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Az MKCsBK hivatalos lapja,köZj;:Onti táj~tat6ja.Beszám:>l közösség1, egyesUl.et1 
és társadalmi eseuényeinkr61 , a magyar ~let hirein51 világszerte. 

Személyi hírek,könyvs~e,kÖ7.~rO.eka levelek és értesítések, valamint a hozzájá
rulások nyugtázása minden számban. 

Alapította,megildította és terjesztette Graz-ban-' (stájerorszáq,Ausztria) és kör
nyékén, 1947.V!.21- 1949-1g a "Graz-i 'Magyar Csend6J:.'ök: Bajtársi Aszta1társaság"-a. 
utána az MKCSBK 1951-19. , 

Ugyvezet6"levelez6,szerkeszt6és k1ad6: Jegenyés pál fc5t:önn.; El.nat: ~ vitéz 
Karsay Jen6 alez. 

Szerkesztette és, kiadta Bregenzben,OreibP-l.'ge:nben, majd Utrecht.ben1951. V. 12-t61 
1964.IX.5.~1g: néhai vitáz Karsay Jen6 alez., rrunkatárs: néhai vitéz I<arsay Jen.5né, 
született Gerencsér I.J.ly. , 

Szerkesztette '.és kiadta Isl1n;tonban,majd Etobiooke-ben ,964.X.l-t61 1975.VI.l0.-1g: 
néhai vitéz KÖYendY Xál.'oly 01. százados. 

-
Szerkesztette és kiadta 1975.VII.1.-tc51 1981.XII.31.-iq Cilgary-ban, (~,Ranada): 

dr. Kiss Gyula és a Szerkeszt6 Bizottság. ' 

SzerJtesztette és ' kiadta, (Vezetc5i Bajtