap ; a közönség általános tiltakozása követte. Megindult aZ 
érvelés , hogya Csendőrnapot nem szabad abbahagyni , s többenJelaján
lották segitségüket a munka megosztására. A csoport barátai, tb. tag' 
jai. többen kérdezték, hogy minek abbahagyni akkor, mikor New-Bruns
wick és környékén a Csendőrnap mindig nagy eseményt jelent, s a leg
jobban látogatott este. Végül is a csoportvezető igéretet tett , hogy aZ 
összejövetelt továbbra is megrendezi , miután a csoport tagjai között is 
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vannak olyanok, akik tovább akarják foly tanti. (H.S. 1981.III.17.) 
A jubiláris Csendőrnap alkalmával Zimonyi Vendel bs . a csoport 14 

tagjától fejenkint 20.00 dollárt szedett be , melyhez a csoport 100.00 dollárt 
JlOzzáadott. A csoportvezető 380.00 US dollárt utalt át a Bajtársi Levél ki
.dási költségeinek fedezésére , mely összeget ezúton is köszönettel nyug
izzuk. (Szerk.) 

Kanada 

Montreál (Que. ). Csoportunk a m .kir. Csendőrség alapításának 100 éves 
fordulójával kapcsolatos Csendőrnapját 1981.II.22-én tartotta meg. A 
lelőtt folyamán testületileg vettek részt a magyar templomainkban 
rtott istentiszteleteken, hol a lelkészek imádkoztak hősi halált halt és 
uny t bajtársaink lelkiüdvéért. Utána a Szt. István Kultúr Egylet dísz

rmében gyülekeztek hozzátartozóikkal, az egyesületi vezetőkkel és 
ndégeikkel műsoros díszebédre. A megjelenteket 1.30-kor Cserhalmi 
ren c őrm . csoportvezető köszöntötte , kiemelvén , " hogy akik nem tud

k eljönni, szívvel és lélekben velünk vannak, Hazánktól távol is híven 
izve az esküt, melyet oly büszkén tettünk . . . " 
Ezt követően Ft. Boday Jenő S.J. , atya megszentelte a csoport Jubi
umi Zászlószalagját és méltatta megható szavakkal hős csendőreinket. 

A szalagot Oláh Pál főtörm. rangidős cső.bajtárs felesége kötötte föl a 
csendőrzászlóra , majd elénekelték a magyar Himnuszt és elmondották 
a Magyar Hiszekegy-et. Ft. Boday atya asztali imáját követte a dísz
ebéd, melyet a Kultúr Egylet híres konyhájának remekeiből állítottak 
össze a vendégek megelégedésére . Ebéd után Korsós László hdgy., 
tb. cső. , az MHBK helyi csoportjának vezetője mondott ünnepi beszé
det. Részletes , gondos alapossággal összeállított beszédében ismertette 
a m.kir. Csendőrség történetét, szervezését, működését , amellyel az or
szág közbiztonságát megteremtette és fenntartotta. 

Meg'említette azt is, " hogy a szegedi ellenkormány megszervezésénél 
ismét a csendőrség biztosította annak zavartalan kifejlődését azzal , hogy 
!919 május közepén Hrabár István csendőr főhadnagy vezetésével 72 
esendőr és honvéd tiszt lefegyverezte a szegedi kommunista helyőrséget 
és Szeged felesküdött a nemzeti kormányra. Továbbá, hogy 1920-ban a 
hadsereg korlátozására szóló intézkedést a kormány úgy kerülte meg , 
~gy ,,fedőnéven" különféle katonai egységeket és egyéb alakulatokat rej
tett a csendőr testület neve alá . Pl. a m .kir . Műegyetemi Csendőr zászló
alj és a Csendőr Tartalék zászlóalj - a Prónay-Ostenburg-Héjjas kü
lönítmény . A NEM csendőr csapatok néha jogtalan cselekedetei ká
rosan befolyásolták a csendőrség tekintélyét és ez volt az oka, hogy az 
1927-es csendőrségi utasítás kimondja , hogy a csendőrség megerősítésé
re kivezényelt egyének nem használhatják a csendőr elnevezést és csend
ör egyenruhát nem viselhetnek. " 

Beszámol a m .kir. Csendőrség szervezetének avisszacsatolt országré
IZekre való kiterjesztéséről , annak korszerüsítéséről , továbbá a csendőr
léget ért Legfelsőbb Elismerésről is , mely február 14-ének Csendőrnap-
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mokkal szórakoztatták a közönséget, majd megindult a nóta , s a katona , a 
csendőr élet szépségei elevenedtek meg, s a közönség a kora hajnali 
órákig együtt maradva ünnepelték a bajtársak vendégeikkel a jubi, 
leumi évfordulót. Műsorvezető volt szakszerűséggel és pontossággal Spa, 
lovszky Mihály bs . A csoportot a Toronto-i Találkozón a csoportveze, 
tő vezetésével küldöttség képviselte. (Cs.F. 1981.III .13.) 

l' i~j 
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~~. 

Bajtársaink és vendégeink a főasztalnál a Montreal-i Csendőrnapon 1981.I1.22-én. 

Cserhalmi Ferenc őrm.csop.vez. üdvözli a vendégeket. 
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Az MKCsBK Montreal-i csoportjának 

JUBILEUMI ZÁSZLÓSZALAGJA 
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Korsós László hdgy .tb.cső . ünnepi beszédet mond a Montreal-i Csendőrnapo 

1981.I1.22-én. 



Welland - Niagara FaUs (Ont.). Welland és környékbeli csoportunk ha, 
gyományos Csendőrnapi összejövetelét Niagara FaUs-on , a Hunga rian 
Tavern " Magyar szoba" különtermében tartotta meg 1981.IV.4-én társas, 
vacsora keretében , ahol a bajtársak feleségeikkel együtt teljes számban 
megjelentek. A műsort a csoportvezető nyitotta meg , üdvözölte a megje, 
lenteket és felkérte Dr. Fáy István tart. fhdgy. író bajtársunkkal az emlék, 
beszédet elmondására. A szónok Csendőrnapi megemlékezését a Kanadai 
Magyarság 1981.I.31-iki számában hozta , s azt a B.L. 1981/1. számában is, 
mertettük. Ez alkalommal szólt a m.kir. csendőrség béke és háborús tel
jesítményéről, hősi helytállás áról. Beszéde során még megemlékezett a 36 
évvel ezelőtti április 4-ről , mikor is Magyarország legnyugatibb része is 
orosz megszállás alá került. Utána a csoportvezető kiosztotta a JDÉ ok
leveleket. Az ízletes vacsorát követő beszélgetés kitünő hangulatban tar
tott a késő éjjeli órákig. - A hamiltoni csoport meghívására résztvet
tek az ott, III. 8-án a 100 évfordulóval kapcsolatos műsoros emlékesten 
is . (M.J. 1981.IV.7.) 

WeUand-Niagara FaUs (Ontario). Csoportunk ebben az évben 1981. 
VII.12-én rendezte meg szokásos évi piknikjét a már megszokott helyen, 
Lukács Ernő bs. farmján , ezuttal a Hamilton-i bajtársakkal karöltve. 
Csoportunkon kívül a Hamilton-i , Delhi-i és a Buffalo (N.Y. ) bajtársak 
csaknem teljes számban megjelentek feleségeikkel együtt. Összesen kb. 
80-an jöttünk össze. A vacsora bográcspörkölt volt galuskával, krumpli· 
val. Bizonyos , hogy izlett, mert mind elfogyott. A szakács Kolozsváry 
Zsigmond bs. volt. Tarnóy Gyula bs. csop.vez. üdvözölte a megjelente
ket. Utána Deme Lajos bs. emlékezett meg a nem rég elhunyt Fáy Fe
renc, emigrációnk egyik legnagyobb költőjéről. A méltatást a jelenlévő 
Dr. Fáy István, a költő testvérbátyja , köszönte meg. Sorsolás is volt. Az 
1. díjat, egy filc-rátétes retikült , Simon Imréné (Ilonka) c sendőrasszony, 
míg a 2. díjat jelentő hímzett terítőt Dr. Perlaky Gyula fhdgy . 'bs . nyerte. 
A piknik' kitűnő hangulatban a késő esti órákban ért véget igen szép er
kölcsi és anyagi sikerrel. A B.L. kiadási költségeire a csoport egyidejü
leg 100.00 dollárt utalt át , (M.J . 1981.VIII.20. ) mely összeget köszönettel 
nyugtáz a B.L. kiadóhivatala. 

Hamilton (Ont. ). Csoportunk a m.kir. Csendőrség alapítás ának 100 éves 
évfordulójáról a helybeli Irodalmi Kör rendes havi előadása keretében 
emlékezett meg. Az előadást a r .k. magyar egyház dísztermében tartot
ták meg 1981.III.8-án. A szépszámú hallgatóságban a helyi'és környékbe
li vendégek között ott voltak a Niagara Falls-Welland bajtársak Máté 
János v.tör. , csoportvezetőhelyettessel az élen, valamint a Courtland-iak, 
a Dohányvidékről Pásztor Béla főtörm. vezetésével. 

Megjelent még az előadáson Czajkowski Henrik, a volt Lengyel Légio 
tisztje, a helyi Polish Congress tagja , aki elhozta és felállította a lengyel 
zászlót, melyet a közönség hosszú , lelkes tapssal fogadott . A lengyel 
együttérzésért megnyilatkozó szívből jövő köszönet bizonyságául szolgált 
annak, hogy az 1100 éves lengyel-magyar történelmi barátság ma is ele
venen él a magyarok szívében. 

Testületünk 100 éves történetéről Deme Lajos szds., a csopor t volt veze-
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pje tartott előadást. Ismertette a m .kir. Csendőrség felállítását , műkö
iését, szervezését, fejlődését. Kitért arra is , " hogy a csendőrjárőrök 
SioIgálatban kakastoll-forgós vadászkalapot viseltek. A kakas az éberség 
jele a címertan tanusága szerint is, nem hiába volt látható református 
templomaink tornyain is . A vadászkalap a vadászcsapatoknak, a volt 
es. kir . közös hadseregelit csapatainak volt a viselete. Ez jelentette egy
Ottal tradiciójuk átvételét is. A gyors mozgás , a rajtaütés , az azonnali 
cselekvés és pillanatnyi elhatározó képesség a csendőrnek is a tulajdon
sAga lett. Mikor egy-egy csendőrjárőr kiment a messzi tanyákra, vagy 
Srdély vagy a Felvidék magas hegyei közé nem vihette magával a 
, TK-t, s más segédleteket. Azoknak a fejükben kellett , hogy legyenek. 
ott a helyszínen kellett a cselekményt nyomozni , minősíteni és az eljá
rást megindítani. " 

Amikor a magyar jogrend megszünt, s az ország az orosz megszállásnak 
esett áldozatául, a csendőrség tagjai - akiket kézrekerítettek - meg
l/Urcolásnak, embertelen kínzásoknak, kivégzéseknek estek áldozatul. 

ak keveseknek sikerült a nyugati országokban új életet kezdeni. 
"Az emigrációban a csendőrök értékes és tekintélyes része mindjárt be
ott a magyar emigrációs munkába. Templomok, kultúrházak és ma
ar célu intézmények megszervezése és felépítése révén. Gérus Ist
n és SuUer J ános helybeli ókanadás bajtársaink mindnyájunk számá
példát mutattak évtizedes munkájukkal! " 

Ugyancsak Deme Lajos bs-unk röviden ismertette ez alkalommal a 
agyar Nemzeti Bank csendőrkülönítményének történetét, melynek fel
ata volt a bank 365 mázsa színarany ának , a pengő aranyfedezetének 
gőrzése, amíg azt az amerikai hadsereg védőőrizetébe átadhatták. 
aranykészlet a háború után sértetlenül került vissza Magyarország-

. Az előadást a hallgatóság komoly érdeklődéssel és tetszéssel hallgat
végig. CB.L. 1977/1. szám.) 

Utána az Irodalmi Kör elnöke emlékbeszédében visszavitte hallgatóit 
50 évvel ezelőtt lefolyt lengyel forradalom és szabadságharc idejébe 
30-31), mikor ' a párizsi forradalom hatására ismét fegyvert fogott a 
gyel nemzet, hogy I. Miklós orosz cárral szemben kivívja független

gét. A szabadságharc kiemelkedő hőse Bem József volt kezdetben ka
ány , majd ezredes , s a tüzérség főparancsnoka. Az orosz túlerő _ 
skievics nagyherceggel az elen - Osztrolenkánál vérbe fojtotta a sza-
dságharcot. Az előadó végigv~ette hallgatóit Bem József egész életén, 
rnow-i születésétől kezdve a lengyel-portugál- , osztrák és a magyar for
almakban ill. szabadságharcokban való dicsőséges részvételén át 

-szen addig , míg mint a törökországi Al~ppo basája 56 éves korában föl
élete végéhez ért. Beszédjében kiemelte Bem József és Petőfi Sándor 
a-fiui meleg kapcsolatát. 
közönség lelkes tapsokkal jutalmazta az egy óráig tartó nagyon ní

s előadást. (S.M. 1981.III.12.) 

Calgary (Alberta). Ft. Msgr. vitéz Vargha Gábor a Vitézi Rend Fő
éktartó-Kincstárnoka (N émetország) a Vitézi Rend nyugatkanadai szék
rtóságának meghívására 1981. V.18-án Calgaryba érkezett. Május 23-án 
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az Árpádházi Szt. Erzsébet magyar plébániatemplomban ünnepélyes 
szentmisét mondott és résztvett az annak keretében tartott Vitézi Avatá. 
son. A hagyományos szertartáson ott voltak a társadalmi és bajtárSi 
egyesületek képviselői. A megjelentek részére a temetőlátogatás után 
a Kálvin Magyar Református Egyház Kossuth-termében fogadás volt. 
Másnap, 24-én, vasárnap tartotta meg a város magyarsága a Hősök nap. 
ját az MHBK helyi csoportjának rendezésében, s emlékezett meg ezen 
közösség működésének 30 éves évfordulójáról. Mindkét templomunkban 
tartott nagymise ill. istentisztelet a Hősi Emlék és az Emlékt~bla megko
szorúzása követte , mely után a Palliser Nagyszálló báltermében fogadás 
és díszebéd volt. Az ünnepi beszédet Msgr. vitéz Vargha Gábor bs-unk 
tartotta, míg a jubiláló csoportot vitéz Duska László az MHBK központi 
vezetője köszöntötte. A zárószavakat Zsitvay Sándor hdp. őrm. , a helYi 
csoport vezetője mondotta , s kiosztotta a tagoknak a csoport MHBK 
emlékplakettjét. 
Főszéktartó bajtárs ezenkívül résztvett V.20-án vitézi közgyűlésen , 

majd V.25-27-ig a Sziklás Hegységben tartott vitézi táborozáson, s meg· 
látogatta az V.31-én Hősök napját tartó Los Angeles-i (Cal. , USA) bajtár· 
sakat. A látottak szépségével és kellemes emlékekkel Vl.3-án utazott visz· 
sza Németországba. 

Calgary (Alberta). Az MKCsBK helyi csoportja 1981. VI1.26-án a város 
Edworthy parkjának árnyas fái alatt tartotta meg tisztujjító közgyűlé· 
sét. A gyűlést Szelei József cső. csoportvezető nyitotta meg. Kérésére 
·Dr. Kiss Gyula tájékoztatta röviden a megjelenteket a Torontoban V.17-én 
tartott megbeszélésről , majd a tisztujjitás következett. A lelépő csoport· 
vezetőnek igen eredményes és sikeres működéséért a rangidős bajtárs 
mondott köszönetet, majd a választásra került a sor. A nyilt szavazásos 
választás eredményeképpen a megjelentek egy év tartamára Vörös Imre 
őrm-t választották csoportvezetőnek, aki a tisztséget elfogadta. 

Dr. Kiss Gyula: 

A Központi 
Jubileumi Csendőr Találkozó 
Torontoban (Ont. Kanada.) 
1981. május 15-17-ig 

a.) Elökészületek. 

@.undb. (ju1Jil.uuni. 

t-n~ 

1881-1981 

H!VEN. IECSOLmtI. VlTUUt. 

A m.kir. Csendőrség alapítás ának 100. évfordulójára tervezett világta
lálkozót 1979-ben megtartott általános szavazás előzte meg. A B.L. 1979/1. 
számához a Vezetőség szav.azó-Iapokat adott ki , melyeke,t Vezető bs-unk 
1980.1.19-én kiértékelt. Az eredmény alapján a kanadai ,Toronto városát, 
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ontario tartomány székhelyét választotta a találkozó helyéül, az időpont 
pedig 1981. május 15-17-e lett. Döntését indokolta Toronto fekvése , Ame
rika és más földrészek felé való jó összeköttetése, majd a várható kelle
ples, tavaszi időjárás . Mindezek mellett nyomott a latban mindannyi
unk adományából a hosszú éveken át gonddal összegyűjtött, áldozatosan 
fenntartott , egyedülálló MKCsBK Muzeum meglátogatásának a lehetősé
ge is . Ezt követte a Rendező bizottság tagjainak kinevezése és felállítá
sa a megnyilvánult érdeklődésnek megfelelően az alábbiak szerint : 

Elnök: Vitéz Baranchi Tamáska Endre , főszertartásmester és főrende
ző: Vitéz Kövendy Károly CM, tagjai pedig: Dr. André László (U.S.AJ, 
Cserhalmi Ferenc, Deme Lajos (Kanada), Gaál Mihály , az elhunyt Ma
darász Ernő helyett (USA), vitéz Hamvas J . József, Kerekes Albert, Dr. 
Kiss Gyula , (Kanada), Dr. vitéz Kőrössy Zoltán (USA), Seregélyes Már
ton és Dr. Szalontai Sándor (Kanada). 

A személyes összeköttetés fölvételét azonban nagyban akadályozta a ta
gok között fönnálló nagy földrajzi távolság , miért is a Bizottság még az 
alábbi bajtársakat kérte és vette föl : 

Finta Imre, Jakab Iván, Kiss Károly, vitéz Máté Károly , Peterdy Mi
hály és Varga Géza , valamennyien a toronto i csoport tagjai, akik sok 
éven át rendezték a csoport sikeres összejöveteleit. Így a rendezői munkát 
fel is osztották egymás között az alábbiak szerint : 

A védnökök ügye : Peterdy Mihály , pénztár és meghívó: Dr. Szalontai 
Sándor, szállodai elhelyezés: Jakab I ván, műsor : Vitéz Ham vas J . József, 
'erembiztosítás , rendezés: Kiss Károly , Peterdy Mihály , vitéz Máté Ká

toly, vacsora: Vitéz Kövendy Károly , résztvevők és ültetés: Finta Imre. 
~ munka megindult. 1980.X.31-én jelentkezési íveket adtak ki a B.L. 
'980/2. száma mellékleteként, s kérték azoknak 1981.IIl.l-ig való kitöl
tését és beküldését. Az adatok tájékozásul szolgáltak a várható létszám
ra, valamint a szállás és a vacsora igénylésére vonatkozólag. 

1981. III. 2-án a helybeli, más városban lakó és külföldi csendőrökhöz , 
tsendőrbarátokhoz , valamint a csoport régi jóbarátaihoz fordultak a he

i magyar sajtó útján , s kérték őket védnökség vállalására , hogy ezzel 
zzájáruljanak az ünnepség sikerének biztosításához. Ilyen úton a meg
duláshoz szükséges anyagiakat óhajtották biztosítani (A védnöki föl-

Ijánlás összege 25.00, mig a fővédnöké 100.00 dollár volt). A védnökök és 
védnökök nevei később a meghívón kinyomtatásra kerültek. 
Ismerkedési-est céljaira biztosították a helybeli Árpádházi Szt. Erzsé
t r.k . templom egyik termét, hol majd 1981.V.15-én a messze földről 

,rkező bajtársak hozzátartozóikkal együtt még a társasvacsora előtt ta
lkozhatnak régi barátaikkal és megbeszélhetik további terveiket. 
Maga az ünnepség céljaira a Kanadai Magyar Kultúr Központ nagy 

:özönség befogadására is alkalmas Árpád termét foglalták le 1981. V. 
-ára. 
Szállodai szobákat a Carlton Hotel-ben (30 Carlton St.) foglalnak, mely 

"zpontias fekvésű és árai mérsékeltek. (Egy szoba egy napra kb. 35.00 
nadaidollárJ 
A szállodában megszálló vendégek részére autóbuszt béreltek, mely a 
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l7-iki istentiszteletekre és a ko.szorúzáshoZ és vissza rendelkezésre fo€ idon majd lejátszódó eseményeket. 7 ?ra elő~t pár perccel m~g ?ót-~sz
állani. okat kellett beállítani , de végül is mmdenkl megkapta helyet es kozel 

Több más, időt, energiát, utánjárást igénylő számtalan tennivaló Volt vendég elhelye~ve várta az ünnepség megkezdését. A teljesen megtelt 
még, melyeket a bizottság tagjai mind lelkesedéssel vállaltak és végez_ mr.rn {H~tffliott , mint a méhkas. B,ajtá:s~in.k .. megi~letődött mosol~-
tek. ' al az arcukon, MKCsBK jelvénnyel es regl kltuntetesekkel a mellu-

b.) Találkozó ~p jártak asztaltól asztalig, keresvén egymást, hogy hát csakugya~ el-
A vidéki és kü~földi v:ndégek már napokkal, előbb érkez,tek, ho~y a Mu- ~ttek-e akiket vártak, akik bizony kicsit megkopaszodtak , de a tekmte

zeumot ~egtekl~~~es,sek, .. m~lyne~ ,gazda?sa~a , a~yaganak hIhetetlen titk, a szemük az ugyanaz .. . " ." ' " . 
sokfélesege, a killonfele torteneimi es testuleb emlekek, fegyverek, ru- :7 óra már elmúlt mikor a Rendezo Blzottsag reszerol Dr. SzalontaI 
házati cikkek, kitüntetések és okmányok már régen előkészítve várták a ~pdor g.fhdgy. lép~tt a mikrofon elé , s megilletődött szav~kkal kös~ö~
látoga~ókat. , ." , .", , d a közönséget , örömének a~va kifej~.~ést , .. hogy ~ s?k, h~:mapos eloke-

Megerkezett Ausztrahabol Utc~as MI~aly es f~l~se,ge , .?:. Sze?tandras_ siület és munka eredményekent összeJohettu?k., F?lkeresere Ft:. Jasch
sy Elek, Péterffy Zsombor, s Lukacs LaJOS. Europab?l Suto Istvan fhdgy" Balázs S.J. atya imádkozott , kérve Isten aldasat az egybegyultekre . 
Déla'merikából Kulifay László fhdgy. , az Egy.esült A:~~amokból .vitéz Ba: ~vacsora kezdetét vette . A töltött káposzta , töltött c sírk~ körité.sekkel ~s 
ranchi Tamáska Endre az MKCsBK központi vezetoJe, valammt Szelel "mbás szeletekkel párolgó tálak sűrűn követték egymast, maJd tetszes 
József cső. a Calgary-i cso~ort vez~tője ,a n~ugatkana~9i, A~bertából , s . inti jó magyar borok, almásrétes és fek~t~kávé ~~ve~kezett. A kitü
még sokan mások. Szinte mmdannYlan keszsegesen segltsegere voltak a és bőséges vacsora bebiztosította a testvenes , baJtarslas hangulatot. 
rendezőknek akkor, mikor legtöbb volt a tennivaló. ~ étkezés utáni imát Nt, Seress Ödön ref. lelkipásztor mondotta. 

Már a hét vége előtt folyt a teremrendezés a Kanadai Magyar Kultúr- A műsor következő része volt maga az ünnepség. Vitéz Hamvas J. 
központban, a Magyar Házban, ahol az Árpád terem volt biztosítva a zsef a "Vigyázz" kürtjelet játszotta a zongorán, m~jd vitéz K~ven,dy 
szombat esti vacsorára. '., ' roly főrendező lépett a mikrofon elé , s " Adassék tisztelet a zasz~o~-

V.15-én estére 7 órára várták a rendezők az Arpádházl Szt. Erzsebet k" bejelentésére a közönség felállva , taps okkal fogadta a kanadaI es 
templom nagytermében a bajtársakat és hozzát~rto~óikaL Peterd.y ~i. gyar nemzeti zászlókat hozó küldöttséget, magyar ,ruhás fiatalokat a 
hály és felesége, Kiss Károly, Garay Ferenc, tovabba Dr',Szalontal,San. yogó díszbe öltözött igazi csendőr-járőrt , mely a szmpadon, Buda~est 
dor és vitéz Kövendy Károly főrendező fogadták a vendegeket. MIt ta' képe előtt, a szobor mindkét oldalán helyezkedett el. A magyar es a 
gadjuk, az évek bizony elszaladtak, mióta a régi jó bajtársak látták egy· nadai himnusz eléneklése után a főrendező és műsorvezető bemutat
mást. Hogy az ismerkedés könnyeben menjen a lelkes rendezők név cé· vitéz Baranchi Tamáska Endrét , a MKCsBK központi vezetőjét , aki 
dulákat tűztek fel az érkezők mellére. Ez nagy segítség volt, csak egy ünnepséget többek között az alábbi szavakkal nyitotta meg: 
volt a bökkenő: föl kellett tenni a szemüveget. Szóval a rendezők min· Bajtársi szeretettel köszöntök minden volt m,kir . csendőrt a határon 
den t megtettek, amit csak tudtak, de egyet nem , nem tudtak vissza· . 'en és túl. Külön is köszönet illeti azokat, akik fáradtságot és költséget 
fiatalítani bennünket. Finom kávét és kitünő tepertős-pogácsát kaptunk, kímélve szinte a világ másik oldaláról jöttek, hogy együtt tudjunk 

Másnap, V.16-án .;d.e. 10 órától d.u. 3-ig felváltva vagy százan is nyü· epeini. Szívem melegével köszöntöm a csendőr hozzátartozókat és 
zsÖgtek a vendég bajtársak a laktanyában. Sokan hoztak ~reklyéket , den egyes jó magyart, akik eljöttek hozzánk, hogy velünk üljék me.g 
többen csak letették és így egyik másik adományozó neve lsme~etlen a nevezetes évfordulót. Szavaimat a régi csendőr jelszavunkkal za-
maradt. Ugyanekkor a rendezők a végső simitásokat végezték az Arpád : Híven Becsületel Vitézül! 
teremben. Maga a terem Árpádházi vezérek és királyok név-pajzsaival lőre a '~ásodik száz' esztendő felé! " 
és zászlókkal, fényszórókkal, mikrofonnal fölszerelve készen állott.. A szín- zután a főrendező a színpadra kérte vitéz Ághy-Asbóth Zoltán ezds. 
pad hátterét egy nagy Budapest látkép képezte a Duna hidakkal, a volt les Corners. Wisc . USA) és vitéz Hangodi J ános alhdgy. (Victoria, 
királyi várral. A színpadon már fölállították Karancs László főtörm, ., Kanada) rangidős bs-ainkat, akik vezető bs-unkkal együtt leleplez-
(Toronto) által remekbe készített talapzatra a Bajtársi Levél által ado- és fölavatták a CSENDŐR szobrot : 
mányozott, Domokos Sándor fhdgy. szobrászművész által élkészített ezető bs-unk többek között a z alábbiakat mondotta : 
"A CSENDŐR" c. mellszobrot - készen a leleplezésre. . . . 1945-ben a kommunisták ledöntötték a Böszörményi úti csendőr 

A tízszemélyes kerek asztalok gondosan megterítve várták a vendége- 'tanya bejáratánál álló bronz csendőrszobrot , mert még enn~k komoly , 
ket. . . zdulatlan tekintetétől is rettegtek. Annak képe azonban nekunk, csend-

Nem irigyeltük Finta Imre szds. bs-unkat, akinek az ültetés nehéz mun' "knek örökre a szívünkbe, lelkünkbe van zárva. A 100 éves évfordulón 
káját kellett elvégeznie , de úgy ám , hogy mindenki barátaival együ,tt, a szobrot avatunk. Szerényet, mert nem akartunk sohasem hiva.lkod
de ugyanakkor többi barátai közelében is lehessen és jól láthassa a SZIP- Amit a múltban tettünk, azt egy alkotmányos ország törvényeI sze-
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rint tettük. Legyen ez a szobor egy memento, hogy amíg egy csendőr is 
él - a főldtekének bármely részén is - mi sohasem fogjuk elfelejteni 
hős és vértanú bajtársainkat. Adja az Úristen, hogy ez a szobor minél 
hamarább visszatérhessen hőn szeretett Hazánkba , mely újra független 
és szabad lesz, mert mi 

Hiszünk egy Istenben, hiszünk egy hazában, 
Hiszünk egy isteni örök igazságban, 
Hiszünk Magyarország föltámadásában! 

Ezután a műsorvezető színpadra hívta a közöns~réből az összes 
volt csendőröket, hogy a jubileumi szobor előtt a rangidüsoa:]társakkal mer fogjanaK. Mintha sorakozÓ lett volna. A külföldi, vidéki és helybe
li csendőrök egymás után keltek föl asztalaiktól és megindultak a középen 
kettesével egymás után a színpad felé. A színpadra érve hajlott hátu
kon megfeszült a kissé bő, vagy szűk ünnepi ruha, tekintetük megerő
södött és szemük csillogott, mikor a műsorvezető bemutatta őket, s kezet 
fogtak Vezető és a rangidős bajtársakkal. Ebben a kézfogásban benne 
volt az elmúlt csendőrélet minden szép emléke, a fiatalság, de a bánat, 
a keserűség és a csalódás is ... mégis, éreztük, hogy megint egyek va-
gyunk ... azon az estén ... utoljára. ' 
, Utána szinte véget érni nem akaró fényképezés következett, egyenkint, 

barátokkal, vagy a járőrrel, a zászlók és a szobor előtt ... hogy ne múl
jon el ez az este egy közös emlék nélkül. 

Ezt követte az esti műsor harmadik része válogatott számokkal, melyet 
Pál Julika vezetett le, kedvesen szépen, tiszta magyarsággal. Vitéz Ham
vas J. József szavalta el Domokos Sándor "A hősi emlékmű" c. vers ét. 
Utána Lőrincz Dezső énekelt, kinek erdélyi dala ismétlésébe a közönség 
is belekapcsolódott és együtt énekelt a művésszel. 

Az ünnSJ2i be~.~édet Dr. Zsigmond András , a "Magyar Élet" (Toronto) 
főszerkeszt63'e'Y\(Lasdá2~FeJm{beit)mondotta. Beszédében válaszolt 
arra a kérdésre, "hogy ma, amikor 36 év óta tulajdonképpen felada
tát konkréten betöltő, teljesítő csendőrség nem létezik: érdemes-e 100 
éves évfordulót ünnepelni? Válaszunk - mondja a szónok - fenntartás , 
habozás nélkül: igen! Érdemes, sőt kötelességünk is , mert ez a nagysze
rű intézmény egy örök eszmét is hirdet: a rendet és a törvényt, mel)'" 
minden emberi együttélés alapja! " 

A hallgatóságot mélyen lebilincselő beszédét többször szakította meg a 
közönség tapsa, mely a Magyar Hiszekegy közös elmondásával ért vé
get. A következő szám a Kodály Együttes (Toronto) toborzó és Pontozó 
táncai voltak, melyeket lelkes fiatalok kitünően betanulva adtak elő. Utá
na Győri Klotild a Művész Színház (Toronto) primadonnája énekelt vitéz 
Hamvas J. József zongorakíséretével. A nagyszerü énekszámok után vitéz 
Hamvas J. Józsefné, Végh Klára szavalta el Hajas István örökszép ver
sét: A kakastollasokat. A szebbnél szebb számokból álló, fennakadás 
nélüllevezetett műsor vitéz Kövendy Károly főrendező záró szavaival és 
az Erdélyi Himnusz közös eléneklésével ért véget. Ezek után kezdetét 
vette egymás felkeresése , meglátogatása. Szinte mindegyik asztalnál ré
gi barátok mondották el egymásnak, hogy mi minden történt, mióta 
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peJl1 látták egymást, amiről most annyi idő után is olyan jó elbeszél
getni. 

c.) Az '56-os Hősi Emlék megkoszorúzása. 
Megbeszélés. 

A nagy távolság miatt a bajtársak egy része már a reggeli órákban 
elutazott. Akik azonban tehették, valamint a helybeliek tömegesen vettek 
részt a 11 órás ünnepi nagymisén és istentiszteleten a magyar templo
Illainkban. Lelkipásztoraink mindkét esetben megemlékeztek a 100 éves 
évlordulóról, majd imádkoztak elesett és mártírhalált halt bajtársaink 
lelkiüdvéért. A hívek, illetve a gyülekezet befejezésül elénekelték a ma
gyar Himnuszt. 

Közvetlen utána külön autóbusz vitte a bajtársakat és hozzátartozói
tat az Ontario tó partján létesített Budapest parkba, ahol néhai ifj. 
Tólgyessy Viktor szobrászművész alkotása állott, az '56-os Hősi Emlék, 
előtte a kanadai katonai kegyeletet jelképezve földbeszurt szuronyos 
puska. Rajta csendőrkalap, mellette pedig teljes díszben - kakastollu
tat lobogtatta a csípős keleti szél- a csendőr járőr. 

50-60 fős közönség sorakozott föl a Találkozó központi Rendező Bizott
sága mögött, mikor vitéz Baranchi Tamáska Endre központi vezetőnk az 
alábbi szavak kíséretében helyezte el az Emlékre kegyeletünk koszorúját: 

"Több ezeréves szokás a keleti népeknél az ősök, a hősök tisztelete. 
Ili magyarok is keletről jött büszke nép vagyunk még sok évszázad után 
• megtartottuk ezt a szép ősi szokást. A mai Magyarországon azonban 
aem jut virág, koszorú, vagy gyertya a begyepesedett magyar hősi sí
mkra. Ez otthon csak az orosz katonai síroknak jár. 

Ezért kegyelettel helyezem el a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Kö
IÖsség koszorúját a magyar hősök emlékművére, mert mi, szívünk utol-
56 dobbanásáig sohasem fogjuk elfelejteni hőseinket és vértanuinkat, 
ök a legdrágábbat életüket áldozták a Hazáért. 

Legyen áldott az emléke a sok ezer magyar csendőr hősnek és vérta-
ak! " 

A Himnusz eléneklésével véget ért a MKCsBK testületünk, a volt m. 
f. Csendőrség alapítása 100 éves évfordulójának emlékére tartott ünne
megemlékezés. 

A koszorúzás után az ott megjelentek Ferenczy Tibor bs., a Csárda 
erem tulajdonosának meghívására a Csárda különtermében gyűltek 

'sze, s ott megbeszélést tartottak. 
Már a Találkozó előtt ugyanis és alatta is több oldalról felmerült an
k szükségessége, hogy megfelelően meghírdetett és előkésazített köz
űlés tartassék, mely tárgysorozatába fölvenné az alábbi pontokat: 

MKCsBK további működése. A "Bajtársi Levél" szerkesztése és 
dása 1982-től. A csendőr "Életleírások" további megőrzése. Az 

KCsBK irattár, könyvtár, levéltár és Múzeum fenntartása és további 
,egőrzése. 

A megbeszélést vitéz Baranchi Tamáska Endre az MKCsBK központi 
zetője nyitotta meg. Jelen voltak vele együtt az alábbiak: 
Ausztráliából: Dr. Szentandrássy Elek (Melbourne, Victoria) , 
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Európából : Sütő István (Klagenfurt , Ausztria), 
Délamerikából: Kulifay László (Munro , Argentína), továbbá az 
Egyesült Államokból: vitéz Ághy Asbóth Zoltán, Molnár István és fele-

sége. Dr. BaHp István, Dr. vitéz Vitézy László és Palló Viktor tb. cső . 
Kanadából: vitéz Thassy Plávenszky Ferenc , Dr. Szalontai Sándor, vi

téz Kövendy Károly 'CM , Cserhalmi Ferenc és felesége és László fia , 
id. Seregélyes Márton, Deme Lajos , Szelei József, Finta Imre , Oláh Pál, 
Pataki József és felesége , vitéz Máté Károly , Felföldi István, Görgey 
Kálmán és Dr. Kiss Gyula és felesége. 
Vezető bs-unk fölkérte Kulifay Lászlót , hogy Dr. Rektor Béla (Tucson, 

Az ., USA) távollétében olvassa fel vitéz Vattay Ferenc ezds ., (Los Polvo
rines , Argentína), az MKCsBK volt vezetőjének " Felhatalmazás" c. 
1981.V.2-án kelt üzenetét. Kulifay bs. az alábbi szöveget olvasta fel: 

" Kedves Bajtársak! M.Kir. Csendőrök! 
Arról kaptam hírt , hogyabajtársak között van olyan áramlat, mely 

szerint a MKCsBK 1981 év végén beszüntetné működését és beolvadna az 
MHBK-ba. Ez a közlés engem mélyen lesújtott. Ezt még gondolatban is 
vétkesnek tartom. Ennek csak személyi háttere lehet. 

Ez a megszüntetési terv az 1947. évi grazi Asztaltársaságnak ~ mely
nek Jegenyés Pál főtörm . bs. volt az alapítója és ebből fejlődött Salz
burgban a MKCsBK, melynek első vezetője felügyelőnk , tehát otthoni 
előljárónk néhai Folkusházy altábornagy úr volt - ennek az alapítás
nak a kivégzését jelentené. de ebben elhalt bajtársaink emlékének meg
sértését is látom, mert mindannyiukat , mint az MKCsBK ta'gjait kísér
ték, most is jelenlévő bajtársak is, utolsó út jukra és mégis van bajtárs , 
aki ennek megszünését kívánja. 

Kijelentem , hogy én, mint a MKCsBK volt vezetője és mint a legöre
gebb bajtársatok a legerélyesebben tiltakozom az ilyen " harakiri" meg
oldás ellen, mely nem méltó hozzánk. Különben is az MKCsBK - mint 
hatóságilag elismert szerv - még a központi vezetés által sem oszlatha
tó fel. Csakis az egyes csoportok közgyűlésileg határozhatnának s'orsuk 
felett. Tehát véleményem szerint a Központi Vezető nem lehet ennek a 
tervnek sem támogatója , sem végrehajtója és nem viselhet~ á felelős
séget sem a bajtársak előtt. 

Nem lehet kétséges , hogy addig , míg egy m .kir. csendőr a MKCsBK-n 
belül életben van, addig az intézménynek is életben kell maradnia. 

Az nem veheti ajkára fennkölt jelszavunkat, aki a megszünés mellett 
érvel. Ne legyünk árulói önálló Közösségünk megalapítóinak. gondolom, 
nem sokan vannak, akik ezt az önállóságunkat feláldoznák. Kiemelem 
Jegenyés Pál bajtársunkat és a B.L. többi cikkíróit , akik Közösségünk 
önálló jellegű alapszabályát teljes mértékben a Salzburgban, 1950 októ
berében a Csendőrség részéről Folkusházy altbgy. és a MHBK részéről 
v. Zákó vőrgy. között történt megállapodás szellemében alkották meg, il
letve tartják helyesnek. 

Fogadjuk meg )- hogy az önálló MK~sBK is addig él, míg a legutolSÓ 
m .kir. csendőr is megtért őseihez . Ne felejtsétek el, hogy ha magunk ad
juk fel önállóságunkat , azt visszaszerezni alig lehet. 

74 

A kiválóan jól szerkesztett Bajtársi Levél esetleges kiesése esetén a 
bajtársak közötti kapcsolat fenntartása valamely kisebbitett bajtársi ki
advány útján is. megoldható lenne. 

Eredeti jelszavunknak megfelelő MKCsBK-ért aggódó öreg bajtársa
tok köszönt és int benneteket a távolból 
LOs Polvorines, 1981. május 2-án. 

vitéz Vattay Ferenc 
Amennyiben Dr. Rektor szds. nem volna jelen, volt vezetőtők. 
az esetben Kulifay László főhadnagy fogja felolvasni. 
kmft. V.F." 

Az üzenet felolvasását hozzászólások, majd felszólalások követték, me
lYek egy kivételével elvetették az MKCsBK megszüntetését és annak bár
hOva való beolvasztását, beolvadását és más közösséggel való egyesülé
sét. Ennek eredményeképpen a jelenlévők kijelentik, hogy az MKCsBK 
mint világszervezet tovább él, létezik és működik, amíg két volt m.kir . 
.esendőr él. Egyben kívánatosnak tartják, hogy a jelenleg is még létező, 
a hazafias magyar egyházi, bajtársi és társadalmi egyesületekkel ma is 
együttműködő csoport jaink (15) továbbra is folytassák munkájukat saját 
tözgyűlési határozataiknak megfelelően. 

Tudomásul veszik, hogya Bajtársi levél, mely 1947 óta szolgálja kö
sségi célkitűzéseinket az MKCsBK-nak szerve, de nem működésének 
Uétele, továbbá, hogya Calgary-i bajtársak a B.L, szerkesztésére és 
'adására 1975-b~n önként vállalt kötelezettségüknek ez év végén eleget 
sznek, s 6 év után való felváltásuk egy másik önként jelentkező csoport 
:ján kivánatos. 
Amennyiben a fölváltás nem következik be, javasolják központi veze

~i körlevelek (évenkint 1-2) kibocsátását, mely(-ek) útján a bajtársak 
~zötti kapcsolat fenntartása megoldható lenne. 

A további pontok tárgyalására - a rendelkezésünkre bocsátott idő rö
'dsége miatt - nem került sor. Vezető bs-unk a megbeszélést bezárta. 

d.) Űdvőzletek, gratulációk, táviratok 
(Részben a posta lassusága, részben az idő rövidsége miatt nem 

kerültek fölolvasásra.) 

Vitéz József Árpád kir. herceg 
a Vitézek Főkapitánya. 

Cím: Capt. Tamáska , 4958 Live Oak Drive, 
Sarasota, Fia. , 33581 U.S.A. 

- Távirat-
A Csendőrség alapításának századik évfordulóján a Toronto-i ünnephez 
lk sikert kíván München, 1981. V.9. József Árpád a Vitézek Főkapitánya. 
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Dr. Habsburg Ottó 

a Páneurópai Unio elnöke, 
az Európai Parlament tagja. 

Cím: Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség , 
MHCsBK Hungarian Veterans , Etobicoke , Ont., Canada. 

A Magyar Királyi Csendőrség , mint testület, ebben az évben ünnepli 
alapításának lOO-ik évfordulóját. 
Ebből az alkalomból legjobb kivánságaimat küldöm a testület még élö 

Vitéz Páncélos Mihály, KLJ, LKSTLL, 
a Kárpátaljai Ruszinok Szabadságmozgalma 

vezetője. 

A Jubileum Rendező Bizottságának, Toronto, Kanada 

tagjainak, s igaz szívvel emlékszem meg azokról, akik már nincsenek az ~Sajnálattal értesítem a Rendező Bizottságot, hogya szememmel való 
élők sorában, de életükben a magyar haza és a magyar nép önzetlen pblémáim miatt nem jelenhetek meg a jubileumi ünnepségen, ami ré
szolgálatában állottak. 4emre annál fájóbb, mert mindenkor tisztelője és nagyrabecsülője vol-

A "Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség" munkáját a számkive· im a m.kir. Csendőr testületnek. Most, a m.kir. Csendőrség alapításá
tésben hosszú évek óta figyelemmel kísérem, s örömmel látom a baj. .. 100 éves jubilálása alkalmából az ünnepségen résztvevőkkel való 
társiasság, együttérzés, szolidaritás számos megnyilatkozását. Kevés üttérzésemet küldöm és kívánom úgy a magam, mint a vezetésem 
szervezet mondhatja el magáról, hogy ily következetesen ápolta - és tt lévő Kárpátaljai Ruszinok Szabadságmozgalma nevében, hogya 
eredményesen - a testületi szellemet. Egymás segítése, az élők erősí· gyarok Istene mihamarabb támassza föl Közös Hazánkat és azzal 
tése, a halottak emlékezete, az ősi haza szeretete, a befogadó országok ütt az egykor oly dicső Csendőr Testületet, hogy az továbbra is oly 
iránti loyális magatartás , a magyar múlt értékeinek megtartása és to· en, becsülettel és vitézül szolgálja Hazánkat, Nagymagyarországot, 
vábbadása a későbbi nemzedékeknek, - mindez olyan teljesítmény és t azt a 100 évvel ezelőtt megalapított m.kir. Csendőrség tette. 
érték, amelyre a Csendőr Bajtársi Közösség , mint egész, tagjai pedig mint Re~dező Bizottság iránti tiszteletem biztosítása mellett vagyok baj-
egyének mindenkor büszkék lehetnek. i üdvözlettel 

Kérem a Közösség tagjait és vezetőit , őrizzék meg hazaszeretetüket rth Olmsted, 1981. május 12-én. 
és áldozatos lelkületüket, s ha nehéz évek következnének is, biz zunk ;J;'- . 
abban, amit Széchényi mondott : " Magyarország ne~ vol~ , hanem lesz." ' 1 ( . / (~~-.L r p -iD 
Pöcking b.Starnberg, Oberbayern, 8134. 1981. februar 25-en. Z,7le 'It.. "a-t.tt e C<P'á. U..Af.C. \T 
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, , 
MAGYAR TARSASAG 

HUNGARIAN ASSOCIATION T. I. : 226._ . :!2G,f()811 

(Ar ... ('.odo: 216) 

~Ao AKAD~MIA MAGYAR TAlÁ.LKOZO ÁRPÁD REND 

rA M.Kir. Csendőrjubileum Rendező Bizottságának, 
Toronto, Ont., Kanada. 

Igen tisztelt Rendező Bizottság! Kedves Barátaink! 
Örömmel ragadj uk meg az alkalmat, hogyegyesületeink nevében sze
ette!, tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntsük megalapításának 
ik évfordulója alkalmából a magyar királyi csendőrök Testületét, 

ly az egész világ kimagasló, példát mutató rendfenntartó inté~ménye 
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volt. Hazai működése során híven , becsülettel , vitézül töltötte be hiva. 
tá sát és kint a szabad földön híven ápolta nemzeti hagyományainkat. 

Mélyen meghajt juk az elismerés zászlóját és a jó Isten áldását kérjÜk a 
Csendőr Testületre és annak még életben lévő kiváló tagjaira. 
Cleveland, 1981. május 5-én. 

MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE 
KANADAI FÓCSOPORT. 

Dr. Kiss Gyula szds . úrnak, 
az MKCsBK Bajtársi Levél 
főszerkesztője és 
felelős kiadója , 

I 

;;:'~~C~ I-dAA,N 
-" :Ur ~l~-~das J ~nos -'---~-") 

elnök 

T 
...... 

HUNGARIAN VETERANS ASSOCIATION 
CANADA 

Montreal, 1981.május hó 16-án 

A MHBK Világszervezet Kanada Főcsoport üzenete 
a M.Kir. Csendőrség alapításának 100. évfordulójára 

Csendőr Bajtársaim ! 
Száz éve már, hogy úgy otthon, mint az emigrációban a csendőrben 

a rend szeretetnek, a fegyelemnek , a megvesztegethetetlen kötelesség
teljesítésnek, bátorságnak és a Haza iránti hűségnek őrét , védelmezőjét 
látjuk. A Ti vagyont, életet és Hazát-védő munkátokkal örök példát adta
tok utódaitoknak és az emberiségnek. 

A M.Kir. Csendőrség megalapításának 100 éves évfordulóján a 'Magyar 
Harcosok Bajtársi Közösség Világszervezet Kanadai Főcsoportoajtársai
val bensőséges érzéssel, igaz " bajtársi közösségben" együtt &mlékezünk 
VELETEK! 

Az emlékezéstek szent órájában merítsetek erőt a múltból és legyen 
hitetek a jövőben! 
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Hazánkhoz, Magyarországhoz való örök hűséggel , 
a M.Kir. Csendőrség iránti 

őszinte nagyrabecsüléssel a kanadai bajtársak 
nevében 

~~~ ,.; .,\ fl' ol 
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MHBK Kanadai Főcsop. vezetője 

Kun Lászlóné csendőrszázados özvegye, 
Dr. vitéz Kun Imréné csendőrszázados özvegye 

Távirat 
Trenton, N.J., USA. 1981.május 15-én. 

Cím: Kövendy Károly, P.O.Box 335 Etobicoke, Ont., Kanada. 
"Csendőrségünk alapításának századik évfordulója alkalmából köszön

tésünket küldjük: Kun Imréné és Kun Lászlóné." 

Négyesy Irén 

A csendőr 

a tudjuk már 
kJrZolt, borzalmas 
II soha sem nyugodalmas 
.;apjainkban, hogy ki volt Ö 
ct Kakastollas ! 
'ost tudnánk csak megbecsülni 

it őrzött: a biztonságot. 
'ost, hogy kiveszett a fóldről 

ire Ő húen vigyázott 
Uozzuk az Igazságot. 
'essiik a Becsületet 
i velük együtt elveszett. 
lragyog a multból 

sztus alakjuk -
kük nemes borát 

" nagyon szomjazzuk! 

Az égi rónákon menetelő lábuk 
fényévek szántását egyre messzebb rója 
de a forduló ég 
négy dimenziója 
és a lelkünk vágya 
visszahozza újra 
s káprázó szemünkkel 
védő karját látjuk -
és ha lesz még jövő 
Őróla mintázzuk, 
felzokogó vágyunk 
szellemét vetíti: 
Isten, Haza, szívbéli-nemesség, 
hűség, becsület, erény. 
Ami kevesebb: semmi -
s ami több: szemét! 

A Hazáért mindhalálig! 

mlékezés a Magyar Királyi Csendőrség 100 éves évfordulóján! 
akastollas fiúk! Ti a béke és a nyugalom rettenthetetlen őrei, a kö-

,ességteljesítés megingathatatlan példaképei tanusítjátok azt, hogy 
Igálhattatok a feltép ett testü hazában mindhalálig, ahonnan életete
feláldozva csak kevesen térhettetek szabad földre. Itt is példaképül 

Igáljátok az új hazát - emlékeket állítva hősi halált halt bajtársa-
Iknak. Köszönöm az együvétartozástok hűséges kapcsolatát. 
zemélyemet is érinti a 100-ik évforduló, hiszen közel 30 éven keresz
összeforrottam Veletek. A börtönügyi szolgálatom ideje alatt számta
esetben adtam ki távbeszélőn és írásban körözvény t a fegyenc szö
ények kézrekerítése érdekében, majd nap , mint nap vettem át a fog
ba bekísért bűnözőket és írtam alá a menetleveleket. 
egjelenéstek mindenkor példás és katonás volt, szinte új levegőt hoz

:ok magatokkal a büntetőintézetek, öreg fogházak falai közé. Jóleső 
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érzés töltött el minden veletek történt találkozás után, akár a hivatal fa. 
lai, akár járőrszolgálat közben. 

Köszöntöm a 100-ik évfordulón azt, hogy itt is ápolj átok a független és 
szabad Magyarország gondolatát. Köszöntelek Benneteket, mint a szabad 
Magyarország rendfenntartóit, a rendnek és békességes csendnek a fenn. 
tartóit. Csendes legyen a Hadak Útján pihenő bajtársak pihenése. Ben. 
neteket pedig vezéreljen az a gondolat, hogy fordulva a világ kereke új. 
ra szolgálhassatok, ha Ti nem is , de fiaitok az ősi, szent Magyarországon. 

A jubileumi évfordulón fejemet meghajtva tisztelgek Felétek 
nagyrabecsülő tisztelettel 

Kedvessy Gyula s.k. 
volt letartóztatóintézeti százados, tart. fhdgy. 

Vitéz Vattay Ferenc: 

Kedves Bajtársaim , 
Magyar Királyi Csendőrök! 

r(Jzenet a m.kir. Csendőrség 
1'98f május 15-17-én, Torontoban 
összegyűlt tagjaihoz.) 

Oshawa, Ontario, Kanada 

Mint a legöregebb bajtársatok szólok hozzátok, akik alaptörvényünk 
szentesítése századik évfordulójának megünneplésére gyűltetek egybe 
Kanadában. Legnagyobb sajnálatomra koromnál fogva - hisz már a 
93-ik évemet taposom - nem tudok köztetek lenni, ami ugyan engem igen 
elszomorít, de azért gondolatban mégis veletek vagyok és meleg szere
tettel üdvözöllek benneteket , akár találkoztunk otthon, akár nem. 

Ünnepelni sajnos nem ünnepelhetünk, de hódolattal meghajt juk az em
lékezés és elismerés zászlaját csendőr bajtársaink törvényhű, áldozat
kész , lelkiismeretes békebeli és hősies harctéri magatartása előtt. Ugyan
csak visszagondolhatunk tényleges szolgálati időnkre, kicserélhetjük ern
lékeinket, azóta szert tett tapasztalatainkat és örülhetünk egymásnak, 
kiket a Mindenható még megtartott és megélhettük ezt az ünnepnapot. 

Büszkék lehetünk arra , hogy a tényleges szolgálattól kényszerűen meg
válva más életpályán is mindannyian kiválóan megálltuk a helyünket. 

Van emigráns bajtársunk, aki megírta a csendőrség történetét, számos 
bajtárs pedig multunk egyes részleteit vetítette papírra, illetve testüle-
tünk tisztelői értékelte}{ bennünket. 
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Igaz , hogy a másik oldal, otthon csak gyűlölködést hintett emlékünk
~. Mi csendőrök, jelszavunk szerint "Híven, Becsülettel, Vitézül!" szol
.áltuk a Hazát és annak népét. Sajnos otthonról csak szidalmakat és 
rágalmakat kaptunk eddig. Ezeket a rágalmakat minden bajtársunk meg 
tudja cáfolni. Erre kitérni most nincs szükség. 

Örömmelolvastam a mi kitünő Bajtársi Levelünkben és az MHBK ál
tal kiadott Hadak Útjában mostani Vezetőnk által kifejezett gondolato
kat, melyek igazolják, hogy miként elkötelezte magát alapítóink szelle
mében elsőrangúan vezet bennünket és mi eszerint is élünk. 

Tehát amíg széles e világon egy emigráns m.kir. csendőr életben van, 
addig az MKCsBK-nak is élnie kell. Majd az utolsó csendőr halála után 
igy "Csendőrbarát" által legyen a Csendőrmúzeum ajtajára kiírva, hogy 
.ost már az MKCsBK megszünt. Hasonlóképpen, ahogy ez a múlt szá
d vége felé Budapesten történt, midőn az 1848/49 évi szabadságharc 
nvéd rokkant jai részére létesített menház megszünt. 
Fogadjátok Bajtársaim személy szerinti őszinte jókívánságaimat, s fo
djátok meg, hogy - majd ha eljön az óra - a Hadak Útjára is mint 

endőrök fogtok jelentkezni az égi szolgálattételre. 
Szerető bajtársi öleléssel 

s Polvorines, Argentína, Délamerika, 1981. május havában 

4Io'r.~ )~ f-~ tt1 

Bogsányi József 
szkv. m.kir. csendőrezredes, 

vitéz Vattay Ferenc 
ny.á.cső.ezds. 

a volt m.kir. csendőrfelügyelőség 
előadótisztje 

Nagyságos és Nemzetes 
'téz Kövendy Károly CM, százados úrnak. 

Kedves Karcsi, Szeretett Bajtársam ! 
A Torontdban tartandó Jubileumi ünnepségeteken előrehaladott korom 
a nagy távolság mia'tt legnagyobb fájdalmamra személyesen nem ve
tek részt. Lélekben azonban Veletek leszek, szemetekbe nézek, kezet 
rítok Veletek és megölellek. Akik pedig már elmentek, a sok ezerre, 

legnagyobb tisztelettel emlékezem. 
Szívből kívánom, hogy ez a Találkozó minden csendőrben és baráta
ban megerősítse a hitet Nemzetünk feltámadásában és az igazság 

özelmében. A csendörbajtársak, amíg ketten lesznek ezen a földön, 
,szetartanak és segítik egymást. 
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Ezt az alkalmat felhasználom , hogy mint öregebb bajtársad hálámat 
és csodálatomat fejezzem ki Neked önzetlen, áldozatos munkádért és fá. 
radozásodért mindnyájunk szívügye: a m.kir. Csendőrségért. 

A jó Isten áldjon meg. Szeretettel köszönt és ölel öreg bajtársad 
Quakers Hill, N.S.W., Ausztrália , 1981. január 29-én 

Csepi Béla: 

Tisztelgés 

(A Magyar Csendőrök Családi 
Közössége csoportunk Clevelandban 

IObio, USA/, 1981. március 7-én tartott 
díszvacsoráján egybegyűlt ,. 

ünneplő közönségbez.) 

n I " O 
A ')1'\ ~~""'\) 

Bogsányi ezeIs. 

A régi otthoni emlékek könnyes melegével üdvözlöm az ünneplésre 
összegyűlt bajtársakat. Hála a Mindenhatónak, hogy néhányan megértük 
ezt a napot: a csendőrség alapításának, működése megkezdésének szá· 
zadik évfordulóját. 

Emlékeinkben felmerül az alapítók, a kezdők nagyszerű munkája. Lát· 
juk őket bajusszal, szakállal, látjuk az akkor divatos , ráncos nadrágok' 
ban, csizmában, - látjuk megjelenésüket ünnepélyes alkalmakkor fel
vett fényképeken - a magyar tájak portyázása közben, a kézrekerí
tett bűnöző kkel. 

Mindnyájan próbaszolgálattal kezdtük és elődeink példájára igyekez
tünk sikeresek lenni a csend, rend és a béke fenntartásában. Emléke
ink tükörképében látjuk magunkat az első járőr-eligazításnál, sajgó lá
bunkon érezzük a megtett hosszú utak fáradtságát , - melyet a lakosság 
megkülönböztetett tisztelete enyhített. 

Látjuk magunkat az asztal fölé hajolva feljelentési fogalmazványoka! 
készítve, - vagy éppen fejünket törve a harmad- másod és elsőosztálytl 
írók, számolók feladatai kidolgozásánál. Nagyszerű pillanat volt az is, 
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ikor elsőízben tűzte ki zubbonyunkra az őrsparancsnok a járőrveze
jelvényt, 

Azután kinek-kinek, más-más dédelgetett , vagy éppen elrettentő em
kép merül föl a késői , mostani órák csendeSSégében, nyugalmában. 

,uyen színes , gazdag regény , vagy történelem rajzolódna ki , ha ezek 
iSszeállnának, mert ércnél maradandóbb emléket testesítenének meg az 
elmúlt száz évről. 
A száz év utolsó harmada már a lezuhant csendőrségi repülőgép ron
inak és túlélőinek összegyűjtéséből állott. De itt is , ebben is vannak 

.kes dOlgozóink, mentőosztagaink , romeltakarítóink, s minden fájdal
nk ellenére is örömmel állapíthat juk meg : a csendőrség nem tünt el! 

mag, a csendőrségi szellem még a nép hagyományaiban is fennma
t, - hogy mint az egyiptomi piramisok búzaszeme egy kedvezőbb 
ben és légkörben feléledjen és új kalászokat vessen. 
zt az utolsó reményünket éltesse az Isten! 

••• 
Gyulai Ödön 

szkv. m.kir. csendőralezredes , 
a volt VI. kerülethez beosztott törzstiszt, 

100 éves M.Kir. Csendőrség Jubileumi BizottSágának, Toronto, Ont. 
en tisztelt Bizottság! 

'römmel vettem Feleségemmel együtt a 100 éves m .kir. Csendőrség 
"eumi ünnepélyére küldött meghívásukat. Mivel azonban betegségem 

dóan lakásomhoz köt, őszinte sajnálkozásunkra nem tudunk részt 
i az ünnepségeken. 

eleségemmel együtt ezúton küldöm tehát szívből jövő jókívánságai
t, Isten áldását kérve további működésükre. 
dsor, Ontario, Kanada , 1981. május 4-én 

bajtársi szeretettel 
.. ...... 

í ~ /1.,,/~,,-~1v '-F1/vll/ (..~~. '" 

Gyulai Ödön 
v.m.kir. csendőr alezredes 

••• 
Dr. vitéz Jani István 

szkv. m .kir. csendőrszázados , 
a MKCsBK Sydney-i csoportjának vezetője. 

jtársaim! 
Oportunknak 20 csendőr tagja van , akik mellett büszkén sorakozik , 
8 csendőrbarát bajtárs , akiket bajtársi Közösségünk központi veze
érdemesnek ítélt meg felterjesztésünk alapján arra , hogy Közössé
tagjaiként őket Bajtársi Közösségünk jelvényével kitüntesse . Ez a 38 

egység képezi a magját annak a körnek, amely csendőr Testüle-
et ma is tiszteli és szellemét méltónak tartja követésre és munkán
támogatásra. 
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Csoportunk nevében igaz bajtársi szeretettel köszöntöm a 100 éves 
Találkozón Torontoban, Kanadában megjelent bajtársakat innen, amesz· 
sze Sydney , Ausztráliából lélekben magunkhoz ölelve minden bajtársat 
örök bajtársi szellemünkben. 
Sydney , 1981. április 25-én A'· v. ~ (lA-Alv ~, 

Dr. vitéz Jani István cső.szds . ,csop.vez , 

••• 

Dr. Rektor Béla 
szkv. m.kir. csendőrszázados , 

az Arizona-i (USA) egyetem volt tanára. 
Kedves Bajtársak ! 
Sajnos egészségi és egyéb okok miatt most nem lehetek köztetek mikor 

ületünk megalapításának századik évfordulójáról emlékezünk. 
Engedjétek meg, hogy három rövid javaslattal fordulhassak hozzátok. 
mélem megértitek ezek fontosságát és a többség magáévá teszi el

,ndolásaimat. Javaslataimat ezen levelemhez csatolva küldöm. 
Felhasználom ezt az alkalmat arra is, hogy köszönetet mondjak azon 

imnak, akik magyarnyelvű könyvem terjesztésében segéd
Higyjétek el nekem, ezen munkámban lelkiismeretem szavára 

Domokos Sándor 
szkv. m.kir. csendőrfőhadnagy , 

író , szobrászművész , költő. 

a az elérhető forrásmunkák alapján a tiszta igazságot igyekez
papírra vetni , hogy ezzel Testületünk jó hírnevét, amennyire ez az 

, .. talünk irányult hazai és külföldi propaganda következtében lehetséges 
megpróbáljam helyreállítani. 

B 'társaim! ' . _I~UK szeretettel emlékszem Rátok. Gondolatban magamhoz ölellek ben-
A:J ám súlyos állapota megakadályoz abban, hogy sz~~ely.esen ~egle eket és kérem a jó Istent adjon nektek jó egészséget és hosszú életet, 

l h Y ek így ezen a módon küldöm üdvözlete~et BaJtar~~I~nt 'T "l y közületek minél többen megérhessék szülőhazánk felszabadítását. 
enI tess , ld' a' sa' t kérve a Testület szolgálatában hiven, becsu e e, VI ezu 1 májusában 

s en a . , . l' .. dvözlettel. 
eltöltött életükre ! BaJtarsI szeret~~te , es u 

Winnipeg (Man., Kanada) 1981 maJg~(J!JkJJ-J p()J 
••• 

Bánfai József 

Domokos Sándor 

szkv. m.kir. lovascsendőr , 
az MKCsBK Bajtársi Levél munkatársa . 

. . . " a kanadai jubileumi ünnepélyen nem mindnyájan vehetünk szemé
lyesen részt. Távollétünk nem zárja ki , hogy ne emlékezzünk meg Testü
letünk múlt j áról. Imákból font koszorúm at teszem a MIndenható lábai elé 
és kérem adjon a mártír és hősi halott Bajtársainknak örök nyugodal
mat, a világon még élőknek pedig erőt öregségünk terhének elviseléséhez! 
Ligist (Ausztria), 1981. március 18-án bajtársi szeretettel 

1'r~'M 
Bánfai József 

84 

Rektor Béla s . k. 

. JAVASLAT a MKCsBK függetlenségének és a Bajtársi Levélnek 
rtására. 

vaslom, hogy az MKCsBK tartsa meg továbbra is függetlenségét. 
olvadjon bele sem az MHBK-ba, sem bármely más szervezetbe , ha-

az előző évtizedekhez hasonlóan - a lehetőségekhez igazodva -
ssa működését az utolsó emigráns csendőr haláláig . 

Bajtársi Levél kiadását - mint egyetlen összekötő kapcsot - szin
fontosnak tartom, ami szükség szerint kevesebb oldalszámmal is 

R.B. s.k. 

JA VASLAT különleges bizottság felállítására . 
m.kir. Csendőrség oknyomozó története" c. könyvemben közölt 

kapcsán javaslom a mai kor követelményeihez igazodó modern 
ági testület felállítására vonatkozó tervezet összeállítását, 

ismeretlen időpontban felszabaduló hazánk ujjáépítését szolgálná. 
volt m.kir. Csendőrség tagjai még sohasem voltak és nem is lesznek a 

hasonló előnyös helyzetben, mikor a nyugati országok köz
i szerveinek tanulmányozása alapján tehetnek a tervezett össze

sára javaslatokat. Ennek megvalósítása érdekében javaslom, hogy 
KCsBK rendes és tb. tagjaiból önkéntes jelentkezés alapján külön
bizottság alakuljon, s a tagok írásban tett javaslatai kerüljenek majd 

Ilegezésre. Ezt a tervezetet a Testület végrendeleteként hagynánk az 
a . Kérem érdeklődő bajtársaimat, írjanak az alábbi címre : 

Rektor Béla', 3249 N. Freeway, Tucson, Az., 85705, USA. 
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3.sz. JAVASLAT az USa elnökének távirati üdvözlésére: " A m.kir. Csend. 
őrség alapítás ának 100. évfordulója alkalmából a szabad világ különbö. 
Ző részei~ől Torontoban összegyült bajtársak tisztelettel és szeretettel 
üdvözlik Ont és további munkájára Isten áldását kérik. 
1981. májusában 

(Szöveg tetszés szerint, angol nyelvre fordítva .) 
••• 

,~ 
Vitéz Darabont Ferenc, KSL, OCM, 

(Aláírások)" 

szkv. m.kir. tüzérfőhadnagy, az MKCsBK tb. tagja. 

Szeretett Bajtársaink ! 
Végtelen fájdalommal jelentem, hogy Feleségem betegsége miatt nem 

jelenhetünk meg köztetek, búcsúzni Tőletek, annak a Testületnek tagjai· 
tól és szeretteiktől , akik oly nagy szeretettel, híven, becsülettel, vitézül 
szolgáltátok az örök magyar Nemzet élet és vagyonbiztonságát. Igaz 
nagyrabecsülésünk a járőr tagjainak, akik a Magyarok Istene, a Hadúr 
segítségével nem utoljára díszelegnek és állnak őrséget a távolszakadt 
magyar végváron. Isten legyen veletek és Hazánkkal ! 
Delhi, Cal., USA., 1981. májusában, 

vitéz Darabont Ferenc ' és felesége. 

Galló J. István 
cserkésztiszt 

Don Mills , Ont. , Kanada 
Kedves Karcsi! 
Nem tudom megállni , hogy a tegnap esti ünnepi vacsorához még egy 

szer n_e fejezzem ki őszinte gratulációmat. Azt hiszem nagyon kevese 
azok közül, akik ott voltak mondhatják, hogy valaha egy magyarab 
összejövetelen vettek részt. Tegnap este valamennyien egy kicsit otthO 
voltunk, nézeteltérés nélkül , magyarok, akik csak azért jöttek össze, bog)! 
örüljenek egymásnak és őszintén megelégedjenek azzal, hogy együtt vaD 
nak, és jól érezzék magukat. 

A csendőrjárőr megjelenése egyszerűségében pompásabb volt egy ré. 
nagy katonai szemlénél és azt hiszem, senki sem fogja ezt soha elfelejteni. 

Nekem személyesen, a rokoni kapcsolatot leszámítva, nem sok közö 
volt a csendőrséghez , csak annyi , mint mindenki másnak, hogy tudtu 
hogy mindig ott vannak, amikor szükség van rájuk, de"tegnap este me, 
tanultam, hogy Ti ennyi sok év és annyi viszontagság után még mindi 
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intén és megbonthatatlanul szeretitek és megbecsülitek egymást, 
k azért, mert Magyarok vagytok. Sajnos ezt nem lehet elmondani a 
gyarság többi rétegeiről, ahol most is és talán örökké fog dulni a szét
ás, a politika és az örökös egyenetlenség. Köszönöm ezt a felejthe
en leckét, hogy hogyan kell igazán Magyarnak lenni. 
1. május 17-én, szeretettel 

e.) Lapszemle 

Ausztrália 

Fószerkeszt6k: 
Ady János ( Melbourne) Csapó Endre ( Sydney) 

Szerkeszt6ségi muRkatárSak: 
Mugaret Ady, Greg Brook" Márffy A~iIa 

Tulajdonos" kiad6 
(Proprietor and Publisber) 

Magyar elet - Huapriu Ute Publiabiq . '. 
4 Blanche Street, St. Kilda, Vic. 3182 Tel: 534-2759 . . 

.' . 

Pista s.k., 
GaIló István 

Ausztrália-i St. Kildá-ban (Victoria) megjelenő Magyar Elet _ Hun
.an Life, mely az ausztráliai magyarság egységes tartalommal megje
hetilapja, 1981.VI.18-iki számában számol be a m.kir. Csendőrség 

Uásának évfQrdulóján rendezett díszvacsoráról. Az ünnepélyes össze
telen az MKCsBK Mátéffy István csoportunk tagjai, hozzátartozóik 

,meghívott vendégek vettek részt közel 200-an. Rendezték a Vitézi 
, a Szt. László Társaság és Rend, valamint az MHBK helyi csoport

Az egész oldalt igénybevevő képes beszámolót G.G. bajtársunk írta. 
. 6-iki ünnepségekről más helyen részletes beszámolót hozunk.) 
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PERTHI 

MACYAl "tRfK 

iségnek, de az egyéni helytállásnak is. " Bajtársi szeretettel köszöntik 
34. évfolyamába lépő laptársukat, annak szerkesztő-kiadóját és mun
társait. 
Az 1981. évi márciusi szám a Párizs-i (Franciaország) és a Saraso
-i (FIa., USA) Csendőrnapokról emlékezik meg . 

.A N'JV~ "AVSZTRXUAI MJIl'JA1t SZUNf.2ETEK 
ttlVAiALOS ÉRTES{T4,E Hfdfll n_z 

A TARTALOMBöL x . HUN G ,VlIAr~ NEWS. OFFICIAL BULL'::TW dr TH:::: HurJ. :',I1!AN ASSDCIATIrlNS IN LiESTERN I\USTr.ALI~ ,..,u=:~;=~nban 
,: III óvfo1yam, 3 sz./ 136./ 1981 március hó tvl e16fizetés: $ 3. DC Március ÜDDeplése 
- - _ . • magyar nemzeti emlgrAcl6 

BIDrU 1981. február 14-én, Csendőrnapon Perth-ben, a Magyar Nővérek kápol. ~és; PAri7.8ban 

nájában a volt csendőrök majdnem teljes számban jelentek meg az ün. 100 é:' :-!..,~~g 
nepi szentmisén, melyet Ft. Strommer atya mutatott be. Szentbeszédé . . Blven'!":I::;;It.ézill! 

ben meleg szavakkal értékelte az m.kir. Csendőrség munkáját, teljesít· · A Szegény Jenőke 
ményét, majd imáiba foglalta könyörgéseinket mártírjainkért. P~:D;e~SA-ból HUNGARIAN WEEK 

A NUIZft, AZ OTTHON &8 A JOVO UOLGALATüAJI ALl.O 
EMI0Jt4C1OS POLl'l'JJ[AJ LAP 

Európa 

.20988 F 

A IIALUIlT !LNI IRINY. HALNI DlCSOS&GI 

A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSS2G2NEK TAJ1:KOZTATOJA -
XXXIII. évfolyam (Jahrg., Vol.) 1981 január 

1 -

A Münchenben (Nyugat-Németország) megjelenő Hadak Útján, a 
MHBK tájékoztatója 1981. januári, 354. számában vitéz Baranchi Tamás 
ka Endre " A századik évfordulóra" c. cikkében ismerteti az m.,kir 
Csendőrség szervezetét, működését, teljesítményét, valamint emigráció 
jogutódját, a M.Kir. Csendőr Bajtársi Közösséget. Ugyancsak ebben . 
számban emlékezik meg az "MKCsBK Bajtársi Levél" ún. ünnepi szl! 
máról, melyben a "közölt beszámolók, versek, elbeszélések mind'egy-eg 
tanuságtétele a közös magyar célok szolgálatában el nem fáradó szelle 
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NI csak, Dl csak ..• 
A moeoly onmga 

831- 832. SZAM XXXIV. l!IVFOLYAM LONDON, 1981 APRILIS H3 

Hídfő 1981 áprilisi számában Kulifay László fhdgy . )Munro, Argentí
,,100 éves a Csendőrség" c. cikkében összefogó ismertetést ad a Tes
t szervezéséről, működéséről békében és háborúban. Ugyanezen 
mban Dr. Szakáts Istvánné (Cleveland, Ohio, USA) ismerteti "Híven , 
sülettel, vitézül" c. cikkében Dr. Rektor Béla: A Magyar Királyi 
ndőrség oknyomozó története az évfordulóra megjelent könyvét, to
bá beszámol a Bajtársi Levél (Helyesen: MKCsBK Bajtársi Levél , 
,gary , Alberta, Kanada, kiadja a Magyar Királyi Bajtársi Közösség 
etősége , Szerk.) ünnepi számáról. 
hűségesen helytálló csendőrt a szerző a legendás hírű római katoná
hasonlítja, aki a Vezuv tűzhányó kitőrésekor , Kr.u. 63-ban, őrhelyén 
H, míg.az égő láva vigyázzállásba merevítette. Visszaemlékezik egy 
oni sírra , melyhez "titokban vezettek el engem 12 esztendővel ezelőtt , 
kor Istennek különös kegyelme folytán visszamehettem Erdélybe. 
járván, hogy hírt, szeretetet, ajándékot vihessek egy földműves csa
ak, akik 1945 vérgőzös tavaszán karaj kenyeret szeltek a katona Ist
ak. Ők a székelyek mutatták meg nekem a négy csendőr sírját, 

et orvul gyilkoltak le az 1944-ben árulás sal kiugrott román sereg 
·ai. A falu öregjei és asszonyai temették el őket, titokban." 
májusi szám néhai Havas István tb. csendőr örökszép versét, a 
kastollasok" -at hozza az évforduló alkalmából. 
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.. ~ ~,; i;~;-. r\:.=·. ~ . • 
. 7· Hiszek egy IRtenbe~ 

Hiszek egy HdZlio iJI", 
Hiszek egy iGt~n : 

ti r "Ö k Iga~s~gban 
Hiszek Mayyarorsz~~ 

fel tllmadA!;llban! 

Északi Vártán, a Svédországban megjelenő történelmi, magyarság. 
tudományi szemle 1981. májusi számában a m.kir. Csendőrség fennállá. 
sának (Helyesen: alapításának. Szerk.) 100 éves évfordulója alkalmából 
"szívből jövő jókívánságait küldi" csendőreinknek, kiknek szolgálata 
alatt Magyarországon büntett felderítetlenül nem maradt. A jubileumra 
készült el "A m.kir. Csendőrség története" (helyesen: Dr. Rektor Béla: 
A m.kir. Csendőrség oknyomozó története.) c. nagy tudással, hatalmas 
anyagot földolgozó mü, mely egyedül álló kép és okmányanyagával új. 
kori történetírásunk sok hiányát pótolja." 

Északamerikai Egyesült 'Államok 

", . J. 

-. 
~ " ..,. ~ , . ... _ . t) t .. . ' • • t'~; 

Szebedinszky Jenő tart. fhdgy. bajtársunk szerkesztésében és kiad 
ban Pittsburgh-ban (Pa., USA) megjelenő "Magyarság" c. lapja 
március 27-iki számában beszámol Sarasotában (Fla.USA) tartott 
dőrnapról, s hozza vitéz Baranchi Tamáska Endre 'ünnepi beszédét. 
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ÉRTESÍTŐ 
HUNGARIAN 

MONTH LY 
Hűséget fogadunk a zászló e1 ótt. amely 

jelezte nekunk. hogya nép forradal mi 
egységéb öl a nemzet újjászületett. Ebben a 
húségben hitvallásunk alapján. gondozni és 
védeni · fogjuk a magyarság szellem ét. 

Tambi Áron 

József szkv. m.kir. próbacsendőr bs-unk szerkesztésében, Balti
-ban (MD, USA) megjélenő havi folyóirat februári számában hozza 

István " A Magyar Királyi Csendőrség alapításának századik évfor-
'ára" írott emlékezését CKM.1981.I.31. ). A cikk mottója a közel múlt
elhunyt Fáy Ferenctől így hangzik: 
"Vigyázz Nyugat, ma nincs kapudba' őr, 
Te adtad. ell a kard pihen, halott. 
Budának tornyára rég kitűzte Kreml 
Sátánjelét, a szovjetcsillagot." 
cikket a B.L. 1981/1. számában ismertettük, s ez alkalommal hozzuk 

utolsó bekezdését: " . .. Most, amikor a százéves évfordulót ünne
, köszöntjük a sok megpróbáltatáson átesett csendőröket hüségü-

, becsületességükért, áldozatkészségükért és főleg hitükért. Ök, akik 
tudják, hogy a Nyugat egész történelmünk folyamán elárult minket , 
. hisznek Magyarország föltámadásában ." 

Kanada 

• 
RONIK4 

Toronto-i " Krónika" Dr. Zsigmond Andrásnak, a " Magyar Élet" fő
sztőjének az 1981. V. 16-iki Találkozó társasvacsoráján elmondott 

hozza a 7. évfolyam 6. számában négy fényképpel , melyek 
nk emlékére állított emlékszobor mellett békebeli szolgálatuk és 
ényük egy-egy pillanat felvételét tárják az olvasóközönség sze

elé. Julius-augusztus 7. számában pedig az V.16-iki társasvacsorá
hoz Hungaricus tollából fényképes , részletes beszámolót. _ 
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~ MAGYAi"ÉLETl~1 
SINCE 1957 IN TORONTO 

Bead Offtce: • Alcina Aven., Tere., ~!ler C ..... 
. MIG lES "~o 

. Telefon: 6540.25~1 
. Szerkeszti: 

A MAGYAR ~LI'1r SZERKEmÓBIZOTtS~GA 

A Toronto-ban (Ont., Kanada) megjelenő "Magyar Élet" 1981.VI 
6-iki XXXIV. évf. 23. számában "Híven, Becsülettel, Vitézül" Cí~ 
alatt számol be az V. l6-án megtartott díszvacsora lefolyásáról 
"Még ma is a nagyszerű ünnepség benyomása alatt vagyok. Ilyent még 
az emigráció hosszú évei alatt nem tapasztaltam. Valahogyan az otthoni , 
háború előtti hangulat jutott eszembe. Ott nyüzsgött 1981. május l6-án a 
Kanadai Magyar Kultúrközpont Árpád termében a magyarság színe-virá. 
ga. Ott volt szinte minden csendőr is: élő és megholt, mert úgy éreztük, 
hogy mindnyájan itt vagyunk és ünnepelünk. Megértük a M. Kir. Csend. 
őrség 100 éves évfordulóját, születése napját. Voltak itten a világ minden 
tájáról, Ausztráliából, Délamerikából, Európából, az Egyesült Államok. 
ból és Kanada hatalmas területéről is. Lelkes, kipirult arcú öregek, fe· 
hérhajú asszonyok, de igen sok fiatal csendőrivadék is nyüzsgött a több, 
mint 650 vendég között. 

Az érkezőket még az előző napon, pénteken a Carlton szállodából vitté 
a Szt. Erzsébet templom nagy termébe, ahol a régi bajtársak megölelhe!· 
ték egymást és felujíthatták a szép emlékeket. Másnap, már korán reg· 
gel meglátogatták testületileg a Csendőr Múzeumot. Itt könnyes sze mm 
mutogatták egymásnak az emlékeket, a jelvényeket, a zászlókat, a ka 
kastollas kalapot, a csendőr laktanya zománc címerét, a térképeket 
megannyi szent emléket, amit a kegyelet és gondos hűség hordott össze é 
tartott meg, talán éppen erre az alkalomra. És most a nagy vacsora aJ. 
kalmával mindenki ott ült a nagyterem feldíszített, terített asztalán' 
várva a nagy percet, amikor a szívek összekonganak, mikor elmúlik 
bú és bánat, mikor csak a büszke emlékek dicsősége él, dobog a keblek
ben. 

Szalontai Sándor dr., a torontoi csoport vezetője lépett a fényszóró 
körébe és néhány csattanó szóban elmondotta, miért gyűltünk össze 
Meglepetését és büszke örömét fejezte ki a nem várt óriási tüntető md! 
jelenés felett. - Jaschko Balázs jezsuita atya mondott asztali áldást ké 
ve a Jóistent, hogy engedje meg nekünk azt, hogy ismét a csendöró 
őrködjenek a "csend" és "béke" felett. A vacsora után Nt. Seress Ödö 
mondott záróimát. 

A zongorán felhangzott a "vigyázz" jel és pattogó vezényszavak haJI 
zottak: "Adassék tisztelet az zászlónak! " Felharsant a kanadai HimnU 
és hangjai mellett bevonult a csendőrjárőr kiséretében a két zászló: 
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adai jUharfaleveles piros-fehér lobogó és a nemzetiszínű nagycímeres 
.t csendőrzászló. Az M.Kir. Csendőr Bajtársi Közösség vezetője , vitéz 
anchi Tamáska jelent meg a csendőrszobor letakart állványa előtt és 
'rőr és a zászlók a szobor két oldalán foglaltak helyet. Ezután a ma

'ar Himnusz csodálatos hangja búgott fel és a közönség lelkes szív
énekelte a nemzeti imát. (A járőr tagjai: vitéz Máté Károly őrm . , 

Bánkuti György csendőr.) 

itéz Kövendy Károly röviden bemutatta a központi vezetőt, majd Ba
chi Tamáska Endre mondott rövid, de katonás beszédet, melyben a lé
g az volt, hogy " vagyunk és élünk és leszünk .. . " Ezután egymás 
.n felvonult közel kétszáz csendőr és kezet fogtak az ott felsorakozott 
:etőikkel. 

zután Tamáska Endre, Ághyezredes meg Kövendy Károly néhány 
melő szó keretében leleplezték a Domokos Sándor szobrászművész 

alkotott csendőrszobrot. 

kkor lépett a színpadra Pál Julika, hogy az ünnepi műsort végig ve
e. Bejelentette a következő számot: v. Hamvas József mondotta el 
okos Sándor csendőrfŐhadnagy, szobrászművész erre az alkalomra 
versét: A hősi emlékmű címen. Majd Lőrincz Dezső énekelte el 

vas József zongorakiséretével előbb Rákóczi megtérése c. Kacsóh-
Igrácz dalt, majd az Erdélyi Dalt, melynek ismétlésébe a közönség is 
!kapcsolódott és együtt énekeltük a művésszel. 
"Magyar Élet" főszerkesztője dr~ Zsigmond András mondott ünnepi 
:édet. Ilyen tapsot még senki sem kapott Torontoban. Mindenki érez
ogy a szívéből szólott, a szívünkhöz szólott. 
Kodály tánccsoport mutatott be néhány táncot a Pontozóból. Ezután 
üvész Színház primadonnája, Győry Klotild énekelt Hamvas József 
'retével. Végül v.Hamvas Józsefné, Végh Kiára művésznő előadta 
s: A Kakastollasok c. versét nagy sikerrel. Utána a művésznő meg
a közönséget, hogy álljanak fel és mondják el vele együtt a magyar 
kegyet. Befejezésül az Erdélyi Himnusz dallama csendült fel és a kö

' g könnyes szemmel énekelte: '" ne hagyd elveszni Erdélyt édes ünk! 

agysikerű díszvacsora rendezői minden dicséretet megérdemelnek. 
zú hetek és hónapok munkája nem volt hiábavaló. A rendezők név
: v.Kövendy Károly, dr. Szalontai Sándor, Finta Imre, v.Hamvas Jó
Jakab Iván, Kiss I\ároly, v. Máthé Károly, Peterdy Mihály és Varga 
. Gratulálunk!" 
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A Toronto-i "Kanadai Magyarság" 1981.V1.6-iki számában hoz beszá. 
molót "Száz éves a magyar Csendőrség" címen a díszvacsoráról két 
nagyszerű fénykép kíséretében. Az egyik kép a színpadon álló Vezető. 
séget mutatja, a másik a Találkozó folyamán végig teljes díszben közre. 
működő csendőrjárőrünket : vitéz Máté Károly őrm-t és Bánkuti György 
csendőr-t. A beszámoló teljes szövegét az alábbiakban hozzuk: 

"Május l6-ára volt hirdetve a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Kö. 
zösség díszvacsorája a Magyar Házban, száz-éves fennállásának meg. 
ünneplésére. A jegyek már hetekkel azelőtt elfogytak, oly nagy volt az ér. 
deklődés. A vacsora előtt egy ismert magyar művésznő megjegyezte: 
ha csak egyetlen csendőrosztag védte volna a pápát és Reagant, soha. 
se került volna a merénylő a közelükbe. Ezt érezhette mindenki, aki be. 
lépett a zsúfolásig megtelt Árpád terembe ezen az emlékezetes szombat 
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Vitéz Kövendy Károly és Dr. Szalontai Sándor torontoi csoportvezetö 
oroszlánmunkát végeztek, amidőn összehozták ezt a nagyszabású ünne· 

a százéves jubileum alkalmával emlékérmeket veretett, 
az ünnepségen osztottak ki a közönSég tagjainak (az igénylő 

társaknak. - Szerk. ) A díszvacsora és ünnepi műsor osztatlan sikert 
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hiba csúszott be a programmba, a tánccsoport kisérőzenéjét 
Itató hangszalag olyan elhasznált volt, hogy csupán zajt szolgálta-

zenét nem. De ez nem a rendezőség hibája volt. Annak csupán di
és elismerés jár, hogy ezt a felemelő , nagy találkozót létrehozta és zervezte. " 

Megjegyzés 
Központi Jubileumi Rendező bizottság elnöke ezúton is köszönettel 

za Sörös Jenő, Borsodi Balogh Ferenc filmoperatőrök , Prandov
András és Soller István hangfelvevők, végül Havasi József fényké
közreműködését , akik a Találkozó technikai lebonyolitásában végez

igen eredményes és sikeres munkát. 
gyben ugyanezen alkalommal ezúton is mindannyiUk hálás köszöne

fejezi ki Vinczer Péter ékszerész, éremkészítő mesternek a Jubileumi 
rem művészi technikai előállításáért. 

pélyt. Négy kontinensről gyűltek össze a volt csendőrök: Ausztráliából ö s s Z E 

Dr. Szentandrássy Elek, Utczás Mihály és Péterffy Zsombor százado. a m. kir . Csendőrség alapitó.sának SlO~ .'r 1 . S 

sok, valamint Lukács Lajos szakv. , Argentínából Kulifay László, l!razí· tartott Csendőrnapok:~;s . evfo!'dul ója alkalmával 

liából iski János őrm., Angliából Szűcs Vince őrm., Ausztriából Sütö -o . 

István fhdgy. A csendőrvete.ránok nagy része természetesen Kanadál..!l ü n n o - < • 
Csopo-t / Cs / 

S?órvány / Sz / 
és az Egyesült Államokból jött. Elhelyezésükről és a hár(),IIl napos toron'l 
toi programjuk megszervezéséről a torontoi jubileumi szervező bizottság 
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A 
s3entmis 
ist . tis 

Cs I VL'7 . 

Cs I III . 29 

Cs I VIol':: . 

Sz I II.l'5 

az ünnepség legmegkapóbb része. Az egész közönség felállva hosszal;:J.', Ji.llSZ1;rl.a I sz 
tartó, dübörgő tapssal ünnepelte a vitéz csendőr bajtársakat. Nem e~ a::UH:~ Auszt!'ia Sz 

szem könnybe lábadt. Utána a Kodály tánccsoport tagjai léptek fel ,' ..... !ll , . D Sz 

Zsigmond András mondotta el megrázó ünnepi beszédét. 
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SAARBRüCKEN, BRD Sz 
LONDON , Anglia Cs 

PÁRIZS, Franciaorsz. Cs 11.15 

Délamerika: 
SAO PAULO, Brazilia ICs 11.8. 

BUENOS AIRES, A~gent f sz 11.15. 

!szak- Amerika l USA: 
CHICAGO, Ill. Sz 

SARASOTA, Fla . Cs 

NEW BRUNSWICK , N. J • , Cs 

CLEVELAND, Oh,o Ics I 

Északamerika : 
Kanada : 

MONTREAL, Que . Ics I 11.22 

TORONTO, Ont. ICs I 

V.l? 

HAMILTON, Ont ICs I 

NIAGARA FALLS - ICS I II. lll, 
\tJELLAND , Ont. 

DOHÁNYVIDÉK- Ont. 

I ~: I COURTLAND 
CALGARY Alberta 11.14 

ILI:' 

VICTO:nA . B. C. , ICs I 
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11 . 13 . J""'""" üzenet 
II. ll>. Bajtársak, Küldöttség 

vendégek 
11.14 é üzenet 
15-én . 

11.15. Ilajtársak, üzenet 

okl. 
r áSZ1ÓSZalag 
llajtársak, üzenet, 
Ujságcikk Küldöttség 

11.15 llajtársak, tJzenet 
dzvee;yek 

11.12 lJajtársak , Küldöttség 
elgyesületek 

III . ? Ba.itársak. Csop . vez . 
Küldöttség 

I III.7 
I venaegeK 
Ba.itársak, Csop . vez . 

Küldöttség 
JvenuegeK 

I Bajtársak , II.22 Csop . vez ., 
egyesületek, Küldöttség, 
vendégek, üzenet 
zászlószalag 

11.14 ! Bajtársak , 
hozzátart. 

IV. 1';,- 17 I Bajtársak, I Rendezo Bi 
egyesületek, Csop . vez . 
vendégek, Küldöttség 
Jub . szobor, 
JDÉ) Koszoruzás. 
ujsagcikkek 

III . 8 . !Bajtársak, I Csop .vez . 
egyesületek, Küldöttség, 
lengyel front- ü zenet . 
harcosok, 
vendégek , 

IV.4 . IBajtársak, I Csop . vez . 
vendégek, Küldöttség 

III.8 . IHamiltonbanl 
Bajtársak, 
hozzátart . 

IHamiltonbanl I KÜldöttség III . 8 
II. 14 Bajtársak, Csop . vez . 

& II. l') egyesületek, Küldöttség 
vendégek, 
Jub.bronz 
emléktáb'_a, 
JDÉ oklevelek. 
tos40rua1:ás . I Csop.vez . 11 . 19 l ajtars , 
hozzátart. Küldöttség 

i. ' Találkozó képekben 

Ismerkedő est a Szt. Erzsébet templom nagytermében : 
b-j : Dr. Kiss Gyula, Kulifay László, v.Thassy-Plávenszky Ferenc, Görgey Kálmán, 

Sütő István és Pintér Aladár, 1981.V.15-én. 

Kanadai Magyar Kultúrközpont Magyar Ház-a a kép jobb oldalán az Árpád-terem, 
a diszvacsora színhelye 1981.V.16-án. 
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A közönség tapssal fogadja abevonuló csendőrjárőrt, vitéz Máthé Károly őrm. és 
Bánkuti Győrgy csendőr 

~ 

A vacsoránál: v.Baranchi Tamáska Endre, Dr. v.Vitézy László, Molnár István, 
Molnár Istvánné és Utczás Mihály (Dr. Papp V. felvétele) 
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Az 1939.febr.1. évfolyam bajtársai: Molnár István, Dr. André László, dr. v.Vitézy László, 
Sütő István és Jakab Iván 
Dr. André László felvétele) 
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... a közönség tapsai között vonultak föl a volt csendőrök a színpadra, hogy 
a vezetöséggel kezet fogjanak .. . 
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... 178 volt csendőrbajtárs került bemutatásra. 

102 

A Találkozó főrendezője: v.Kövendy Károly szds., múzeumőr 

A jubileumi CSENDÖR szobor. v.Ághy Asbóth Zoltán, vitéz Hangodi János és 
jobb szélen vitéz Branchi Tamáska Endre (Havasi Photo) 
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A CSENDÖR 
a Jubileumi Megemlékezés szótlan szemlélője és a díszőrség 
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emlékmű előtt főldbe szúrt csendőr Manlicheren csendőrkalap kakastollát lengeti a 
szél, mögötte az MKCsBK koszorúja. 
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Központi Jubileumi Rendező Bizottság 
(Toronto, Ontario, Kanada) 

Tájékoztató 
az 1981. május 15-17-ig megtartott Jubileumi Találkozó 

anyagi helyzetéről 1981. VIII. 25-én. 

A Jubileumi Rendező Bizottság f. évi június hó 23-án tartott üléséfl a 
pénztáros ismertette, hogy a jubileumi ünnepségek brutto bevételét be
számítva az akkor érkezett és még a bankba be nem tett csekkeket is: 
A brutto bevétel összege: $ 17,474.64 
az eddig felmerült kiadások összege: 12,069.63 
a maradvány: 5,405.01 

A pénztáros azt is bejelentette, hogy ezen maradvány még nem vég
leges, mert kisebb kiadásokra még mindig lehet számítani, azonban a 
megkezdődött postás-sztrájk miatt (6 hétig tartott) teljesen bizonytalan a 
még kintlévő számlák beérkezési ideje. 

A pénzek hovafordítását illetően különböző javaslatok hangzottak el. 
Azonban abban a Bizottság valamennyi tagja egyetértett, hogya Toron
to-i Magyar Ház támogatására, valamint a Rákóczi Alapítványnak a 
"The Hungarian Art of War" c. könyve kiadásának az elősegítésére 
1,000.00 -1,000.00 (ezer-ezer) dollárt adományozzunk. A még fennmaradÓ 
összeg (3,404.01) hováfordítása felől ősszel fogunk határozni. . 

Kimondotta a Bizottság, hogya 2,000.00 dollár elküldésével ne vár
junk őszig, hanem azt sürgősen juttassuk el az érdekelteknek, míg a 
fennmaradó összeget pedig valamilyen magasabb kamatozású betétbe 
kell rövid időre elhelyezni. 

E határozat alapján július hó első napjaiban az ezer-ezer dollár össze
get a pénztáros személyesen adta át az érdekelteknek, míg a 3,000.00 
dollárt 3 hónapi időtartamra betette magasabb kamatozású (15.5 %-os) 
betétbe. 405.01 dollár megmaradt a régi betétkönyvben az esetleges ki
adások utalványozhatása végett. 

További és részletesebb elszámolást, illetve annak ellenőrzését és hite
lesítését az 1982-ben megjelenő B.L-ben fogjuk közölni. 
Kelt, 1981. augusztus 25-én. 
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Dr. Szalontai Sándor 
pénztáros 

4.) A magyar élet eseményei világszerte 

Farkas János: 

Magyar ünnepélyen idegen földön 

Idegen jóldön magyar suhanás, 
Hazai hangok meghitt zenéje 
Jó méz e csorgott kedvvel fülembe 
És megittasult bús szívem mélye. 

Csillogó szemek fénye cikkázott, 
A honfi kedvnek vad tüze lángolt, 

felcsapódó szenvedélyekben 
Megszinesedtek a fehér álmok. 

homlokok mögött István király 
IfMeaszentelt arca fényesedett fel, 

megvilágitotta 
agy Hunyadit a keresztesekkel. 

Éltük a képet és hitünk éledt 
Izommá duzzadt jó honfi vágyunk, 
Merészen néztünk jövőnk elébe: 
Lelkesített múltunk, ideálunk. 

Új zászló lebbent, piros-fehér-zöld, 
Lágy kéz hímezte, hős magyar asszony, 
Kemény karok fogják hazavinni 
Az eljövendő dicső tavaszon. 

Mert jön tavasz és lesz feltámadás, 
A sötét télre áldott fény derül, 
Kárpátoktólle az Adriáig 
Új magyar élet új dala zendül. 

Thienville, 1956. augusztus 19. 

Kálmán Gyula fafaragómester újabb munkái. 
Bajtársunk 1979-ben a Pacific National Exhibition első díját, valamint a tervező 

művészek részére alapított különös elismerést nyerte. (B.L.1980/1. szám) A felvételt a 
• bajtársunk otthonában készítette Fekete Zsolt bs. (F.Zs.1981.VIII.19.) 
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Központi Jubileumi Rendező Bizottság 
(Toronto, Ontario, Kanada) 
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Európa 

Vatikán Város (Róma, Olaszország). "A Szittyakürt" egyetemes ma. 
gyar és nemzeti érdekeinkért síkra szálló Cleveland-i laptársunk 1981 
áprilisi számában hírül adja, hogy "a Vatikán újra életbeléptette a 253 
éves tilalmat a szabadkőművesség ellen, s hozzáfűzték, hogy aki a Sza. 
badkőművességhez csatlakozik, az ki van közösítve. A katolikus doktrina 
a szabadköművességet az Evangélium pogány vetélytárs ának tekinti." 

A szabadkőművesség ugyanis az egész világot behálózó titkos társaság, 
mely elveti a bibliát, törölte alkotmányából az Isten létében és a lélek hall. 
hatatlanságában való kötelező hitet. Ezért XII. Kelemen pápa már 1738. 
ban elítélte a szabadkőművesség elveit és a katolikus híveknek kiközösí. 
tés terhe alatt megtiltotta az abban való részvételt. 

A II. Vatikán-i zsinat liberális szellemiségének következtében számos 
olyan eszme és irányzat kapott lábra - a nők pappászentelésének kö· 
vetelése, a házasság érvénytelenítésének megkönnyítése, stb. - a teoló· 
gusok, papok, szerzetesek és apá cák között, melyek általános zavart kel· 
tettek és hívek nagy részének az Egyházba vetett hitét, bizaimát meg· 
rendítették. Ennek a tűzzel vassal folyó modernizálásnak lett a következ· 
ménye a szabadkőművességbe való belépési tilalom megszüntetésére 
irányuló mozgalom: VI. Pál pápa a tilalmat feloldotta. 

II. János Pál pápa, aki megválasztása óta elkötelezte magát a keresz
ténység ősi, krisztusi erkölcsének hirdetése mellett, s két éves működé· 
se alatt kivívta nemcsak az egyetemes egyház, hanem az egész világ 
megbecsűlő tiszteletét: a tilalom visszaállításával újabb mérföldkövet 
állított azon az úton, melyen az egyház papsága, szerzetesei és a hívők 
seregei visszatalálhatnak arra az egyedül helyes útra, ahonnan az utolsó 
évtizedekben a mindenáron való újítás lázas révületében eltévelyegtek. 

1981.'V. 20-án, du . 5 órakor a Szent Péter téren egy töröknek jelentett 
terrorista gyilkos merényletet követett el II. János Pál pápa ellen. Ez az 
ortámadás rövid hónapok alatt a második a keresztény kultúrvilá g veze
tői ellen. A Gondviselés mind Reagan elnököt, mind a Szentatyát meg
védte. Nem lehet azonban mindent a Jóistenre bízni. Amíg a kormányok 
nem hoznak drákói szigorúságú intézkedéseket a terrorizmus megfékezé
sére, az emberiség elveszítheti hivatott vezetőit, s maga is a terror áldo
zata lesz . Nem a szabadosság, hanem a törvény és a rend a világbéke 
alapja. 

A merénylet után mi magyarok is templomainkban imádkoztunk a 
szentatya felgyógyulásáért, aki még a Szent Péter térre való indulása 
előtt magához kérette Ft. Dr. Csertő Sándor kanonok atyát, s felolvasta 
neki azt a magyar nyelv ű szöveget, mellyel majd a téren felállított emel
vényről a negyven fős Magyarországról érkezett gyermekcsoportot fog
ja üdvözölni. Súlyt fektetett ugyanis arra, hogyaszöveget szabatosan, 
kifogástalanul mondja el , mely így szólt: 
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"Hozzátok szólok, kedves magyar gyermekeim. Rajtatok 
keresztül üzenem Magyarországra a magyar népnek, 

veletek küldöm el szeretetemet, áldásomat. 
Isten legyen veletek, Isten vezéreljen Benneteket! " 
zittyakürt, Amerikai Magyar (Baltimore-i) Értesítő , XVII/6. szám. 
.M.V. 1981.VI.7.) 
Diestedde-ben Magyar Internátus (North Rhine-Westphalia , Nyugat
émetország.) nyilt meg 1981.1.8-án négy magyar paptanár (Dr. Radics 
ános, Dr. Endrédy Csanád, Dr. Karikás Günter és Dr. Juhász Ferenc) 
ezetésével, akik hosszú éveken keresztül a Burg Kastl-i Magyar Gimná
umban végeztek eredményes munkát. Célja: Magyar fiúk és lányok ma
ar szellemben történő nevelése és oktatása , a német gimnáziumi ta

ulmányok elvégzése és az érettségi megszerzése. A magyar nyelv és 
rténelem oktatása hivatalosan engedélyezett tantárgy. A magyar fiúk 
St.Marien német fiúinternátus önálló részlegében, a leányok pedig a 

:émet lányok internátusában laknak. Részletes tájékoztatást ad: Unga
'sches Alumnat, Magyar Internátus , D - 4724 Wadersloh-Diestedde, 

nge Stro 1. West Germany. 
Oberschützen - Felsőlővő (Burgenland, Ausztria). A helybeli nyilvá
ssági joggal felruházott Evangélikus Felsőfoku Főgimnáziumban az 
81/82. tanévtől kezdve magyar nyelvű tagozat nyílik meg, melynek ér
Imében az 5. osztály tól kezdve, mint második élő nyelvet a magyart 
het választani. Így lehetővé vált az, hogy érettségi vizsga tehető ma
ar nyelvből. Az érettségi bizonyítvány minden egyetemre biztosítja 

felvételt. (Prof. Ludwig Szeberényi, OberschützÉm, A-7432, Ausztria). 
Graz (Ausztria). Ft. Galambos Ireneusz O.S.B. plébános meghívta a 
azi magyarok egyik csoportját Alsóőrbe, az Úrnap közös megünneplé

're. 1981. VI. 18-án 7 órakor autóbusszal indult a csoport. Az alsóőri temp
m a rossz idő miatt elmaradt. Utána megnézték az alsóőri Tájmú-
umot, ahol régi szerszámokat, edényeket, bútorokat és más népmű

'észeti tárgyakat találtak. Két órai pincelátogatás után kellemes hangu
tban tértek vissza Graz-ba. 1981.X.2-11-ig római zarándoklatot tervez

lek, Árpádh~zi Szent Erzsébet halálának 750~ik évfordulója alkalmával. 
.J. 1981.VII.23.) 

Az alsóőri (Burgenland) népiskola a kéményen gólyafészek. 
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Északamerikai Egyesült Államok 

Garfield (New Jersey). A Magyar Cserkészszövetség f. évi 25 és 26-án 
a New Brunswick-i (N.J.) Teleki Pál cserkészotthonban közgyűlést tartot
tak. A társasvacsorán Dr. Wigner Jenő Nobel-díjas egyetemi tanár mon
dott ünnepi beszédet, míg a beszámolót Dr. Némethy György a Szövet
ség elnöke mondotta. Másnap, vasárnap a r.k. és ref. magyar istentisz_ 
teletek után Teleki Emlékünnepélyt tartottak, hol Koréh Ferenc , a New 
Yorkban élő író mondott emlékbeszédet. 

A magyar cserkészkötelességeket újra és újra kiértékelve a Nagyta
nács körlevelet bocsátott ki 1981 májusában. Ismerteti a magyar művelt
ség és kultúra értékeit ápoló Corvina programot és változatlanul fel
adatául tűzi ki a cserkészet és a magyar élet számára hivatott és felké
szült vezetők további támogatását 3-6 hónapos külföldi tanulmányutak 
formájában. Hangot szándékozik adni az utódállamok magyarsága állam
polgári egyenlőség és emberi szabadságjogok birtoklására vonatkozó igé
nyeinek. Végül felsorolja Könyvkiadó programuk keretében megjelent 
könyveket és gyűjteményeket . Célkitűzéseik megvalósításához kéri a 
Nagytanács a magyarság további támogatását. Cím: Hungarian Seout 
Association, P.O. Box 68, Garfield , N.J. , 07026, USA. 

Akron (Ohio). Az amerikai magyarság történetének egyik legszebb, leg
emlékezetesebb napjává vált 1981. május 31-e az Emlékezés szobrának le
leplezése. A gyönyörű szobor és a felirata: Trianon - 1920-1980 - emlé
kezteti a magyarságot a gyászos, erő
szakkal ránk kényszerített trianoni béke
diktátumra , mely Magyarország terüle
tének kétharmadát és a magyarság ösz
szességének egyharmadát idegen uralom 
alá rendelte. 

Az ünnepély első részében az amerikai*i\:'tY"P "S..ffl ( 
magyarság 16 legnagyobb egyesülete és 
egyházainak képviselői szólaltak fel em
lékezve a trianoni békediktátum ma se 
rendezett problémáira. Az ünnepélyen 
felszólalók 200.000 amerikai magyar ne
vében beszéltek és tettek igéretet az igaz
ságtalanságok elleni további elszánt harc
ra. 

A Szobor Bizottság ezúton is köszöni 
az amerikai és kanadai magyarság támo
gatását. A szobor költségeire 10.000 dol
lár az ünnepély napjára teljesen összejött. 
(Szittyakürt, 1981.jún.-júl.) 

(Szittyakürt) . 
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Youngstown (Ohio) . A Katolikus Magyarok Vasárnapja , a magyarság 
gnagyobb katolikus hetilapja 1981.IX.13-án 88. évfolyam 34. számában 
egjelenő "Elég volt a Csendőrőkből?" Ft. Dunai Ákos O.F.M. cikkéből 

~rtesülünk, hogy: , ,Az egyik városban, hol meglehetösen sok magyar él, 
'a helybeli egyesület szép és eredményes munkát végzett. Történt azon
,an, hogy egyre nagyobb számban költöztek oda olyan öregamerikás ma

arok, akik az Amerikai Magyar Népszavából, a Szabadságból, Az Em
rböl és más efféle fájintos újságokból szerezték a szellemi táplálé
kat évtizedeken keresztül. Mivel pedig az a magyar szellemi táplálék, 

mit a nevezett sajtpapírokból fölszedegettek nem volt se magyar, se 
zellemi, se táplálék, hanem egyszerűen és valóságosan baloldali propa
anda, ezek az egyszerű, de kimondottan jószándékú emberek idegen esz
ék káros befolyása alá kerültek .. . Néhány, Magyarországról főleg 

.919-ben elmenekült himpellér olyan erős propagandát fejtett ki az öreg
merikás magyarok kőzött, hogy annak hatását még ma is érezzük. 
Az említett egyesületben egyre nagyobb lett a szakadék az öregameri
'sok és a második világháború menekült jei között. Az idösebbeknek 
.em tetszett a sok kultúrműsor, ezzel szemben az ellentábor a magyar 
sszejöveteleket nem csupán töltött káposzta evésére szerette volna föl
.asználni. Végleges törésre napokban került sor. tisztújitó közgyűlést 
rtottak, s az egyesület tagjai annak rendje és módja szerint összejöttek, 

:ogy ki-ki leadja a voksát. Nem is volt baj egészen addig; amíg egy 
reg csendőr szót kért, felment az emelvényre , s elkezdte mondókáját. 
ig mondott azonban néhány szót, a közönség soraiból valaki hangosan 

ölkiáltott: "Ölég vót a csöndérökbül!" Mire azután elszabadultak az in
ulatok, s az évtizedekkel ezelőtt elvetett, de már rég holtnak hitt mag 
Ulanatok alatt szárba szökkent: Úgy is van, nem köllenek a csöndérök! 
i velük! Itt demokrácia van! Ez fri kantri, itt nincs csöndér! "- hang-

lOtt mindenfelől. Végeredmény: az egyesület föloszlott , megszünt. 
Mindenki elgondolkodhat a történteken, s kialakíthatja a maga vélemé

yét. De két lényeges mozzanatra talán nem fölösleges fölhívni a figyel: 
et. Az egyik: micsoda romboló, pusztító káros és negatív erők lehet
k azok, amik ezeket a derék és tisztességes embereket úgy félreveze-
ék, hogy 36 esztendővel a háború befejezése után a csendőrben még min
.g "a népelnyomás, az ún. úri világ" képviselőjét látják? A másik: a 
arasztság színe-javából toborzott, a hazáért életét is áldozni tudó, köte-
sségét tüzön-vizen keresztül teljesítő, az ezrével mártírhalált is vállaló 
agyar Királyi Csendőrség még megmaradt tagjai büszkék lehetnek rá , 

ogy olyan munkát végeztek, amiért az ellenség még ma is prüszköl. 
Az ellenség pedig nem az a magyar, aki először fölkiáltott, hogy " Ölég 

ót a csöndérökbül!' Az ellenség az, aki ezt a magyar földművest erre 
egtanította. " 
A szép és eredményes munkát végzett egyesület feloszlása sajnálatos 

olog. Köszönettel tartozunk azonban Ft. Dunai Ákos atyának, a K.M.V. 
zerkesztöjének, hogy a történteket egyszerűen és nyíltan megírta , s a 
imben foglalt kérdésre még mindig sok száz barátunk nevében is az 
lábbiakban adta meg a feleletet : "Elég volt a Csendőrökből?" Határo-
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zottan felelhetünk: Nem, nem volt elég. A rombolásból és a destrukció. 
ból volt elég." 

Kanada 

Calgary (Alberta). A város magyarsága a helyi Magyar-Kanadai Kul. 
túrközpont rendezésében Bartók Béla zeneszerző születésének 100. évfor. 
dulóján 1981.IV.22-én Centennális Koncertet rendezett a Jubilee Auditori. 
umban, a város színházában. A koncerten szerepeltek a város philhar. 
mónikus zenekara, énekművészek, s magyar néptáncokat mutatott be 
Bartók Béla feldolgozásában a calgaryi Bartók Tánccsoport. Hajdú 
Lajos edmontoni (Alberta) szobrászművész ez alkalomra készítette Bar. 
tók Béla bronzszobrát , melyet a város polgármestere, His Worship 
Ralp Klein leplezett le a magyarság és a rendező bizottság teljesítmé. 
nyét elismerő szavak kíséretében. A különleges zenei élvezetet tartalma. 
zó koncertet fogadás követte. Az est zenei főrendezője volt Joó Árpád 'a 
calgaryi philharmónikus zenekar karnagya. 

Calgary (Alberta). 1981.III.22-én a Magyar-Kanadai Kultúrközpont 
nagytermében gyűlt össze a város magyarsága, hogy Egyházaink és 
Egyesületeink védnöksége alatt emlékezzék "Március 15-ére." A válasz· 
tékosan összeállított és gazdag műsor keretében sikeresen szerepeltek 
művészeink mellett ifjaink is. Szólott az egybegyűlt közönséghez angol 
nyelven Mr. Victor Fortinski, a Lengyel Frontharcos Szövetség tagja , s 
a Magyar-Lengyel Világszövetség vezetőségi tagja hivatkozván több szá
zados történelmi kapcsolatainkra, s a további együttműködés fontosságá
ra. Szavait azzal fejezte be , hogy ne felejtsük el ma otthon , Lengyelor
szágban és Magyarországon élő testvéreinket, akik nehéz időket élnek át : 
imádkozzunk értük. A zárószavakat Berdin Árpád, a Kultúrközpont el
nöke mondotta. Főrendező volt vitéz Sebő Ernő. 

Hamilton (Ontario). A Magyar Kultúrbizottság a Szt. István templom 
dísztermében igwn jól sikerült ünnepélyt rendezett 1981.111. 15-én délután, 
Bartók Béla zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmával. Az 
ünnepi szónok Dr. Nagy Zoltán orvos , az MHBK torontoi csoportjának 
vezetője volt. A cserkészcsapatok Seregélyes Márton tanár, cscst. beta
nításában 48-as katonadalokat énekeltek. Műsorvezető volt Deme Lajos, 
aki megemlékezett Ft. Solymár János S.J. , a tragikus hirtelenséggel el
hunyt hamiltoni plébánosról. Az Antalóczy család szavalattai és ének
számokkal járult hozzá a gazdag műsorhoz. (K.M. 1981.IV.4. ) 
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.) Bajtársi élet 
Apáik nyomdokában a magyarságért 

jusz Sándor: 

A magyar cserkészet jövője 

A magyar cserkészet - ahogyan ma ismerjük - fejlődő, növekvő if jú-
gi szervezet. További működéséhez megfelelő mennyiségű és minősé
vezetőre van szükség, kik a fiatalok nevelésével foglalkoznak. Ezért 

cserkészet nem választ, hanem megbíz vezetőket. 
Minden év augusztusában több száz fiatal jön össze vezetőképzésre a 

'k Sándor Cserkészparkban, Fillmore-ban (N.Y., USA). Itt van a Ma
ar Cserkész Szövetség vezetőképző központja. A világ minden tájáról 

nnek össze fiatalok, hogy a vezetéshez útmutatásokat kapjanak. 
1981-ben 300-an gyűltek össze, hogyacserkészeszme, Isten, Haza és 
mbertárs szolgálatára felkészüljenek. A 14 éves fiatalok őrsvezetői -
akorlati - kiképzést kapnak, hogyeredményesen foglalkozzanak a ná

k fiatalabb cserkészekkel. Van magyarságismereti tábor, ahol magyar 
ldrajzból és történelemből kiegészítő magyar érettségire készülnek fel. 
18 éven felüli vezetőjelöltek mélyebb ismereteket kapnak a cserkészet 
akodati munkájából, hogy segédtisztek lehessenek. Így jutunk el a 
sztképző táborhoz, hol intenzíven foglalkoztunk a cserkészet gyakorlati, 
orális és nevelő célkitűzéseivel. 
Összegezve a vezetőképző táborok csapatokhoz visszatérő tagjai négy 

'lágrész magyar életének gócpont jait szolgálják. Új lendülettel ők végzik 
z "emberebb emberré és a magyarabb magyarrá" való nevelést. 
A cserkésztisztképző tábor parancsnoka Bodnár Gábor a M.Cs.Sz. 
.gyvezető elnöke, akit munkatársai élükön Jámbor Lajos cscst lelkesen 
;g szép eredménnyel segítenek. (1981.július hó.) 

••• 
Vitéz Vattay Miklós (Buenos Aires, Argentína) mérnök, vitéz Vatta y 
erenc ezds. úr unokája egyetemi tanár kezdeményezésére az argentí
i vitézi csoport egy 50 cm. magas ezüst kupát ajándékozott azArgentín 

egyveres Erők vívói részére. Ennek neve Czetz János Vándorserleg, 
'lja az argentín-magyar fegyveres erők közti jóviszony emlékének el
élyitése és a hagyományos magyar sport, a kardvívás fejlesztése és ez 

Ital a katonai hagyományok ápolása. Czetz János (1822-1904) 1848/49-ben 
I~' em tábornok vezérkari főnöke volt, aki később, mint argentín ezredes ki-

I 

agasió tevékenységet fejtett ki új hazájában. Legfőbb érdeme az argen
Katonai Akadémia megszervezése volt. A serlegen a nagy vitézi jelvény 

lképezi az adományozókat. Minden évben a kardvívásban legjobb ered
ény t elérő haderő-rész (földierők, haditengerészet, légi erők) fogja meg-

IYerni. A kupáért ez év szeptemberében fogják megtartani az első ver
ny t. (v.V.F.1981.VIII.14.) 

113 



Kulifai László: 

Fénysugár 

"Sok szép emlék maradt meg bennem a 100 éves csendőrtalálkozóról 
de egyike a legszebbeknek ifj . Kőrössy Zoltán megismerése. Édesapját' 
aki csendőrszázados volt, még otthonról ismerem, most is találkozta~ 
vele. Az ő érdemük, hogy ilyen fiút neveltek a magyarság számára. A 
Csendőrmúzeum látogatói között fedeztem fel. Lázasan fényképezte a kü- . 
lönböző tárgyakat, ami nekem különösen feltünt , hiszen 30 év körüli fia
talember volt, akit kedves fiatal felesége munkájában hasonló érdeklő
déssei és figyelemmel támogatott. Megkérdeztem tőlük , hogy mire ké
szül ez a sok fénykép? Erre elővettek pár fénykép album ot és megmu
tatták saját csendőr és katonai múzeumukat. Elragadtatással, csodálat
tal néztem munkájukat, s örült a szívem, hogy ilyen is létezik. Kevés 
ilyen szépen rendezett pénzt nem kimélő intézményt láttam. A kapcsolat 
ezzel közöttünk nem zárult le , mert megigértem segitségemet, hogy 
mindenben támogatni fogom őket. Buenos Airesbe történt visszatérésem 
után 50 db. fénykép érkezett számomra az ő múzeumukból egy hang
szalag kiséretében. Fiam nagy érdeklődéssel , mi feleségemmel könnyez
ve hallgattuk végig a küldött üzenetet. Az ifjú Zoli elmondja, hogy Né
metországban született, 3 éves korában jött az USA-ba, hol felesége, 
mint orvosnő, ő mint műtős dolgozik. Életének egyik fő célj.a ez a mú
zeum, ezért hoz meg minden áldozatot. Magyarul írni és olvasni megta
nulni nagyon alkalma nem volt (magyarul folyékonyan ír és olvas. Szerk.) 
könyvet is idáig csak egyet olvasott, a m .kir. Csendőrség történetét. Eb
ből kifolyólag küldi mondanivalóját hangszalagon . Zolikám ! Nem fontos , 
hogy írj, nem fontos , hogy olvass! Mindennél többet ért az , amit elmond
tál, mert abból kitűnik , hogy mennyi magyar érzés , mennyi magyar szív 
van Benned! Állítalak oda példának " öregnek, fiatalnak" egyaránt. És 
így a sajtón keresztűl kérek mindenkit, hogy munkádban támogasson , 
küldjenek el Neked minden csendőri és katonai tárgyat, hogy növeld 
"Múzeumodat" a jövő magyarság számára. Laci bátyád. (1981.VIII.20.) 

Megjegyzés 

A leközléshez kérem hozzáfűzni : Csendőr Bajtársaim! Boldogok lehe
tünk, hogy utÓdaink között ilyen fiatalember is akad. Nem tudom , hogy a 
mi torontoi gyönyörű múzeum unk a későbbiek folyamán nem mehetne át 
ifj.Kőrössy Zoltán bs. kezébe , (Ő erről nekem nem tett említést), aki már 
eddigi munkájával is megmutatta , hogy alkalmas rá. Erről eddig sen
kivel nem beszéltem, de a hangszalag után felmerült bennem a gondO
lat és javaslom, hogy mind a múzeumőr , mind a MKCsBK Vezetőség 
beszéljen erről a lehetőségről, hiszen a Múzeum jövőjének a sorsa állan
dó programpont. " 
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Ifj.vitéz Körössy Zoltán és családja 

agfelvétel, dicsérő elismerés, kitüntetés, kinevezés 

1881 1981 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Vezetője Sarasotában 
(Fia. USA) 1981. február 14-én, Csendőrnapon 

az MKCsBK tiszteletbeli tagjául fölvette: 

Ifj. Esső Ira (USA) rendőr őrmester , Orange-i (Cal. USA) lakós, id. 
ső Ira szkv. m .kir. százados fiát , aki 1980-ban XI.6-án , szolgálatban 

gyanusítottal tűzharcba keveredett , saját biztonságát figyelmen 
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agasio oator tOllepesevel megrnemeLw társa életét, mi
közben maga súlyosan megsebes~lt. Ezért elnyerte a kaliforniai szená_ 
tus 1981.II.2-iki döntése alapján az "American Légion Valor" érmét. 

A MKCsBK Melbourne-i «Vic., Ausztrália) csoportvezetőjének előter_ 
jesztésére az MKCsBK tiszteletbeli tagjának fölvette: 

Hetyey Sándor tart pc.zls. az MHBK központi vezetőhelyettese Auszt_ 
rália részére, Dr. Elek Sándor MHBK főcsoportvezető, vitéz Szakáll 
Endre szds., a Vitézi Rend ausztráliai törzskapitánya és Juhász László 
fO.szds. volt MHBK főcsoportvezető bajtársakat az MKCsBK jelvény ün
nepélyes átadásával, továbbá a csoport korábban elhunyt tagjainak öz
vegyeit: özv. Farkas Józsefné, özv. Gulyás Bertalanné, özv. Medzih. 
radszky Aladárné, özv. Papp Józsefné, özv. Szigeti Gergelyné és özv. 
Tóth Lajosné úrasszonyokat, ugyancsak az MKCsBK jelvény ünnepélye.s 
átadásával. 

A MKCsBK Toronto-i (Ont.Kanada) csoportvezetőjének előterjesztésére 
1981.V.17-én a Jubileumi Díszérem egyidejű átadásával Ferenczy Tibor 
torontói bajtársunkat ugyancsak a MKCsBK tiszteletbeli tagjául fölvette. 

A MKCsBK Calgary-i (Alberta, Kanada) csoportvezetőjének előterjesz
tésére az MKCsBK tiszteletbeli tagjául fölvette és a magyar egyesüle
tek közötti együttműködés terén hosszú éveken át kifejtett igen eredmé
nyes szolgálataikért Dicsérő Elismerését fejezte ki: Kovács Márton szkv. 
m.kir. szds., Zöld János hdp. őrmester, Varga István szkv. m.kir. karp. 
tüzmester, Radnóthy Károly és Berdin Árpád a Calgary-i Kanadai Ma
gyar Kultúrközpont elnöke, Calgary-i bajtársainknak. 

A 100 éves Jubileumi Díszérmet adományozta \ 
1981. február 14-én, Csendőrnapon a magyar egyesületi együttműködés 
terén kifejtett igen eredményes szolgálataikért: Id. Németh Endre szkv. 
m.kir. százados (Ligonier, Pa., USA.) Sályi Pál szkv. m.kir. százados, az 
MHBK Pittsburgh-i csoportvezetője, Szebedinszky Jenő tart. m.kir. had
nagy Pittsburgh-i (Pa., USA) bajtársaknak. 

A Toronto-i Jubileumi Találkozó alkalmával 
1981. május 30-án 

A.) Dícsérő elismersét fejezte ki: 

ifj. vitéz Kőrössy Zoltán Olivér, az US Coast Guard tart. tagja Kensing
ton-i (MD., USA) tb. csendőrnek, aki bár nem a magyar földön fölnevel
kedett fiatalabb magyar nemzedékhez tartozik, örömmel foglalkozik a 
magyar katonai, csendőr múlttal, annak ereklyéit, képeit vas-szorgalom
mal gyűjti, s ezzel fajtájához való ragaszkodásának nyílt tanujeiét ad
ta, valamint az MKCSBK múzeumnak adományozott kiváló csendőr mell
szobráért és a m.kir. Csendőrség 100 éves Jubieluma alkalmával írott 
angol-nyelv ű cikkéért (B.L. 1981/1, 72.lap), . 
valamint ifj. Peterdy Mihály és Peterdy Tamás (Toronto, Ont., Kanada) 
csendőr fiainknak az ünnepély alkalmával teljesített szolgálataik-ért a 
szá1lításokkal kapcsolatban, továbbá 
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a Toronto-i Központi Jubileumi Rendező Bizottság 
minden egyes tagjának 

a 100 éves Találkozó összejöveteleinek szervezése, előkészítése és lebonyo
lítása terén kifejtett kiváló és igen eredményes sZQlgálataikért. 

B.) A MKCsBK 25 éves Jubileumi Emélkérmét adományozta: 
eme s Domokos Sándor szkv. m.kir. csendőrfőhadnagy, költő, író, szob
ászművésznek (Winnipeg, Man., Kanada) a "Csendőr" szobor elkészíté
e, valamint 1945-ben, a hadműveletekben való bátor részvételéért. 

c.) Az Újólagos (Ezüst) MKCsBK 25 éves Jubileumi Emlékérmét 
" kardokkal" adományozta vitéz Kövendy Károly CM., szkv. m.kir. 

sendőrszázados , a Központi Jubileumi Rendező Bizottság elnökének, va
amint Utczás Mihály szkv. m.kir. csendőrszázados az Adelaide-i (S.A., 
usztrália) MKCsBK csoport vezetőjének kiváló és igen eredményes szol
álataikért, továbbá: 

Az MKCSBK "Bajtársi Levél" Calgary-i szerkesztése és kiadásának 
megszünése alkalmával 

1981. május 30-án 
Dr. Kiss Gyula szkv. m.kir. csendőrszázados, a " Bajtársi Levél" 1975. 

11.1. - 1981.XII.31-ig főszerkesztő és felelős kiadójának az MKCsBK 
életében csendőr esküjéhez híven fáradtságot nem ismerő kiválóan telje
sített munkájáért. (v. B.T.E. 1981.VII.5-én.) 

A volt Magyar Királyi Légierők tagjai által alapított Oshawa-i (Ont., 
anada) Magyar Aero Múzeum-ban 1981.VIII.20-án összejött bajtársak 
őzgyűlése vitéz Kövendy Károly CM szkv. m. kir. csendőrszázadost a 
,repülők iránti érdemei elismeréséül örökös taggá választották." 
.K.K.1981.IX.5.) 

• 
Confederation Europeenne des Anciens Combattants, az Európai Front

arcos Szövetség (Párizs, Franciaország) elnöke az MHBK központi ve
,etőjének előterjesztésére az Európai Frontharcos Kereszt-et adom á
yozta Ft. Dr. Ruzsik Vilmos CM., főlelkész, Bondues-i , Bata József 
kv. m.kir. csendőrőrmester, Kovács János szkv. m.kir. csendőrőrmes
r, továbbá Törőesik Pál, Varga István, Mazurka Béla az MKCsBK 
szteletbeli tagjai, valamint Tóth Árpád szkv. m.kir. főhadnagy bajtár
ainknak. Akitüntetéseket Roubaix-ban 1981.III.22-én adta át az MHBK 
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franciaországi főcsoportvezetőjének megbízásából Máthé Jenő cső.örrn 
az MHBK párizsi csoportvezetője. 

• 
A West Virginia Westleyan College (Buckhannon, WV. , USA) alelnöke 

David G. Puddington 1981.V.14-én levélben köszönte meg Dr. Andróczi 
Ferenc egyetemi tanár, szkv. m.kir. csendőrőrmester bajtársunk kiváló 
szolgálatait, s gratulál a nyugalombavonulása alkalmával elnyert Pro
fessor Emeritus címhez. A búcsúztató . banket 1981. V.5-én volt, hol az 
1890-ben alapított kollegium címerét tartalmazó márványplakettjét, a 
kollégáktól egy szép körtefát és méhész coverall-t kapott, s diáklányai 
még egy külön partyt is rendeztek tiszteletére. (Dr.A.F.1981.V.19.) 

A Charleston-i Eastern Illinois University (IlLUSA.) elnöke, Daniel E. 
Marvin, Jr. 1981. V.1-én kelt levelében Dr. André László egyetemi tanár, 
könyvtáros, szkv. m.kir. csendőrfőhadnagy bajtársunkat 1981.VII1.23. 
ével egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezte. (Dr.A.L)981.V.16.) 

Új tagjainknak, elismerést, kitüntetést nyert bajtársainknak szívból 
gratulálunk. 

118 

Házasságkötés, születés, gratuláció 

~:;k~:«-:.., .. 

Becky Ann Smith és Frank Dale Csordás Victoria-i (B.C. Kanada) 
lakósok 1981.1V.17-én Victoriában házasságot kötöttek. 

Csordás János szkv . m.kir. csendőrőrmester és felesége Jolánka (Vic
toria , B.C. Kanada) fia Frank Dale és Mr. és Mrs . Alan Smith leánya 
Becky Ann 1981.IV.17-én a Victoria-i Shady Creek templomban házassá
got kötöttek. Az egyházi szertartás után fogadás volt a Play land Curling 
Club helyiségeiben. 

Vigh Kunigunda Valéria r .k. vallásu okleveles óvónö, azelőtt budapesti 
lakós és vitéz Polgári László a MKCsBK tiszteletbeli tagja , Kitimat-i 

.C., Kanada) lakós hajtársunk Budapesten, 1981.III.14-én házasságot kö
töttek. Vitéz Polgári bs-unk felesége 21 évi - ebből 10 mint vezető -
óvónői gyakorlattal rendelkezik, s az újhazában is szeretne magyar 
gyerekekkel foglalkozni és tanítani őket. Ezért a jővő évben szeretnének 
Vancouver közelébe , vagy Calgaryba költözni , s egy kis kertes házat vá
sárolni a magyar közösségben élni le életüket. (v.P.L. 1981.111.30, IV.1 
és 30.) 

Vitéz Vattay Miklós mérnök, egyetemi tanár és felesége Kiss Ildikó
nak 1980.XI.18-án San Isidro-ban (Argentína) kisfiúk született, aki a szent 
keresztségben Richard nevet kapta , s egyben vitézi várományos is. 

Bihar Győző gépészmérnök és felesége Pál Zsuzsanná-nak San Miguel
ben (Argentína) 1980.XII.10-én kisfiúk született, aki a szent keresztségben 
Sándor Marcelo nevet kapta. 

Halloran Donald elektrómérnök és felesége Bihar Ildikó-nak Los Ange
lesben (Cal. , USA.) 1981.III.30-án kisleányuk született, aki a szent kereszt
ségben Erika Judit nevet kapta. 

Mindhárom újszülött vitéz Vatta y Ferenc ezds. úr dédunokája . 
Szívből gratulálunk az új házasoknak, erőt , egészséget kívánunk az új

szülőtteknek ,. kedves családjuknak s a nagyszülőknek is. 

A vitéz Vattay család 
négy generációja: dédapa, nagyapa unokájával és az apa 

Buenos Aires-ben (Argentína) 1981 áprilisában 
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Látogatások 

Péterffy Zsombor szds ., (Melbourne, Vic ., Ausztrália) útban a Toronto-i 
találkozóra résztvett Orlando-ban a Ludovikás Találkozón 1981.IV.25-
V.2-ig, s utána Vezető bajtársunkat látogatta meg Sarasotában (FIa. , 
USA). 

Molnár István szds., a clevelandi MCsCsK elnöke feleségével floridai 
útjuk során 1981.IV.21. és 22-én meglátogatták Vezető bajtársunkat Sara
sotában, akivel aktuális megbeszélést folytatott . 

Dr. Szentandrássy Elek szds. (Melbourne, Vic. , Ausztrália) torontói 
útja során 1981. V.ll és 12-én megtekintette Calgaryban a magyar közös
ség templomait és a Kanadai Magyar Kultúrközpont épületét és látoga
tást tett Dr. Kiss Gyula és Karancz János bs-aknál. 

Utczás Mihály szds. (Adelaide, S.A., Ausztrália) és felesége a torontói 
találkozó után, útjukban hazafelé Calgary , Vancouver és Victoriában lakó 
bajtársaikat és családjaikat látogatták meg, hol alkalm uk volt gyönyör
ködni Kanada nyugati részeinek szépségeiben , valamint föleleveníteni éi 
100 éves Találkozó megannyi felejthetetlen szép benyomásait és emlékeit. 

Domokos Sándor fhdgy. (Winnipeg, Man. , Kanada) és felesége útban a 
Sziklás Hegység felé 1981.VIII.8--11-ig Calgary-i bajtársaikat és barátai
kat látogatták meg. 

Betegségek, felgyógyulások 

Vitéz Nagy Lajosné Northfield-i (Ohio, USA) lakost, vitéz Nagy Lajos 
főtörm., munkatársunk feleségét 1981. V.ll-én váratlanul kórházba kellett 
szállítani. A Toronto-i Találkozóra való indulásuk előtt bal halántéka 
táján erős, szúrós fájdalmai voltak és nem tudott beszélni. Szerencsére 
a gyors orvosi beavatkozásnak minden remény meg van arra , hogy _ 
még ha egy kis beszédhibával is , - át tudja vészeIni ezt az átkozott atta
koto Igen magas vérnyomása ellen már korábban is szedett orvosságot. 
(v.N.L.1981.V.19.) Állapota szépen javul, már megfőzi , - ha nehezen is 
az ebédet és ami fő, segítség nélkül tud felkelni ülőhelyéről. (v.N,L. 1981. 
VIII. 16.) 

Kovács György főtörm., torontói (Ont. Kanada) bajtársunkat régóta 
türelemmel és humorral viselt betegsége nem akadályozta meg abban , 
hogy mint gondos házigazda szívesen lássa Calgary-i vendégeit, akik ve
le egy "minitalálkozó" keretében ünnepelték a 100 éves évfordulót. 
(K.Gy.VI.!.) 
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A ~ ,minitalálkozó" résztvevői 1981.V.16-án balról jobbra: 
Id.Karacs lászló, v.Keresztes Lajos és Kovács Győrgy fő

törm-ek, v.Keresztes Lajosné és Dr. Kiss Gyula. 

Bánfai József lovas csendőr , Ligist-i (Ausztria) munkatársunk regI 
szembetegségében nincs gyökeres javulás. Negyedévenkint jár orvosi 
vjzsgára és kezelésre , mikor is cseppeket és kenőcsöt kap. (B.J.1981. 
111.18.) 

vitéz Baranchi Tamáska Endre. bs-unk (Sarasota, FIa., USA) 1981. 
VII.28-30-ig kórházban volt kiujult gyomorfekélyével, miután 2 és fél pint 
vért vesztett. Most kétféle gyógyszert szed, szigorú diétét tart és 60 nap 
múlva felülvizsgálatra kell bemennie. Ettől eltekintve jól érzi magát. 
(v.BTE 1981.VIII.28.) 

Flórián Gyula alhdgy. (London, Ont. , Kanada) bajtársunk 80 éves. Több 
mint 1 éve kórházban van cukorbetegséggel , mely az agy nál okozott va
lamit, mely az orvos szerint elég gyakran előforduló tünet idősebb korban. 
Teljesen a múltban él. Gyermekkora , csendőr munkák, élmények foglal
koztatják. Néha homályosan, néha értelmesen, élesen emlékezik vissza . 
Felesége gyakori látogatásainak nagyon örül és nagy bizalommal közöl 
mindent, ami éppen az nap foglalkoztatja . (F .Gy-né,1981.1I1.4.) 

Jobbulást, erőt , egészséget és teljes felgyógyulást kívánunk kedves baj
társainknak ! 
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Halottaink 

Gyulai Ödön 
1893 - 1981 

Gyulai Ödön szkv. m.kir. csendőralezredes, a' Bronz Katonai Érdem
érem a Katonai Érdemkereszt szalagján és más háborús és békekitün
tetések tulajdonosa, a debreceni volt VI. csendőrkerület beosztott törzs
tisztje, az emigrációban az MKCsBK hűséges tagja türelmesen viselt 
hosszú betegség, s a betegek szentségének fölvétele után a Windsor-i 
(Ont., Kanada) I.O.D.E. kórházban 1981.VII.5-én 88 éves korában csen
desen elhunyt. 

1893.II.12-én született Kiskunmajsán (Pest vm,) 1908-ban a Traiskir
chen-i (volt bécsi) tüzér hadapródiskolába került, melynek elvégzése után 
zászlósként kezdte meg csapatszolgálatát. A világháborúban résztvett. 
1922.VI.15-én a csendőrségi próbaszolgálat teljesítése után mint főhad
nagyot a szegedi kerület állományába vették föl. Különféle beosztások 
után 1941-ben a nagyváradi osztály parancsnoka volt. A háború ideje 
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alatt saját kérelmére hadibeosztásba volt vezényelve. 1945-ben, mint a VI. 
cső. ker. törzsének pk-a az oda beosztott polgári személyekkel együtt 
hagyta el az országot és Kirchdorf a.d. Krems-ben települt. Innen Graz
ba költöztek, s annak Eggendorf külvárosában avárospk. rendelkezésé
re Magyar Irodát állítottak föl az érkező magyar menekültek fogadásá
ra. Dolgozott mint címfestő, cipész, éjjeliőr, s papírgyári munkás. Ame
rikai rokonaik segitségével 1948 szeptemberében Kanadába vándoroltak 
ki feleségével, s Windsorban 1950-ben fényképészeti studiót nyitottak, hol 
mindketten dolgoztak 1971-ig. Nagyon szerette a magyar nótákat és szé
pen zongorázott. 

Bajtársi kapcsolatait megtartotta. 1978-ban még részt vett a torontói 
Csendőrnapon, hol régi szép emlékei elevenedtek fel és találkozhatott jó 
barátaival. A Bajtársi Levél lelkes olvasója és bőkezű támogatója volt. 
Az utolsó években érelmeszesedése mellé szemoperációt is átszenve
dett. A Toronto-i Találkozóra még elküldötte üdvözletét. 

1980-ban szívműködésében voltak zavarai és kórházba került. Az ét
vágytalanság miatt a táplálkozás is problémaként jelentkezett, s súlyt 
vesztett rohamosan. Kórházba kellett szállítani, de onnan haza kívánko
zott. Június 28-án, otthonában az utolsó vasárnapon megbékélve beszél
getett feleségével, köszönte a gondos, odaadó ápolást: elbúcsozott. Utol
jára e nótát kezdte idézni: 

Ha kimegyek a temető árkába, 
Ráborulok édesanyám sírjára. 
Kelj fel Anyám, kelj fel Anyám sírodból, 
Nézd meg mi lett legkedvesebb fiadból. 

30-án kórházba kellett szállítani. Ekkor már 20-22 féle orvosságot sze
dett naponta, s állapota napról-napra romlott, de szellemi erejét megtar
totta. Nem szenvedett, s nem volt haláltusája, 30-án hajnalban csendesen 
elment az Örök hazába. 

Lelkiüdvéért VII.7-én 9.30-kor mutatott be gyászmisét a Szt.Antal temp
lomban FLGáspár Márton plébános, jóbarátja, akinek orgonált a Graz-i 
magyar miséken. Ugyancsak ő búcsúztatta sok jóbarátja ismerőse jelen
létében. Elhamvasztották. 

o-yászolják felesége özv. Gyulai Ödönné, szül. Lánczky Ilona, leányai: 
Aczélné Erzsébet és Dr. Szentendrey Károlyné, Györgyi és férje, 
unokái: Aczél Antal és felesége, (Windsor), Szentendrey József és Károly 
(Avon Lake, Ohio, USA), Dr. Caughlin Péterné, Teri és férje (Oxford, 
Anglia), Huga: Dr. Horváth Antalné szül. Gyulai Margit (Magyarország), 
kiterjedt rokonsága Nyugatnémetországban és Magyarországon, vala
mint barátai, bajtársai. (Özv.Gy.Ö-né 1981.VII1.12,) 

Dr. Naszvadi Mihály volt m.kir. csendőr gazdászati százados, a buda
pesti volt I. kerület gazdasági hivatalához beosztott tiszt, az összeomlás 
után kirakó munkás, gyenge fizikumát igénybevevő nagyon nehéz és 
megerőltető munka, s az élet nehézségeinek súlya alatt Budapesten 1981. 
Vl.2-án meghalt. Temetése szülővárosában, Kunszentmiklóson ment vég
be VI.7-én, 5 órakor az öregtemetőben. Gyászolják rokonsága és bajtár
sai. (Sz.A.1981.VI.21.) 
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SZKV. m .K1r. csen<1orormester a Kolozsvári volt IX. kerü
let állományában Derby-ben (Anglia) rák-betegségben, 1981. VII.9-én a vá
rosi kórházban 67 éves korában váratlanul elhunyt. 1914.IV.26-án szüle
tett Szeged-Alsóközponton. Katonai szolgálata után a csendőrséghez lé
pett be. 1945 tavaszán harcolva vonult vissza alakulatával Szombathely
re, majd Grazba. Itt élt 1948-ig, majd Angliába vándorolt ki. Derbyben 
telepedett le és meg is nősült. MIndössze csak két munkahelyen dolgo
zott, s mindkét gyárban igen megbecsülték. A Toronto-i Találkozón részt 
vett, egyedül és betegen képviselte angliai bajtársait. 

Temetése Derbyben ment végbe VII.17-én a r .k. egyház szertartása 
szerint nagy gyászkisérettel a Normenton kistemetőben. Megjelentek 
özvegyén kívül volt bajtársai, barátai, ismerősei. Isten adjon neki nyu
godt pihenést az idegen földben. (N.J.1981.VIII.7.) 

Lehoczky Jenő szkv. m .kir. csendőrőrmester, az MKCsBK Sydney 
csoportjának tagja Sydneyben, 1981.VI.30-án 67 éves korában hirtelen 
meghalt. Temetése VII.2-án ment végbe általános részvét mellett. Csend
őrzászlóvalletakart koporsóját a csoport küldöttsége, barátai és ismerő
sei kísérték utolsó útjára. Isten nyugosztalja. 
(Dr. T. Gy .1981. VII.2.) 

Fáy Ferenc szkv. m.kir. honvéd hadnagy, költő, író, a MKCsBK tisz
teletbeli tagja 1981.VI.10-én Torontoban (Ontario, Kanada) 60 éves korá
ban váratlanul visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 

A Bonyhád-i evangélikus gimnáziumot végezte, majd a háború utolsó 
évében hadnaggyá avatták a m.kir. honvéd Ludovika Akadémián. Több, 
mint negyedszázados hazátlansága alatt hűségesen szolgálta' a magyar 
lírát éS:-rimeivel enyhítette a magyar sorstragédiát. Északamerikában, a 
nagyobb magyar központokban tartott beszédeiben, előadásai során min
dig megemlékezett a volt m.kir. Csendőrség béketeljesítményeiről és há
borús helytállásáról. ' 

Mikor 1979-ben, Torontoban a Csendőrnapon átvette a MKCsBK 25 éves 
Jubileumi Emlékérmét, megigérte, hogy mint a "legfiatalabb tb. próba
csendőr" a jövőben is szolgálni fogja a csendőr-eszmét. 

Az év elején szívrohammal kórházba szállították. Mikor már úgy lát
szott, hogy a gyógyulás útján van, jött az utolsó roham, mely végzett 
vele. Családját rajongásig szerető férj , apa , testvér, hűséges barát és 
bajtárs volt. Gyászolják felesége , leányai, fiai , testvére és családja, 
számos jóbarátja és bajtársai. (K.M. 1981.VI.20.) 

Vitéz bikfalvi Darabont Ferencné szül. nemes Tardos Ilona , (néhai 
vitéz Huszkay László ezds. özvegye), a Szent László Rend és Társaság 
tagja (KSL), az MKCsBK tiszteletbeli tagja hosszú betegség után Delhi
ben (Cal., USA.) váratlanul, szívrohamban 1981.VIII.10-én 65 éves korá
ban meghalt. Bencésrendi tanitónő volt, s Csílében a spanyol tanköny
veket átírta az igazságnak megfelelően. Kiváló magyar asszony és igaz 
csendőrbarát volt. Nyugodjék békében. (v.K.K. 1981.VIII.ll .) 

Dálnoki Veress György Antal volt m.kir. huszárfőhadnagy , egyik or
szágos íparvállalat helyi telepének vezetőségi tagja keresztény megnyug
vással viselt súlyos betegségben rövid szenvedés után' Calgarybim (AI-
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oerta,Kanada) 1981. VII.26-án, 61 éves korában meghalt. Temetése VII. 
29-én tartott gyászmise után ment végbe a helybeli St. Mary temető
ben. Gyászolják felesége szül. Náday Ágnes, hat gyermeke, unokái, édes
anyja özv. Dálnoki Veress Lajosné, szül. Hirsch Ilona, valamint barátai, 
bajtársai. Búcsúztatta Magas István a kanadai M.Sz.Sz. elnöke. 

Csikós Jenő szkv. m.kir. csendőrszázados, az újvidéki csendőrtanszá
zad volt oktatótisztje, agyvérzés és bénulást követő operáció után 1980. 
VIII. 7-én Karlsruhe-ban (Nyugat-Németország) 66 éves korában meghalt. 
A háborúban hadi beosztásban vett részt, mikor is szovjet hadifogság
ba esett, hol 5 évet töltött. Mikor kiszabadult a budapesti Mosonyi úti 
börtönben, utána Kazincbarcikán volt büntető táborban. 1953 szeptem
berében szabadult. (v.B.T.E. 1981.VIII.9.) 

.Tar Vilmos szkv. m.kir. csendőrőrmester, a volt csendőr központi köz
lekedésfparancsnokság állományában, Canberra ban (N .S. W., Ausztrália) 
szívérelmeszesedésben 1981.VI.29-én 72 éves kotában meghalt. Bátyuban 
(Bereg vm.) született 1909.V.18-án. A m.kir. 1. lovastüzérosztálynál ka
pott magyar átképzést 1939-ben. A m.kir. csendőrség kötelékébe 1940. 
liLl-én lépett és nyert beosztást a kassai VIII. cső. kerülethez. 1940-41-
ben a jt.iskolát, míg a közlekedési tanfolyamot 1943-ban végezte igen jó 
eredménnyel. Temetése Canberrában ment végbe a református vallás 
szertartása szerint. Bajtársai elkísérték utolsó útjára. Búcsúztatta Lévay 
Ferenc őrm. Gyászolják felesége, családja, barátai és bajtársai. 
(Dr.T.Gy.1981.IX.2.) , 

Nyilas Iván 
1914 - 1981 

Nyilas Iván szkv. m.kir. csendőrszázados, a szatmárnémeti szárny volt 
pk-a, a H.M. 20., csendőrségi osztályának volt segédtisztje , a clevelan
di Első Magyar Református Egyház presbitere, a Magyar Csendőrök 
Családi Közössége volt elnöke hosszas és súlyos szenvedés után Cleve-
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landban (Ohio, USA.), 1981.II.18-án, 67 éves korában elhunyt. 
1914.X.31-én Sajószentpéteren (Borsod vm.) született. Iskoláit Miskol

con végezte, majd az ottani 7. Szondy György tÜ.oszt-hoz vonult be kato
nai szolgálatra. A jogakadémiát elvégezve 1936-ban a csendőrséghez kér
te fölvételét. A Ludovika Akadémia elvégzése után 1938.XII.18-án avat
ták hadnaggyá. Résztvett a felvidéki és az erdélyi bevonulásban, a Kár
pátalja visszafoglalásakor kp. alakulatával elsőnek érte el az 1000 éves 
országhatárt. 

1952-ben érkezett Clevelandba, hol tanulással és munkával szépen ha
ladt a szállodai szakmában és nyugdíjba vonulásakor a város egyik leg
nagyobb szállodájának volt controller-je. Mind a magyar, mind a csend
őr közösségi életben a társadalmi és bajtársi összejövetelek rendezésé
ben lelkesen és sikeresen dolgozott. 

Temetése 1981.II.2í-án ment végbe bajtársai, barátai és a város magyar 
közösségének általános részvéte mellett. Gyászolják: Édesanyja, özv.Dr. 
Nyilas Ferencné, özvegye Nyilas Ivánné, szül. Németh Rita, fia Ferenc, 
aki édesapja nyomdokain haladva egyik nagy vállalatnál főnökhelyettes 
és emellett a magyar közélet tevékeny résztvevője. (Dr.B.I.) 

Vitéz Temesváry Gerő szkv. m.kir. honvédezredes, számos háborús és 
békekitüntetés tulajdonosa, a volt m.kir. honvéd 'Ludovika Akadémia 
akadémikus zászlóaljának pk-a, a Vitézi Rend örökös tb. törzskapitánya. 
Istenbe vetett hittel viselt hosszas súlyos betegség, majd a betegek szent
ségének fölvétele után Clevelandban (Ohio, USA.) 1981.III.4-én életének 
88. évében elhunyt. 

Született 1893.XII.6-án Marosvásárhelyt. Édestestvére volt vitéz Te
mesváry Endre vőrgy . a m.kir. csendőrség emigrációban elhunyt utolsó 
felügyelőjének. A nagyváradi hadapródiskolát elvégezve háziezredéhez, 
a 22. h.gy.e-hez került, mellyel végigharcolta az 1. Világháborút. Észak
erdély visszacsatolása alkalmával megérhette, hogy földerítő zászlóalja 
élén vonulhatott be szülővárosába. A 2. Világháborút is végigküzdötte. 

Clevelandban 1950-ben telepedett le. Vitézi esküjében tett fogadaimát 
az emigrációban is megtartotta és fáradthatatlanul dolgozott a régi ma
gyar katonai hagyományok és a magyar katonaeszmény fenntartásá
ért. Áldozatos támogatója volt a bajtársi közösségeknek és a közösségek 
szoros együttműködésének. Mint a Vitézi Rend USA székkapitánya 1964-' 
ben indította a szervezési munkálatokat és az immár engedélyokirattal 

, rendelkező szervezetnek közel egy évtizeden át volt a vezetője. Vitézi 
tevékenysége mellett különösen szívén viselte szűkebb hazájának, Er
délynek sorsát. 

Temetése 1981. III. 7-én volt bajtársai, rendtársai és barátai a Vitézi 
Rend, az MHBK, s az Erdélyi Bizottság nevében búcsúztatták. Gyászol
ják: leánya Sipos Miklósné, szül. Temesváry Katalin, fiai: Gerő , Tibor 
és András, valamint unokái és kiterjedt rokonsága . (Dr.BJ.) 

Dr. zádorfalvi Deme Károly, szkv . m .kir. honvéd orvos-őrnagy , orvos , a 
Kormanyzói Dicsérő Elismerés béke és háborús Bronz Érme, a Nemzet
védehni Kereszt és más kitüntetések tulajdonosa agyvérzés következté
!>~n' Clevelandban (Ohio , USA) , 1981.III.6-án tragikus hirtelenséggel 78 
éves korában elhunyt. 
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1902.XII.13-án Zilahon (Szilágy vm.) született. Mint fiatal diák végig
szenvedte az l. Világháborút követő román megszállást, s önként je
lentkezett katonai szolgálatra. A Székely Hadosztály keretében részt
vett a Zilah visszafoglalásáért folyó harcokban. 1928---1945-ig mint hiva
tásos katonaorvos teljesített szolgálatot. ' A 2. Világháború során mint 
az egri 20. hadosztály eü. oszlop parancsnoka belekerült a doni harcok
ba. Személyes érdeme volt, hogy a Doni áttörés után a 101. sz. beteg
ellátó állomást teljes személyzetével, anyagával és több mint 1000 beteg
gel sikerült hátraszállítania. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjére, 
valamint a II.o.Német Vaskeresztre való felterjesztése elintézetlen 
maradt. 

Németországból1950 decemberében vándorolt ki és az USA-ban 1953-
ban már gyakorló orvosként működött a clevelandi magyar negyedben. 
Önzetlen, áldozatos lélekkel igyekezett régi katona bajtársainak segít
ségére lenni és bőkezű támogatója volt a különböző egyesületi és baj
társi összejöveteleknek. Soha nem feledkezett meg szűkebb hazájáról 
Erdéllyel szemben fennálló kötelességéről. 

Háborús emlékeinek megírása félbemaradt. Tervezett könyvének a 
"Dontól Clevelandig" címet adta. 

Temetése 1981.III.9-én ment végbe az első Magyar Református Egyház 
szertartása szerint. A mélyen sujtott család iránt, mely alig három héttel 
előtte vesztette el egy másik kiváló férfitagját; Nyilas Iván cső.szds-t, 
városszerte mély és őszinte részvét nyilvánult meg. Gyászolják: Özve
gye, Dr. Deme Károlyné, szül. Nyilas Dóra, leánya Salánky Tiborné, szül. 
Deme Erzsébet (Budapest), kiterjedt rokonsága, bajtársai, barátai az 
emigrációban és az Óhazában. (Dr.B.I.) 

Dr. Rakovszky Antal szkv. m.kir. csendőrszázados, a volt szegedi V. 
Csendőrkerűlet állományában, Argentínában (Ballester, Prov. Buenos 
Aires), 1980-ban 67 éves korában meghalt. (/'/I''JÍtCIU.!) 

Kalotaszentkirályi Székely Zoltán szkv. m.kir. rendőrszázados hosszú 
és súlyos betegség után Glen Cove-ban (N.Y., USA) 1981.V.19-én 76 éves 
korában nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Földi maradványait a 
református Egyház szertartása szerint V.22-én helyezték örök nyugalom
ra a helybeli temetőben. Gyászolják: porig sujtott hűséges hitvese özv. 
Székely Zoltánné, szül. szentgerlicei Gaál Ágnes, a Fodor, Retteghy, 
gr.Almássy és a Simonfa y családok, valamint az emigrációban, Erdély
ben és a nagy magyar hazában élő barátai, továbbá rendőr, honvéd és 
csendőr bajtársai. "Erdély -szülötte, rajongója volt a történelmi magyar 
hazának, melyért minden áldozatra készen állt. A viszontlátásra! Isten 
Veled!" (K.M.V. 1981.VI.14.) 

Katona Sándor volt m.kir. főhadnagy Debrecenben, 1981-ben 64 éves 
korában elhunyt. 15 évet ült börtönben és már betegen szabadult. Mont
reálban (Quebec, Kanada) élő nőtestvére kérésére Nt. Dr. Komjáthy 
Aladár református lelkipásztor a vasárnapi gyülekezettel együtt imád
kozott lelkiüdvéért a piros és fehér virágokkal feldíszített templomban 
1981.IV.5-én. (Cs.F .1981JV.8.) 

Özv. ippi és érkeserüi Fráter Aladárné született: Molnár Margit Dr. 
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ater Gyula szds. édesanYJa oaleseWOl KlIOlyO woogyulli:1uás következ
tében a váci kórházban 1981.1.31-én 90 éves korában elhunyt. 

Összel Magyarországra utazott rokonok és ismerősök meglátogatásá
ra. Január 18-án reggel, öltözködés közben valami miatt elesett. Comb
nyaktöréssel megoperálták. A műtét sikerült, de utána tüdőgyulladás lé
pett föl, mellyel szervezete már megbírkózni nem tudott. Temetése Vá
cott , az alsóvárosi temetőben ment végbe és helyezték örök nyugovóra 
a családi sírboltba a gyászmise és gyászszertartás után. Gyászolják 
egyetlen fia , rokonai és ismerősei. (Dr.F.Gy.1981.III.11. és gy j.) 

Vitéz Lajtaváry László 
1901- 1980 

(Bajtársi Levél 198111.szám 89. és 90. oldal.) 

Vitéz Fekete Antal szkv. m.kir. honvéd zászlós, a Kormányzói Dicsé
rő Elismerés a hadidíszitménnyel, s a kardokkal, az I. osztályú Ezüst 
Vitézségi Érem s más háború és béke kitüntetések tulajdonosa, 1948 
óta a MKCsBK tiszteletbeli tagja Torontoban (Ont., Kanada) szívroham
ban 1981.VII.30-án 71 éves korában meghalt. A Jutas-i tiszthelyettesképző 
elvégzése után kiváló szolgálataiért békében és háborúban a Kormányzó 
úr 1944.VIII.20-án zászlóssá avatta. Részt vett a Csik vm-i harcokban . . 
Ötször sebesült. Öt leánya és öt magyar veje társaságában ott volt min
den magyar megmozduláson. Aug. 4-én a temetkezési intézetet meg
töltötték családja mellett barátai, bajtársai. Búcsúztatta v.Kövendy Ká-

. roly az MKCsBK volt központi vezetője . Temetése VIII.5-én ment végbe a 
Szt. Erzsébet magyar templomból, hol lelkeüdvéért a szentmisét Ft. 
Máté József S.J. mutatta be. Példás családapa, példaadó, áldozatos jó 
bajtárs hagyott itt bennünket . (v.KK 1981.VIII.1l.) 

Horváth József szkv. m.kir. csendőrőrmester a kassai volt VIII. kerü
let állományában, kivándorlása óta az MKCsBK lelkes tagja és a Bajtár
si Levél támogatója , Adelaide-ben (S.A. , Ausztrália) hosszú szenvedés 
után 1981.VII.2-án 67 éves korában meghalt. 1914.IX.6-án született Győr
ben. Kivándorlása után Adelaide-ben telepedtek le , hol az utóbbi években 
látását kezdte fokozatosan elveszíteni. A legutolsó Csendőrnapon még 
részt vett családjával együtt. Az elmúlt év folyamán sorozatos szívro
ha"mokon esett át. Szenvedésit leánya és családja gondos' ápolása enyhí
tette . Végül is szívroham vetett véget életének. Temetésén számos bajtár-
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sa, leányának családja , barátai jelentek meg. Búcsúztatta Utczás Mihály 
szds. az MKCsBK adelaidei csoportjának vezetője . (U.M. 1981.VIII.18.) 

Magyar (Wilesek) Sándor tart. m.kir. repülőszázados , pilóta, 1931-ben 
az amerikai magyar óceánrepülés szervezője , a Justice for Hungary rep
pülőgép navigátora hosszú betegség után Knoxville-ben (Tennessee, 
USA), 1981.VI.6-án 83 éves korában meghalt. 1898-ban kivándorolt Kana
dába, s ott mint pilóta helyezkedett el. Később átköltözött az US-ba , s nagy 
propagandát fejtett ki a magyar óceánrepülés érdekében. A mozgalom 
eredménnyel járt. Endresz György vállakozott a végrehajtásra , s számos 
magyar mellett Szalai Emil előteremtette az anyagiakat. 1931.VII.16-án 
Harbor Grace (New Foundland, Kanada) repülőteréről , a " Justice for 
Hungary" egyszárnyú gépükkel elérték Magyarországot és Bicske mel
lett szftlltakle benzinhiány miatt. Meleg, országos ünneplés fogadta őket , 
s a Magyar Érdemkereszt kitüntetést kapták. Ezenkívül elnyerték Lord 
H.S.H. Rothermere, a "Daily Mail" londoni (Anglia) napilap magyar
barát tulajdonosának 10,000 dolláros pályadíj át. 

Sikeres repülésük után otthon "Álmodni mertünk" c. könyvében írta 
meg az akkor rekordnak számító repülés történetét: ... ,,13 óra 20 perc 
alatt repültünk át az óceán vize felett. Ez volt eddig a legrövidebb idő , 
mely alatt ember átkelt az Atlanti Óceánon. További rekordunk Ameri
kából Európa területére előttünk senki sem jutott oly messzire egy
folytában való repüléssel és a legnagyobb átlagsebességgel. " A repülés 
Bicskéig~5 óra 41p~rcet tett ld. - Csupán 5 és fél hét választotta el , hogy 
közös repüTesül{ 50. évfordulóját barátaival és tisztelőivel ünnepelje . 
(KM.V. 1981.VII.19., Am.M.Értesítő 1981.júl.-aug.) 

Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak adjon a 
Mindenható békességes pihenést, lelküknek üdvösséget. A Gyászoló Csa
ládnak ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket és bajtársi részvé
tünket. 

Somody István, író, újságíró, a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa, 
a volt Magyar Távirati Iroda és Rádió volt tagja 1981.VIII.19-én New 
York-bim (N.Y.USA) 86 éves korában meghalt. 

Celldömölk-ön született (Vas vm.) 1895-ben. Újságírói pályáját Szombat
helyen kezdte. A huszas években már a fővárosi lapoknak volt munkatár
sa, a Szózat-nak, Új Nemzedéknek cikkírója. A két háború között tevékeny 
részt vállalt a magyar reviziós mozgalomban. Ismerte a trianoni ország 
szociális és egyéb gondjait és igaz reménységeket megcsillantó reform
terveit. Az emigrációban a Szabad Magyarság egyik alapítója és szerkesz
tője , a Magyar Világ Hangkönyvtár elindítója volt. New York-ban temet
ték korábban elhunyt felesége mellé. Gyászolják fia Zoltán, leánya Zsu
zsa, v.Mártonfalvay Hugóné, unokái és kiterjedt rokonsága. 
(KM.V. 1981.IX.20) 

Oláh György író , hírlapíró , publicista , a régi magyar nemzeti írógárda 
egyik legkiválóbban képzett , a legszorgalmasabb és legtermékenyebb 
tagja , Argentínában, 1981.IX.13-án 79 éves korában meghalt . 

Homonnán (Zemplén vm. ) született 1902-ben. Sátoraljaújhelyen, a pia
rista gimnáziumban érettségizett . A huszas évek elején résztvett a nyu-
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gatmagyarországi fölkelésben. Négy évet hallgatott a budapesti egyetem 
közgazdaság-tudományi karán, majd a hírlapírói pályára lépett, s a Ma
gyarság-ban, majd az Új-Magyarságban jelentek meg szépirodalmi és 
politikai tanulmányai. Korán bekapcsolódott a politikai mozgalmakba, s 
mindvégig a nemzeti érzésű, haladó szellemű ifjúság vezetői között sze
repelt. 1938 őszén megalapította az Egyedül Vagyunk c. nemzetpolitikai 
havi folyóiratot, mely a Széchenyi reformeszmék korszerű szellemében 
hirdette a magyarság faji és szellemi megujhódásának szükségességét. 
Több nyelvet sajátított el. Külföldi tanulmányút jai során többször be
utazta Olasz- és Németországot, Lengyelországot, Romániát, Csehszlo
vákiát, járt a balti államokban, Finnországban és Portugáliában. Mun
kái Budapesten jelentek meg: Görögtüz, 1926, Jajkiáltás a Ruténföldről, 
1927, Hárommillió koldus, 1929, Lázadás a Tiszánál, 1930, RajnavölgYi 
utazás 1925, Polgár a viharban, 1939, Buenos Airesben: Mindszenty bí
boros mártíriuma, spanyolul, 1949, Ítél a történelem, a Bárdossy-pör, 
1954, Az antikrisztus itt jár közöttünk, 1973. A festmény és a fattyu, 
Münchenben jelent meg 1979-ben. 

Gyászolják özvegye, született Parragh Éva, kiterjedt rokonsága, szá
mos tisztelője, barátja és bajtársa. 
(K.M.V. 1981.X.ll) 

Szamosfalvi Panajott Sándor ny.m.kir. altábornagy, a m.kir. CsendŐrség 1904-1908-ig 
felügyelője, temetése Magyaróvárott, 1933.XI.3-án. 
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Kálmán ezds. ravatalánál 1981.11. 14-én díszőrséget állanak bajtársai: Jobbról: 
Cserhalmi Ferenc MKCsBK montreali csop.vez. , Oláh Pál, Simorjay Ferenc, 

Balról: Bagdí Lajos, Makranczi János és Pallér József. 
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néhai Domon~os László örgy., 

aki az Amerikai Egyesült Államokban 1952.VIII.20-iki kelttel ;,A közbiz
tonság" címmel 125 oldalas tanulmányt állított össze egy új, magyar 
modern és független közbiztonsági testület felállítására. Munkája saját 
tapasztalatai, valamint a külföldön szerzett ismereteit foglalJa magá
ban. (B.L. 1980/2. szám, 121-122. oldal.) 
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6.) Egyéb közlemények 
Az MKCsBK Múzeum hírei 

Legutóbb többek között az alábbi emléktárgyak érkeztek a Múzeum
ba, melyeket a leltárba való bevezetés után ezúton is nyugtáz a mú
zeumőr: 

MKCsBK Bajtársi Levél adománya : Csendőr Tabló 50 fényképpel 
bekeretezve. Készítette Szelei József cső. 

ifj. vitéz Körössy Zoltán a M.Kir. Fegyveres Erők bélyegekben. A 78 
bélyeg felragasztva , bekeretezve. 

Argentina-i bajtársaktól : ,,100 éves a m.kir. Csendőrség," bronz kakas
tollas kalap plakett a hajtóka-színű pajzsra dolgozva. Adományozzák: 
v.VattayF. ezds. , dr. BotondLászlószds , Papp Jenő és KulüayL. fhgy-ok. 

Dávid Bertalan szakv. a nagyváradi tanzlj. l.szd-áról tabló. 
Dr. Horváth Sándor szds . könyv titkos adatokkal az 1944.okt-i esemé

nyekhez. 
v.Erdélyi István szds. levelezése v.Kisbarnaki Farkas F. vezds-sel. 
Bihar Andrásné, szül.Vattay Bertától Jellegzetes magyar népművé

szeti motivumok. 
Ismeretlen: 1945-ből származó honvédségi rendeletek és 1946-os Hon

védségi Közlöny néhány hiányos száma. 

Sz~lei József cső. "Csendőr veszteségeink" a B.L.-ben közölt adatok 
összefoglalása. 

Dr.Balló István őrgy. két eredeti levél v.Horthy Miklós kormányzótól 
• s két eredeti levél József kir. hercegtől. 

Dr.Kocsis Lóránt hdp. cső.őrm. , orvos, " Árpád vezér" mázsás bronz
j, márvány alapon. Készítette Domokos Sándor fhdgy. (Winnipeg, Man. 
anada.) 

Vitéz Darabont Ferenc tü, fhdgy , tb.cső. és Felesége életnagyságú 
Ironzplakettet készítettek v. Kövendy Károly szds. a Múzeum és az eszmei 
sendőrlaktanya megteremtő és fenntartójának. 
Ezenkívül sok más emléktárgy, könyvek, fényképek és okmányok. 
A Múz~um rpe}teltJ,. így hely nincs további ereklyék befogadására. A 
ui éumöi' egészsegügyi okokból visszavonul és kéri bajtársait ne terhel
k levelekkel, kéri a szíves megértést. Leveleiket küldjék központi Ve
tőnknek az alábbi címre: Capt.V.B. Tamáska, 2621 Woodgate Lane, 
rasota, FIa. , 35581, USA. 
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v.K.K. 
R.F. 
v.K.K. 
S.L. 
D.Gy. 
B.L. 
Dr.K.Gy. 
G.O. 
R.K.K. 

· M.J. 
Dr.Sz.L. 
N.N. 

Adakozások a K.L. alapra: 

200.00 
500.00 

23.20 
50.00 
50.00 

238.00 
50.00 
50.00 

100.00 
10.00 

100.00 
200.00 

2.197.10 

Dr.K.L. 
B.A. 
Dr.Sz.G. 
R.G. 
P.A. 
Betegség, 
biztosítás: 
V.K.K. 
v.P.K. 
P.I. 
S.I. 
Dr.H.M. 
P.Á. 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
baleset 

26.25 
50.00 
25.00 
50.00 

100.00 
50.00 

2,223.35 

Pintér Aladár és Kulifay László elhelyezik a Múzeumban 
vitéz Darabont Ferenc és Felesége által 

vitéz Kövendy Károly CM 
a Múzeum és az eszmei csendörlaktanya 

megteremtőjének és fenntartójának 
adományozott bronz-plakettet 1981-ben 

Köszönet 
vitéz Kövendy Károly CM. szkv. m.kir. csendőrszázados, múzeumőr 
egyéni szervezése alapján (közösségek adományai nélkül) barátok és baj
társak hozzájárulásai útján jutottam el Torontoba, a m.kir. Csendőrség 
alapítása 100. évfordulójának megünneplésére. 

Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek a felej thetetlen élményekért 
és az utazásért. Mindenütt kihangsúlyozom, hogy a baráti és bajtársi 
összetartásnál nincs szebb a világon, mert bizony vannak akik irigyked
ve emlegetik vitéz Kövendy szds. szervezését, aki összehozta az uta
zásomat. 

A toronto-i Csendőrünnepségekről fényképes beszámolót írtam a Buenos 
ires-i "Magyar Hírlap"-ban. 

Bajtársi szeretettel: 

981.augusztus 20-án. 

"Árpád vezér" (Domokos Sándor műve) 
a Múzeumban. 

Könyvismertetés 

K.L. 

Forradalom tanui, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSz) külön
ottságának az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról ki
ott hivatalos jelentése. Angolból fordította Dr. Sztankovich Victor. Ki
.ja a szabadságharc 25. évfordulóján az 1956 szellemi örökségének szol-
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gálatában a Nemzetőr (München, Nyugat-Németország) 224 oldalon, ké
pekkel. 

A jelentés öt idegen nyelv után most már magyarul adja tudtul a vi
lágnak (II. fejezet, 89. szakasz) az alábbiakat: 

,,1.) Ami Magyarországon történt, önkéntes nemzeti felkelés volt. 
2.)Akik résztvettek benne, ragaszkodtak ahhoz, hogy a magyar politi

ka szerkezetének alapján a demokratikus szocializmus képezze ... Valót
lan, hogy a felkelést reakciós körök szították Magyarországon belül, 
vagy hogy nyugati "imperialista" körökből merítette volna erejét. 

3.) A felkelést senki sem tervezte előre ... Időzitése összefüggött Len
gyelország sikeres megmozdulásával a Szovjetuniótól való függetlenü
lése irányában ... " 

1981 októberében, mikor a szabad világban élő magyarság pártállásra 
és felfogásra való különbség nélkül, hazafiasan érző egyházi, bajtársi és 
társadalmi egyesületeiben kegyelettel emlékezik meg a legújabb ma
gyar szabadságharc elesett, mártírhalált halt és elhurcolt hőseiről a 
könyv megemlékezik még néhai Povl. Bang-Jensen úrról. Ö volt az 
ENSz különbizottsága mellé szervező adminisztrátorként kirendelt ve
zértitkársági főtisztviselő, akit szörnyű erkölcsi és fizikai hajsza után 
meggyilkoltak, vagy "megöngyilkolták" azért, mert vonakodott az ENSz 
vezértitkárság irattárába letenni a magyar nemzeti felkelésről tanusko
dók neveit és személyi adatait. 

A könyvet a Nemzetőr ajándékként küldi olvasóitól, barátaitól sok éven 
keresztűl kapott önzetlen támogatásért. 

A Kastély Árnyékában. Írta Wass Albert. A könyv először a Révai ki
adásban, Budapesten jelent meg 1943-ban. A Katolikus Magyarok Va
sárnapja (Youngstown, Ohio, USA) újból kiadta 1980-ban, 337 oldalon ke
ménykötésben. Valamikor trilogiának készült mű első kötete. Rákosi 
Viktor: Elnémult harangok című színműve vészkiáltását eleveníti meg 
az író, amikor elénk tárja azt a folyamatot, mely az 1867 után, az uralko
dóval kiegyezett nemzet erdélyi életét mondja el a természeti kincsek
ben gazdag, de magyarajkú lakosságban szegény Mezőségben. 

Kiméletlen őszinteséggel vetíti elénk, amint a XIX. század liberális 
légkörében az ősi magyar föld átcsúszik a magyar kézből a szervezett 
románság kezébe. A megelőző évszázadokban a Délről és olcsó munka
erőként beszivárgó Regát-i oláhok lassan, de céltudatosan átvették a ma
gyar őslakos ság földjét, mely jogcímet adott nekik a későbbi követelé
sekhez. Megdöbbentő korrajz, bátor fölfedés, nagyszerű lélekábr:ázolás, 
valóságként ható meseszövés mélyen el kell, hogy gondolkoztasson mind
nyájunkat. Kapható a Vasárnap könyvosztályán, 1739 Mahoning Avenue, 
Youngstown, Ohio, 44509, USA. Ára 12 dollár (USA) plusz 60 cent porto. 

Zátony. Írta Székely Mózes (írói álnév). Az Író első műve, melyben az 
erdélyi, siukebb értelemben a mezőségi magyarság kálmáriáját írja meg 
az I.Vilagháború után. A könyv első kiadása 1935 előtt jelent meg Buda
pestep~. Másodszor készült a Katolikus Magyarok Vasárnapja Youngs
town-i <Ohio, USA) nyomdájában, 1980-ban 416 oldalon, keménykötésben. 
Főszereplő az I. Világháborúból hazatért vak tüzérszázados, mezőségi 
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birtokos. OlvaShatjuk, hogy mi lett az eredménye Linder Béla, a Káro
lyi kormány első hadügyminisztere kijelentéSének, hogy "nem akarok ka
tonát látnil " A katonaság fegyelmének szétzüllesztése megnyitotta ha
tárainkat, s a románok évszázados titkos előkészítés után "elfoglalták" 
Erdélyt. Az eseményeket a harctérről hazahozott kutyája, Wotan meséli 
el. "Azt ami itt történt, emberi nyelv ki nem beszélheti . " Ilyet csak 
bomlott agy talál ki. Te kell, hogy elüvöltsedl A te hű kutya szívednek 
kell, hogy higyjenek ... Üvöltsd el hát, hogy mi történt itt. Hogy mit tet
tek ezzel a néppel!" - kezdi el az író az előszóban. Bár a trianoni dik
tátum alapján Románia kötelezve volt a nemzeti kisebbSégek védelmé
re, Bucharest egyáltalán nem törődött ezen aláírt kötelezettséggel és 
ezdettől fogva úgy kezelte a megszállt Erdély magyarságát, 1,704.851 

ileiket, mint kOlónizált, gyűlölt ellenSéget, melyet előbb-utóbb teljesen ki 
ell írtani. Később láttuk, hogy ami akkor történt csak főprÓbája volt 
z 1945 utáni eseményeknek. A könyv megrendelhető a Vasárnap könyv
sztályán, 1739 Mahoning Avenue, Youngstown, Ohio, 44509, USA., ára 
2 US dollár, plusz 1 dollár porto. 
Szemben a Sorssal. Írta Somody István. Kiadta az Amerikai Magyar 

zépmives Céh, Astor, (Florida, USA) 1979-ben, 336 oldalon, fényképek
el puha kötésben. A szerző az Előszóban az alábbiakban mutatja be 
orrajzos életregényét: "A második világháború utolsó heteiben, 1945 
érzivataros tavaszán - Európa és benne Csonka-Magyarország és Né
etország pusztulása, nagyrészt rommá válása idején - német földön 
ezdődik e riport- és élményregény. A szerző írói, újságírói élményei
ek, meglátásainak, adatgyűjtésének, az emigrációs és otthoni magyar
ág sorsának, az egész világ izgalmas korának rajza ez. Mindnyájunk 
migrációs küzdelmei mellett - mint krónikás és mint segitő-szervezetek 
ezetőségi tagja - fokozott érdeklődéssel kísérte hazánk negyedszáza
on át volt államfőjének nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó és 
saládjának életét. A kormányzó német és amerikai fogságának, majd tá
adások, izgalmak, kiadatási kérések közepette zajló sorsának történe
t a bajor Weilheimben, egyben a velük közeli kapcsolatba került ro
nságának helyzetét is feljegyezte. Sok dokumentum van elhelyezve a 
erző irattárában, melynek megőrzését, a hangkönyvtár, s tucatnyi 
ngkönyve befogadását az egyetemi tanszékkel kapcsolatos torontoi 
échenyi 1.cönyvtár vállalta." 
A szerző 1895-ben született Celldömölkön. Írói és újságírói pályafutá
t 1914-ben kezdte Szombathelyen, majd a huszas évektől kezdve a fő
rosi nagylapoknak - Szózat, Új Nemzedék, Magyarság volt il belső 
unkatársa. A két háború között tevékeny részt vállalt a magyar revi-

IÓS mozgalomban. Közelről ismerte a trianoni Magyarország szociális 
egyéb gondjait, új és igaz reménységeket megcsillantó reformterveit, 
elyszíni riport jaival értékes munkát fejtett ki népi és nemzeti hagyo

ányaink öntudatosítása terén. Mai írásaiban, emigrációs visszaemlé
zéseiben mint hites szemtanú beszél a trianoni és világháborús idők 
lentős társadalmi és politikai eseményeiről. (Krónika, 1977.okt.) A köny
t nyomta a Millo Printing Co., Inc. 627 Greenwich Str., .New York, 

.Y., 10014, USA. 
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Hungarian Art of War. (A magyar hadviselés müvészete.) Írta dr. 
Komjáthy Tihamér (Rosary College, River Forest, Ill. USA) volt hiva
tásos katona, történész. Kézirat. Kiadja angol nyelven 1981 év végén a 
Rákóczi Alapítvány. (Toronto, Ont., Kanada) Az egykoru okmányok, mo
dern források alapján készült könyv tudományos alapossággal elemzi az 
ezeréves magyar hadviselést és helyezi a magyar teljesítményeket az 
európai és világesemények keretébe. 

A történeti szakmunka 14 fejezete mind megannyi kiem~lkedő állomá
sa a korabeli magyar hadvezetőség sorsdöntő elhatározásainak és a ma
gyar katona helytállásának. Egyben az ország valamennyi lakója meg
védése és az állam politikai, s gazdasági egysége fönntartásának érde
kében vívott háborúk ismertetése. Vázlatok, jegyzetek és tárgymutató 
a könyv kezelését és olvasását egyszerüvé teszik mind a szakember, mind 
az érdeklődő olvasó számára. A könyvhöz előszót írt Mark W. Clark a 
US hadseregének legmagasabb rangú ny.á. tábornoka, aki 1979 májusá
ban, Charlestonban (S.C., USA) a Katonai Akadémia Kováts Mihály Óbes
ter ünnepségen a díszszemlét tartotta. 

Köztudomású, hogy a világ katonai szakirodalma már eddig is könyv
tárakat töltött meg háborúk, fegyvertények leírásával. Ezen kiadandó 
munka azonban nem ide sorol. 

Különösen a II. Világháború befejezése óta igazságtalan és rosszindu-
latú bírálatok jelentek meg a könyvpiacon magyar csapattestek és had
sereg csoport magatartásával kapcsolatosan. Ezeket olvasva joggal üli 
meg szomorúság és szégyenérzet lelkünket a rosszindulatú történelem
hamisítások miatt, melyekkel életüket föláldozott bajtársaink emlékét 
sokszor még ún. "szövetségeseink" is meggyalázzák. 

Ennek a könyvnek az a célja, hogy a fiatalabb, magyar származású 
nemzedéket, valamint a külföldet fölvilágosítsa, továbbá, hogy megcá-

• 

RÁKÓCZI FOUNDATION 

(A tervezett címlap kicsinyítve.) 

138 

folja azokat az állitásokat , melyeket sok esetben akaratlanul, de legtöbb
ször rosszindulatból az igazság és tények elferdítésével a magyarság ér
dekei ellen írtak. 

Ezért kerül a könyv angol nyelven kiadásra . 
A kiadó szeretné , ha ez a munka utat találna a magyar otthonokba , 

valamint az egyetemi és közkönyvtárakba. Ezért fordul támogatásért el
sősorban azokhoz , kiket múltjuk kötelez , akiknek fáj hősi halott bajtársa
ink helytállásának meghamisítása , hogy ez a könyv olyan kiállításban 
jelenhessék meg, mely majd méltó lesz az ezer év hősi teljesítményéhez. 

A kiadás költségeihez a Rákóczi Alapítvány 5,000.00, valamint a toron
tói Központi Csendőr Jubileumi Rendező Bizottság 1,000.00 dollárral már 
hozzájárult. A 25.00 dolláros adományokat az " Emlékalbum" fogja meg
örökíteni, s a beküldött összeg ellenében az előfizetők megkapják a köny
vet. A US-ban és Kanadában adókedvezményre jogosító nyugtát adnak ki. 

vitéz Almay Béla tü. vk.ezds. , tb. csendőr (Sao Paulo, Brazília) írja a kö
vetkezőket: " Rendkívül fontos, hogya Rákóczi Alapítvány könyve mi
,előbb kijöjjön. Elmegyünk úgy, hogy egyik legfontosabb feladatunkról 
megfeledkeztünk.' , 

A Rákóczi Alapítvány címe : Rákóczi Fundation, P .O .Box 67, Stn ."L" 
oronto, Ont., Canada , M6E 4Y4. (K.M. 1981.IX.6. 

A Szumir-Magyar Nemzet Kárpát medencei 7000 éves Östörténelmi 
oga. Kézirat. Dévai Mihály (PISKI) munkája 116 oldalon, 18 fényképpel , 
laprajzokkal illusztrálva. Kiadásra vár. A szerzőt , bajtársunkat a sors 
ranciaországba vezette. ott sok könyvtár, múzeum átnézése után végre 

974 nyarán a helybeli, a Manom-i városi könyvtárban a sors kezébe ad
a Guy Mai " Szumir égisz alatt" c. könyvét. Más francia és francia nyel
en megjelent angol kutatók munkáit is tanulmányozta. 7 évig tartó ok
yomozása eredményeképpen állítja , hogy " a szumir-magyar nemzet 
,519 éves írott történeimét Kish szumir-magyar királyság után tárgyi 

izonyítékokkal alá tudja támasztani. " 
Franciaországban a Magyar-Francia Kulturális Kör lapjában 5 éven 
resztül, mint vezetőségi tag sorozatosan írt tanulmányokat a szumir-
agyar kapcsolatról "egyesek által vadmagyarnak ítélve." Több ma
ar kutató munkáinak javarészét ismeri, de azok nélkülözik a legfon-

sabbat: a Kárpát medence szumir-magyar őstörténelmi jogfolytonos
gát. Írja, hogy a történelem bebizonyítja , hogy a Kárpát medence volt 
rópa népeinek kisugárzó pontja , de nem a Közel-Kelet , hanem dél, 
ugat és észak felé. 
A szumir-magyar őstörténelem az utóbbi 5 évig mondhatni teljesen 
rneretlen volt az emberiség széles rétegei előtt . Az idegen tudósok a 
umir népről mondhatni kivétel nélkül mint mindörökre megszüntről em
keztek meg . Sokéves , megfeszített keresés , kutatás után a francia nyel
szek a szumir írás és hangtani gramatikát egyedül a magyar nyelv
n találták meg. Így született meg 1975 nyarán az első szumir-magyar 
ótár. 
Írja többek között bajtársunk, hogya világ gazdag nemzetei hihetet

összeget, fáradtságot és időt áldoztak, hogy megállapítsák, hogy az 
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emberiség kultúrája hol, mely időben és milyen faju nép által kezdődött. 
A válasz kettős: Kettős, mivel a kultura bölcsője Közel-Kelet után

ahol az első írások megalkotódtak - Európa életében a Kárpát meden
cében találódik meg. E történelmi tényt bizonyítja Szeged környékén 
feltárt Kr.e. 4500-5000 év körüli város település, az ugyanolyan időbeli 
buzamek egy cserépedényben. A Hódmezővásárhely-i ú.a. időbeli Vénusz 
szobor, a rovásírásos imatáblával, valamint a Maros völgyében loo0-ig 
Torma Zsófia (1840-1899) által feltáratott több, mint 10.000 rovásírásos 
anyagtábla. 

A szumir-magyar őstörténelem az özönvizi időtől mondja el napjain
kig a népek történetét hidat verve az ősi Szumérai és a Kárpát medencei 
Szumir-Magyarország között élő testvérnemzetek fölé. A szlovák és hor
vát népcsoportoknak szumir-magyar kiszakadását igazolni tudja. Meg
mutatja a kultura szétterjedését, kisugárzását az emberiség egyetemes
ségében. 

Az Előszót a szerző azzal zárja, hogy "a Kárpátok medenc éjének 
egységes volta volt és marad Európa biztonsága. Anélkül önmagát nem 
tudja megvédeni, a rabszolgaságba szédülés küszöbéhez érkezett. Lenni, 
vagy nem lenni? Tevődik fel napjainkban a kérdés, amelyre az őstörté
nelmi tények alapján csak egy felelet adható: A szumir-magyar nem
zetek köztársasága. " 

A kézirat idézett munkák jegyzékében 21 forrásmunka szerepel. 

Szelei József szkv. csendőr, a Bajtársi Levél Szerkesztő Bizottság és 
Kiadóhivatal tagja, pénztáros a (Calgary, Alberta, Kanada) 1981 év első 
felében összesítést készített nevekkel, adatokkal háborús veszteségeink
ről, valamint azokról, akik az összeomlást követő időkben ún. "kirakat
perek" során, vagy anélkül halálra kínoztak és mártírhalált haltak. 
Forrásmunkául fölhasználta a Bajtársi Levél 1948-1975-ig megjelent szá
maiban közölt adatokat. A 14 oldalas sűrűn gépelt összesítés utolsó olda
lán felsorolja az 1956-os szabadságharc befejezése után, koholt vádak 
alapján népbírósági ún. "ítéletekkel" kivégzettek neveit: Csendőr hő
sök, csendőr mártírok. 

Az összesítés természetesen távolról sem teljes. Kérjük azokat, akik 
vonatkozó adatok birtokában vannak, hozzák a Szerkesztőség tudomásá
ra. Az összesítés' az MKCsBK Múzeumban került elhelyezésre. 

A Calgary Magyar Nyugdíjasok Köre kiadta "Magyar nóta-hanglemez 
sorozat"-ának második lemezét. Ugyanúgy mint az első, 22 régi szép ma
gyar nótát tartalmaz. Ára változatlanul 7.00 kanadai dollár és 1.00 dol
lár szállítási költség. Ez a második lemez már magnetofon szalagon (tape) 
is kapható. Ára ugyanannyi. Megrendelhető az alábbi címen: Hungarian 
Senior Citizens Club, 1328-87 Avenue, S.W., Calgary, Alberta, T2V OE3 
Canada. 

Indokínában az idegenlégióval. Írta Aparváry László. Megjelent a szer
ző saját kiadásában, Calgaryban (Alberta, Kanada) 1981-ben 384 oldalon, 
izléses zöld-arany színű puhakötésben. Ára: 12.95 Cdn dollár plusz posta
költség. Az előszót a szerzőt 30 év óta ismerő Fülöpp József őrgy., a 
MHBK volt kanadai főcsoportvezetője írta . 
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Az Író a háború utolsó napjaiban szerzett sebesüléséből felépülve ön
ként indult 1945-ben Linzből hazafelé. Úgy érezte, hogy otthon a helye 
és részt kell vennie az ország felépítésében. Három év mulva a bosszú 
és megtorlás szélsőséges esete i és a családjára is nehezedő nyomásra 
Sopronnál elhagyta hazáját 27 éves korában és eljutott Bécsbe. A meg
felelő nyelvtudás hiánya, az amerikai és angol követség elzárkózása után 
"hivatásos" kisérője a francia idegenlégió toborzó irodájába vezette el, 
hol abban a hitben, hogy Brüsszelbe segítik testvéreihez, jóhiszeműen 
5 évi szolgálatra kötelezte el magát 1948. VI.29-én. 

A Kehl-i, Marseille-i táborokból 5 másik magyar társával "a légió 
bölcsőjébe" az Orán-i (Afrika) Sidi Bel Abbes kiképző táborba került, hol 

arckiképzés következett ejtőernyős ugrásokkal együtt. Október 24-én 
aj óra szálltak, s alig 3 hét mulva Indokínában, Haiphong-ban rakodtak 
i. Itt kezdetét vette az igazi légiós élet, a vállalkozások a vietminh 
akosság között bujkáló partizánok megfékezésére, s a karavánok kisé 
ete. "Ma még piros élet, holnap fehér álom" a légiós életben is jelent
ezett. Az egymást követő lebilincselő élmények leírása, a bajtársias
ág megnyilatkozásai mellett a közvetlen hang, a katonahumor fűszerezi 
z emlékeket, melyeket a szerző naplójegyzeteiből újra életre varázsolt. 
öbb viszontagSág, áthelyezés majd végül is három év után érkezett meg 

estvéréhez Brüsszelbe. A szerző geOlógus-technológus, családjával Cal
aryban él. Csendőrgyerek, apja néhai Aparváry Márton alhdgy. A könyv 
egrendelhető a szerző címén: Mr. L. Aparváry, 183 Flavelle Road, 

.E., Calgary, Alberta, Canada T2H 1G1. 

A vezetőség levelesládájából 

Részletek Segélyakciónkra 1981-ben beérkezett levelekből : 
Érk.1981.VI.25-án " ... az ajándékot megkaptam, amit nagyon nagy 
ömmel fogadtam, áldjon meg az Isten érte, adjon helyette ezer annyit. 

régen volt, mikor együtt voltunk . . . Már előbb írtam volna, de egy 
tegség jött közbe. Gyomorvérzésem volt, s sok vért vesztettem, le
engültem, de most már felkeltem ... Már öregek vagyunk, én 80, fe

ségem 76 éves." ... "Én is megköszönöm a küldeményt és a jóságát, 
m tudom, el tudja-e az uram írását olvasni. Nagyon megrokkant. 

emegnek a kezei. Háromszor műtötték, kétszer súlyos bélműtétje volt. 
cm-t elvettek belőle, meg haskéreg repedéssel. Semmit a világon nem 

d dolgozni. Sírva fogadta, amikor hozta a postás , nem akart hinni a 
eme inek. Na a télen már kevesebbet fázunk, áldja meg az Isten! 
n is megköszönöm, nem tudok mást kívánni: adjon az Isten egészsé
t! Szeretettel. _" 

Ausztrália 

Dr. T.Gy. (LiverpoOl, N.S.W.,) 1981.VI.15 " ... Kicsit megkésve , azonban 
összegszerüségben meg nem fogyva itt küldöm az itteni csoport ez 
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évi támogatását a B.L.-re 497.16 kanadai dollár formájában. Ez a külde
mény talán némi kifejezője annak a hatalmas erkölcsi hatásnak és siker
nek, melyeket a B.L. eddigi és különösen a tavaly októberi és az idei 
áprilisi - az ezeket tartalmazó két csomagot, épségben, hiánytalanul kö
szönettel megkaptam - számai az olvasók táborában előidéztek. Hálás kö
szönetemet fejezem ki - ismételten - itteni mindannyiunk nevében a 
Szerkesztő Bizottságnak és különösen Neked kedves Barátom, hogy 6 
éven keresztül egy olyan sajtóterméket produkáltatok, amelyet minden
ki türelmetlenül várt és utolsó betűj éig elolvasott és annak elolvasása 
után lelke-szíve megmelegedett, édes-bús borongó érzés lett urrá rajta 
volt dicső Testülete elmulása, megszünése nyomán. Bajtársai, ismerősei 
élete, küzdelmes sikerei , sorsfordulásai, halála mindig érdeklődésre tart
hattak számot az olvasó közönségben és mily szomorú dolog csak rá
gondolni is és nemcsak tudomásul venni azt, hogy mindez ez év végével 
meg szűnik és nem lesz többé! 

Dehát ez a természet törvénye, s ezzel végül is mindenkinek számolnia 
kell, csodák sajnos nincsenek már tovább a B.L. életében. Az is nagy cso
da volt, hogy idáig és ilyen minőségi formában a 100 éves jubile~mi 
esztendőt megérte, miért is ismételten hálás köszönetem Nektek. Még
egyszer szívből gratulálok a két utolsó számhoz, jó egészséget kívánva , 
igaz baráti és bajtársi szeretettel." 

V.1. (Milang, S.A. ,) ,,1981.111.18 ... Csekély küldemény emre írt értesí
tést köszönettel vettem. tartalmának olvasásakor minden - minden, ami 
ma is fáj és szívszomorító eszembe jutott! Könny jelent meg öreg sze
meimben! De gyógyító írként hatott százados úr kérése, hogy írjak: Ho
gyan szolgál egészségem, kapok-e nyugdíjat, hogyan telnek napjaim? 
Ilyen és hasonló kérdéseket írtak fiatal csendőr koromban akkor még élő 
Szüleim! Válaszom: Egészségem jó 82 éves koromat figyelembe véve, 
jól érzem magam. Nincs utóhatása '56 utáni Á VR-sok általi ütlegelések
ből származó sérüléseimnek. Isten meggyógyított. 1956-ban leányom a 
férjével és 1 éves gyermekével nyugatra menekült. Én, mint '56-os nem
zetőrparancsnok otthon, Balatonakarattyán maradtam feleségemmel 
együtt, mert senkinek nem vétettem, csak Hazánk szabadsága érdeké
ben tettem, amit tettem. Elfogtak, megkínoztak. Kilenc hónapot töltöt
tem a kistarcsai táborban. Az ottani helyzetemet ellenségeimnek se kí
vánom. Hazatérésem után 2 évig rendőri felügyelet stb. megunva üldöz
tetésemet 1964 tavaszán sikerült Ausztráliában lakó leányom és családjá
hoz kijönni. Pár nap mulva már munkát kaptunk, feleségem egyik étte
remben, én a városi kertészetben, hol 1971.1.31-ig dolgoztam. Ettől kezd
ve mint nyugdíjasok éljük életünket. Két hetenkint 107-107 dollár nyug
díjat kapunk, ami bőségesen elég megélhetésünkhöz. Vásároltunk 5 szo
bás, komfortos házat, nagy telekkel, édes vizű tó mellett, melyben sok 
hal van. Így halászgatok, vadászgatok vadkacsára , libára. Napjaink jól 
és megelégedetten telnek. Két unokám van, mindkettő nős , illetve férjes , 
saját házaikban élnek. Szabad idejükben jönnek hozzánk. Sokat gondO
lok elhagyott Hazánkra! Vajon felszabadul-e valamikor az orosz elnyo
más alól? Erőt , egészséget kívánok sok igaz szeretettel. " 
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A.P . (Mildura, Vic) ,,1981.IV.11 . . . Minden tekintetben osztom nézete
det az MKCsBK fennmaradásáról. Itt is, csaknem valamennyien tagjai 
vagyunk az MHBK-nak, de nem hiszem, hogy volna olyan közöttünk, aki 
be akarna olvadni. Jó magam 11 éves voltam, amikor 1914 augusztu
sában bevonultam a cs . és kir. katonai alreáliskolába, Marosvásár
helyre. 8 évi katonaiskoláskodás és érettségi után 1922-ben 4 évre a Ludo
vikára mentem, honnan 1926-ban felavattak , mint fŐhadnagyot . Hat évig 
voltam csapattiszt, amikor a csendőrtiszti tanfolyamra mentem. Tehát 
elég nagy honvédségi és katonamúltam van, de azért minden csepp vé
remmel a beolvadás ellen tiltakozom. Maradjon tehát minden a régiben 
és a Bajtársi Levél hiánya nem szabad , hogy ingadozást okozzon. " 

Európa 

S.l. (Klagenfurt , Ausztria) ,,1981.IV.20 . .. Miként már a bevezetőben is 
jeleztem a B.L. szerkesztése és összeállitása kiváló és a mi céljainkra 
kitünően alkalmas, érdekes és minden jó csendőrt kell , hogy lenyűgöz
zön .. Egy élmény olvasása, s kár, hogy mint Karcsi jelzi az életbenma
radása az utolsókat rúgja . Ez egy olyan összekötő kapocs , melynek fönn
tartására föltétlenül szükség lenne. Persze én megértem, hogy öreg
szünk, az idő elfut felettünk és mindinkább alkalmatlanabbak leszünk 
·lyen nemes és magasztos feladat ellátására. Ennek dacára is igen fáj , a 
ilátásba helyezett megszünés . Engedd meg azonban, hogy egyet kifogáoljak. 

Nemzetpolitikai szempontból nem tartalmaz semmit. (Cikket kértem. 
Szerk.) Csupán csendőri és ahhoz közelálló cikkek jelennek meg. Ne

ünk pedig az emigrációban is , sőt itt fokozott kötelezettségeink-vannak 
zzal a néppel szemben, akiknek nyugalmát, biztonSágát oly példásan 
zolgáltuk. Nekünk nem lehet Véleményem szerint csak magunkkal fog
lkozni .. . Részünkre a háború csak szünetel, s nincs béke addig, amíg 
magyar nép történelme legaljasabb és brutális a bb elnyomásából fel 

em szabadul ... Félelmetesen hamisan vannak a csendőrségről tájékoz
tva. N agy részük el is hiszi azon elv alapján, hogy a rossz terjeszté-
mindig jobb talajra esik, mint a: jónak az elhivése. " 

G.B. (Insbruck, Ausztria) ,,1981.IV.21 .. . Én régi lendülettel neveigetem 
t a nehezen nevelhető ifjúságot, mely hazulról idekerült Innsbruckba. 

Ilyan is van már közöttük, kiknek szülei a kommunista pártarisztok
ciához tartoznak. Szerintük csak megutálni lehet ezt a rendszert, ami 
thon van. Minél közelebbről láthatja valaki , annál utálatosabb. Én ter
észetesen igen óvatos vagyok az ilyen új jövevényekkel. Az itteni ha
ságok is így cselekedtek, csak tartózkodási engedélyt kaptak, amit 
őnkint meg kell hosszabbítani. " 

Délamerika 

V. V.F. (Los POlvorines , Argentína) ,,1981.IV.29 . .. Az ünnepi számot már 
gyon vártam, s nagy örömmelolvastam. Vezetőnk szép cikke, " Az 
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alkalmával magam és a csendőr csoport nevében megköszönöm a Fő
szerkesztő bajtárs útbaigazító leveleit, bennük a bajtársias csendőrszel
lem tiszta sugallatait, melyek mindig alapul szolgáltak Testületünk ér
dekében történő törekvéseinknek, összetartozásunknak és a jövőbe ve
tett hitünknek. Szintén gratulálok a B.L. szerkesztésében elért sikeré
hez, kedves olvasmányunk mindnyájunknak. A jó Isten áldását kérem 
továbbra is munkájára, valamint az Önt segítő bajtársak önzetlen mun
kájára is. Szívemből kívánom, hogy a közelgő ünnepély legyen a volt 
m.kir. Csendőrség legszebb és legmagasztosabb ünnepe! Hazafias sze
retettel szívből köszönti az MKCsBK csoport vezetője." 

Északamerikai Egyesült Államok 

elszakíthatatlan lánc" nagyon szép és tanulságos, s megnyugtató, hogy 
Jegenyés alapítása, mely azután MKCsBK-gé vált, Folkusházy volt ve
zetőnk irányelveit követve helyes irányban halad és így megfelelünk az 
általa Salzburgban 1950.X.18-án (Zákó András vőrgy-gyal) feljegyzett 
alapelveknek, melyekről még 1981-ben sem szabad letérnünk. A 21 oldalon 
bemutatott kalapcímerekre vonatkozóan: a baloldali a legrégibb, már 
nem ismertem (1908-ban esküdtem föl m.kir. csendőrnek). A középsőt, 
az ún. barokkcímert viseltem egész szolgálati időm alatt. Ez volt a Ko
lozsvárott visszamaradt egyenruházatomon is. A jobb oldalon lévő címer 
azonos a m.kir. honvédségnél rendszeresítve volt csákó címerrel. Ennek 
rendszeresítését a csendőrségnél az akkori csőfel javaslatára a 30-as 
évek elején dolgoztam ki, tehát ez vitéz Szinay Béla altgy. idejében tör
tént ... Kértél, hogy küldjek a torontoi csendőr találkozó'ra üdvözlő soro
kat. Ezeket most küldöm Kulifay és Dr. Rektor Bélával való felolvas
tatás végett. Ha egyik se menne el, Téged kérlek légy szíves felolvasni. 
Végül újból kihangsúlyozom, hogy nagyon sajnálom, amiért beszünteted . 
a további szerkesztést. Köszönet kiváló és az átlagot messze felülmuló I H~L. (!renton, N.J.) ,,1980.V.20 ... Boldog vagyok, hogy az utolsó sora-
sajtó munkádért és csak arra kérlek, légy szíves olyannak átadni az I kozon r~sztvehe~t~m, mert mikor a pódium ra kettesével felvonultunk 
ügyvitelt (címjegyzék stb.) aki azt biztosan megőrzi és azt teljes egészé- . so.rakozonak te~m~em. Kösz~nöm a Mindenhatónak, hogy erőt adott é~ 
ben át fogja adni annak, aki az ebbeli munkát magára vállalja. A régi eljuthattam. Sz~p es meghato volt - talán minden jelenlévő részére." 
szeretettel ölellek." .. Dr.~.V. (Bu~lm,ga~e, Cal.) ,,1981.VI.15 ... Most, hogy túl vagyunk az 

,,1981.VIII.14 ... május 27-én vettem kézhez a B.L. ez évi 1. számát. Ez un?epelye?, hat en ~s,csak a~nyit mondhatok, hogy gratulálok Nektek 
a szám is, mint a többi, kitünő. Megemlítem azt is) hogya mostaná- az~rt a sze~ rendezesert, amit végeztetek. Igazán felejthetetlen benyo
ban alkalmazott címlap különösen megnyerte tetszésemet és ezt tartom a masokkal tavoz~am T?rontóból és soha nem bocsátottam volna meg ma
legsikerültebbnek ... Elől említett leveled szerint a B.L. szerkesztését gamnak, ha az unnepelyen nem vettem volna részt." 
nem bírod tovább végezni. Hogy ezt mennyire sajnálom, le sem írhatom, Dr.B.I. (Cl~veland, ,Ohio) 19~1.VI.12 ... Nagyon örvendek, hogy felesé
mivel ebbeli kiváló munkaerődet a jövőben nélkülöznünk kell. De ez ha ~emme! egyutt ,sze~el~ese,n IS ott lehettünk azon a felejthetetlen szép 
így van, akkor jónak látnám, hogy kiváló munkatársaid, kik - gondolom unnepse~en. Ezuton IS, Ismetelten gratulálok, ahhoz a sokszor szinte em
_ mind együtt vannak, velük együtt fontolóra vennéd, hogy ők a fiata b~rfele!tl munkához, amit a siker érdekében a B.L.-ben és a B.L-lel 
labbak maradjanak helyükön és folytassák a már folyamatban lévő ki vegeztel. A~ e~edII?é~yt láthattad a bajtársak elismerő és értékelő biza
váló munkát és a szerkesztőt pedig maguk válasszák meg. Gondolom, e ~o~ megnyllvanulasaban. A Mindenható segítsen és adjon erőt továbbra 

keresztülvihető lenne. Azt sem tartanám lehetetlennek, hogy esetleg T IS. 
maradnál, mint főirányitó. Ez lenne a legjobb megoldás, hiszen,az ösz J.P., (Lake Gen.~va, ~isc.! ,,1981.11.23, III.25 és V.19 ... Eisősorban is 
szes bajtársak hálásan elismerik eddigi kiváló tevékenységedet. .Ez aIk a a 100 eves Csen~ornap-~ talalkozóról szeretnék írni. Minden szándékom 
lommaI összes derék munkatársaidat meleg bajtársi szeretettel köszön az volt, h?gy az unnepsegen Torontoban meg fogok jelenni. Sajnos az or
töm, kiket a MKCsBK bajtársak hálája is kisér." os om mmdent.elr?ntott. Azt m0l!do.tta, hogy hosszú utazást nem ajánl, 

M.A. (Sao Paulo, Brazília) ,,1981.IV.9 ... A Toronto-i ünnepélyre anya ert?a ,nem vIgyazok, akkor meg Itthon is megkaphatom a stroke-ot. 
gi körülményeim nem engedik meg Kanadába való utazásomat. Lélek egdlcSe~em a B.L. ez utóbbi borítólap díszes nyomatát. Végre majdnem 
ben azonban ott leszek én is és minden ott lévő bajtársamat a szívem l van tal,alva, ha neI? a zsandárság címere volna megörökítve. A B.L. 
re ölelek, Velük együtt ünnepelek és osztozok örömükben. Vitéz Baran 980/2. szam 21. oldalan feltüntetett címerek közül mi az utolsót használ-

chi Tamáska Endre szds. úrnak kívánom őszinte magyar csendőr szí uk. 
vern ből fakadó gratulációim szíves tolmácsolását. Gratulálni kíváno A~ 1981/1.s~. B.~.-t köszönettel megkaptam. Szabad legyen egy kis ész-
még vitéz Kövendy Károly szds. úrnak abból az alkalomból, hogy az evetelt tenm. M,md a ~enti, mind az 1980/2.sz. B.L. hátsó lapján az van 
vállán nyugszik e nagy ünnepély főrendezősége. Úgyszintén minde rvan, h~g.~ ~la?Itot~a es szerkesztette Grázban vitéz Karsay Jenő alez. 
egyes Bajtársamnak, akik a rendezésben részt vesznek az ünnepély fé .~ ~gy onaSl t~ve~es: mert Karsay alez úr csak 194~ októberében jött 
nyes és zökkenés nélküli levezetése érdekében: csendőri kézszorításoma ~zenk, ~agy konyorgesemre, hogy legyen tiszt vezetőnk. (1948.IX.10-én 
kérem tolmácsolni. Dicső Testületünk alapításának 100 éves évfordulój l.~ta ala .a 3.~z: ,,~ajtársak!" c. körlevelet, mint a volt magyar csend-

. rok graZI BajtarsI Asztaltársaságának elnöke, B.L. 1977.IV.30, 8. és 9. 

144 145 



lap. Szerk). A Bajtársi LeveleC1947~1951 májusigén szerKeszt~ttem. A 
szerkesztés a magyar barakban történt, alezredes úr pedig abarakhoz 
4 km-re lakott. Karsay alez úr Grazban éppen olyan vezető volt, mint a 
későbbi vezetők voltak, de nem szerkesztő. Havonta egyszer elsétált a fe
leségével együtt, a tiszturaktól érkezett leveleket átnézte, s amelyikre 
kellett válaszolni leceruzászta és nekem adta, hogy gépeljem le. Tehát 
Karsay alez úr a B.L.-t Bregenzben stb. alapította és szerkesztette és 
nem Grazban. Segített még.a sokszorosítógép kicserélésekor is, mikor a 
közös pénztárból a pénz kifogyott, s nem volt bélyegre pénz. Volt neki egy 
professzor barátja, akinek kéménye düledezőben volt. Elvállaltam a ké
mény megrakását és egy vasárnap megcsináltuk. Kaptunk 100 shillinget, 
melyből 50-et Karsay, 50-et Jegenyés néven vételeztünk be a pénztár
könyvbe. Így a B.L. ki lett adva." (J.P.1981.V.19.) 

Kanada 

v.T.P.F. (Ottawa, Ontario) 1981.V.20 ... "R.B. egy igen fontos 'levelet 
írt 3 melléklettel, melyeket Sz-nak, D-nek és Neked is megküldte. Való
színünek tartom, hogy Ti is késve kaptátok meg, mert egyedül csak v. Vat
tay ezds. úr levele lett felolvasva. A legfontosabb kérdés, az MKCsBK 
kérdése ellett intézve, de emellett lettek volna még igen fontos kérdé
sek is. Én saját kezdeményezésemből meg akartam említeni a Múzeum 
ügyét, de a sok beszéd kiverte a fejemből ezen témát." . 

v.K.A. (Hamilton, Ontario) 1981.VI.20 ... "Időközben lezajlottak a ma
gasztos ünnepségek, amelyeken elhangzott és a magyar sajtóban közre
adott megnyilatkozások majdnem egyöntetűen helyesen Szabadkai Sán
dor K.M .V. , 1981.III.1. és B.L. 1981/1/ cikkének alaphangján jutottak ki
fejezésre . Riadóztatva a még életben lévő bajtársakat és velük együtt a 
jószándékú magyarságot nemzeti létünk egy közelgő évfordulójára, hogy 
így teljesen egybehangolva figyelmeztetni tudjuk a polgári társadalmat 
arra a világveszélyre , melynek előjelei az általunk nagyon jól ismert 
terroristák zavaró önkényeskedései folytán szinte napi renden ismétlőd
nek meg más és más területeken. Az igazi szabadságeszméknek tánto
ríthatatlan hordozója a fegyvernélküli MKCsBK és hiradója a Bajtársi 
Levél. Adja Isten , hogy a jövőben is megközelíthetetlenül végezhesse ezt 
a nemzetmentő feladatát mindaddig , amíg jobb sorsra érdemes népünk 
felszabadítására visszavihető lesz oda, ahol 100 évvel ezelőtt olyan embe
riesen elindult és sokáig hasznosan dolgozott a közjóért. 

Dr. Rektor Béla kitünő oknyomozó történelmi kiadványát elolvastam. 
Többeknek kivánságára és a magam meggyőződéséből is , mint egyike 
azoknak a legöregebbeknek, aki majdnem a megalakulásotoktól ismerlek 
Benneteket majdnem minden vonatkozásban meg is írtam a vélemé
nyünket.' Különösen fájlaljuk, hogy valami fehér terrorról is beszél, ami 
sohasem volt Hazánkban csak vörös terror, ami most már az egész vi
lágon folyik. Azok, akik ezt gyakorolják a maguk védelmére festették 
azt át fehér terrornak, hogy megszégyenítsenek és állandóan zsarolja-
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nak minket. Ilyen eszközökhöz lovagias és emberséges népünk sohasem 
nyúlt és ha a nem közénk tartozó , idegenek által földig megalázott né
pünk körében valaki véletlenül megfeledkezett volna magáról, azt a tör
vények őre , a csendőr éppen úgy illetékes hatóságok elé állította , mint 
a terrorista kommunistát. Az idegen kommunisták Hazánkban akkor 500 
testvérünket kaszabolták le sokszor bírói ítélet nélkül. Az azt követő 
időkben pedig törvényes eljárás során 50 megtévesztett egyént kellett 
kivégezni, mivel a főcinkosok kiszöktek, vagy kicserélődtek, hogy 1944-
ben visszatérjenek és továbbfolytassák népünk terrorizálását. Tárgyila
gos véleménye van..erre Mészöly Elemérnek és vitéz Nagy Lajosnak." 

! 

. "V'·, 
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Az MKc,:;sBK vezetősége 
ezúton is köszönettel ismeri el és nyugtázza az 1981.IIl.l-től IX.18-ig 

beérkezett pénzküldeményeket : 

Sz.a. 58.57 V.K.L. T. 5.00 P.P. T. 5.00 

F.L. T. 5.00 S.Z. BL US 14.00 F.Gy. BL 15.00 

P.I. JDE 35.00 CS.F. BL 15.00 O.P. BL 12.00 

BL 15.00 
P.J. BL 12.00 F .F . BL 50.00 B.A. JDÉ 35.00 

BL 15.00 

S.1. JDÉ 35.00 S.L. JDÉ 35.00 / Sao Paulo BL 113.00 

P .L. BL US 25.00 Dr.A.L. BL US 15.00 1 New Brunswick BL 380.00 
Dr.F.Gy. BL 20.00 O.J. BL 25.51 Dr.Sz.S. BL 25.00 
D.J. BL US 20.00 S.M. JDÉ 35.00 S.F. JDÉ 35.00 

T.J. BL Fr 100.00 Cs.J. JDÉ 35.00 
BL 65.00 ifj.K.Z. US BL 20.00 

K.Gy. BL US 15.00 Özv.M.E. BL 33.72 Sz.Z. BL 3.00 

v.T.P.F. BL 10.00 V.J . BL US 20.00 T.J. BL Fr 100.00 

P.Ch. BL 22.17 v.Á.A.Z. BL US 6.00 Dr.Sz.S. BL 5.00 

Hamilton BL 148.00 / Adelaide BL 162.07 Dr.G.Z. BL US 20.00 

v.Á.A.Z. BL US 15.00 P.I.-né CsJ 5.00 ' v.M.K. CsJ 5.50 

v.Sz.K. CsJ 5.50 Sz.Gy. BL 40.00 Dr.K.S. BL US 25.00 

Sz.J. BL 12.00 H.F. BL 12.00 N.S.Bank SIC 9.00 

v.P.K. HL 25.00 CS.J. BL 35.00 H.M. BL Fr 100.00 

U.J. BL 40.00 I.A-né BL 13.15 U.M. CsJ 40.00 

Calgary BL 196.24 ! Calgary BL 28.76 J.P. BL US 15.00 
v~:T:P.F. BL 20.00 H.L. BL US 12.00 v.T.P.F. BL 10.00 

ifj.v.K.Z. BL US 20.00 özv.Ny.l-né BL US 10.00 B.Á. BL 14.42 

Dr.P.V. BL US 10.00 T.J. CsJ Fr 100.00 Sz.A. BL 50.88 

Sydney BL 497.16 D.S. BL 40.00 U.M. BL 100.00 

Dr.v.J.1. JDÉ AU 27.00 Sz.F. SA 10.00 R.J. BL Sh 200.00 
BL 20.00 

Hamilton BL 58.00 v.Á.A.Z. BL US 10.00 F.Zs. BL US 10.00 

Dr.T.Gy. CsJ 3.15 M.l. BL 25.00 S.B. BL US- 10.00 

v.T.P.F. BL 20.00 vBT.E. CsJ US 5.00 K.Gy. BL US 25.00 

Welland BL 100.00 ifj.v.K.Z. BL US 20.00 P.l. BL US 10.00 
Özv.Gy.Ö. BL 50.00 

grt ezúton is hálás köszönetet mondunk. , 

~.a I. ~. 
I , . , . 
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Értesítések 

MKCsBK jelvények. 

Korábbi felhívásunkat megismételve hozzuk a csoport és szórványve
zetők szíves tudomására, hogy az MKCsBK jelvények még kaphatók, 
amíg a készlet tart. A személyi adatokat (Név, volt rf., szül.hely, év hó 
nap, utolsó csapattest, családi állás, gyermekek száma és pontos cím) 
tartalmazó igényléseket a B.L. címére kérjük. 

Az MKCsBK jelvény ára igazolvánnyal együtt 5.50 kanadai dollár da
rabonkint. Az összeg egyidejüleg való beküldését kérjük. 

MKCsBK Csendőr-Tabló 
A Jubileumi Csendőr-Tablóról készített l4x18" nagyságú fekete-fehér 

nyomású fényképek elfogytak. Készséggel újrarendeljük 20 megrendelés 
esetén. Ára darabonkint 5.00 kanadai dollár plusz 1 dollár postaköltség. 

Helyesbítés 
A Bajtársi LevéI1981/1.számának 58. oldalán közölt fénykép nyomda

technikai okokból a 88. oldalon ismét kinyomtatásra került az odatarto
zó felvétel helyett. 

A rajtunk kívülálló okok miatt bekövetkezett igen sajnálatos tévedésért 
mind a gyászoló Család, mind a bajtársak szíves elnézését kérjük. (Fő
szerkesztő) 

RéBzlet X1BB Cábor bajtárB 
1985 CBend6rnapi vereeib61 

••• Tölpyfa BorBok vOltunk,de Bzd nea rá8ott, 
Álltunk záporokat,vihar ezele vá8ott. 
Várrel védtUk népUnk 8 egy tUndérorBzágot, 
Árnyat adtunk,rendet~~1ztoneágot. 
SzellemUnk,ealékUnk pici .akkok lettek, 

Szent aakacBeágával ce1rákká ébredtek. 
CBend6r cB1rák,cBöPptölgyfa_ceeaeték, 

E,-y-e~y IBten könnycBepp,Nektek az iB elég. 
Mi pedig vén tölgyfák,ak1k alig állunk, 

CBáz huz á~a1nkon,gyötri karunk,vállunk, 
I.aBzárnyon Urunk Bzined ' elé Bzállunk, 
Nem magunknak kérunk,ne. érdealUnk Bokat: 
CSAK .1ÉGECYSZER JCtJl.D.?>HAU A KAKASTOl.l.ASOKATJ 
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Keresztes György főtörm. (1696 Felicita Ct. , Escondido, Cal. 92025, 
USA) kéri falujabeli Hámori Vendel őrm . bajtársát, hogy közölje vele 
címét, hogy a kapcsolatot felvehesse vele . (KGy .1981.VII.1.) 
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Szervezeteink: 
A Bajtársi Levél 

A M.Kir. Csendőr Bajtársi Közösség - MKCsBK - hivatalos lap~a, központi tájékoztatója. 
Tartalmaz tanulmányokat, cikkeket, leirásokat, beszédeket, verseket. Beszámol közösségi 

yesületi és társadalmi eseményeinkről, a magyar élet hireiről világszerte. Személyi 
ek, könyvszemle, közérdekű levelek és értesítések minden számban. 

Alapította, megindította és terjesztette 
Graz-ban (Stájerország, Ausztria) és környékén 

1947. november 1- 1951-ig 
a Graz-i Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaság. 
Ügyvezető és levelező JEGENYÉS pAL főtörm. , 

elnök: néhai vitéz KARSAY JENŐ alez. 
Szerkesztette és kiadta Bregenzben, Driebergenben, majd Utrechtben 

1951. május 12-töl 1964. szeptember 5-ig 
néhai vitéz KARSAY JENŐ 

munkatárs: 
néhai vitéz KARSAY JENŐNÉ, született GERENCSÉR Lily. 
Szerkesztette és kiadta Islington-ban, majd Etobicoke-ban 

1964. október l-től 1975. június 30-ig 
vitéz Kövendy Károly CM, szds. 

Szerkesztette a MKCsBK Vezetőség megbízásából 1975. július l ~ 1981. december 31-ig 
Calgary-ban (Alberta, Kanada) a Szerkesztö Bizottság 

kiadja a MKCsBK Vezetösége. ' 
Minden cikkért és közleményért annak szerzője, a közlésért a kiadó felelős. 

Főszerkesztő és felelős kiadó: Dr. Kiss Gyula. 

Szelei József Dr. Fabó Károly 
~nztáros lektor 

v.Aghy-Asbóth Zoltán .... 
v.Bakonyi-Molnár Béla + 
Bánkúti József -+-
Bata József 1:" ~ 
Bogár Andor :.,.. of' 

v.Csöndes Lajos +-
D.S. szkv. tÖ,rm. 
Fülöpp József -rt
Horváth Lajos 
Dr.v.Jani István 
Kovács György II. 1-
néhai Kultsár Lajos+' 
néhai Madarász Ernö 
Máté János 
Molnár István 
v.Nagy Lajos ..,. 
Pálházi András 4-
Dr. Rektor Béla 
Soós Péter 
Szekeres Pál I 
v.Thassy-Plávenszky F.r
Turcsányi Mihály t
V.B. 

Belső munkatársak: 
Karancz János Vörös Imre + vitéz Rácz István + 

pénztári ellenör nyilvántartó pénztári ellenör 

Levelező Munkatársak: 

Dr.Andróczi Ferenc 
Dr.Balló István -+ 
Dr.Bányay László ~ 
néhai Bihari Bünlátó + 
Csepi Béla + 
Deme Llljos "i-
D-59 
Gaál Mihály 
Horváth Sándor + 
Jegenyés Pál 
Dr.v.Kőrössy Zoltán 
Kullfay LáSZló t 
Magas István 
Máthé Jenö 
Müller Antal + 
Noel Péter 
Pintér Endre +-
néhai Sallai JózseM
néhai Szabó Miklós-+ 
v.Szombathy Lajos János 
Dr.Torday László 
Utczás Mihály 
Zalán Zoltánné + 

Antalft·y Pál 
Bánfai József 
v.Baranchi Tamáska Endre 
Bodó Antal 
Cserhalmi Ferenc .... 
Domokos Sándor 
Flórián Gyuláné 
v.Hangodi JánoS 
Högye Mihály 
néhai v.Király 'Gyula + 
v.Kövendy Kátoly CM . 
néhai Liscsinszky Béla 
néhai v.Marssó Lörinc 
néhai M.I. Öregcsendőr 
Dr.Nagy-György István 
néhai v.Oláh-Sajti Lajos 
P.J. 
Seregélyes Márton 
v.Szakály János 
Dr. Tamás Gyula 
Tóth József ~ 
v.Vattay Ferenc 

Levéltár és Múzeum 
Bajtársaink gyűjtéséböl és adományaiból példás áldozatkészséggel létesített és fenntartott 
otthona történelmi és testületi értékeinknek és a testvér bajtársi egyesületek emlékein ek. 

Levéltáros és múzeumőr: 
vitéz Kövendy Károly CM, szds.+ 

Címe: " MKCsBK" Hungarian Veterens ' Archive and Museums, 
P .O. Box 335, Etobicoke, Ont., Canada, M9C 4V3 
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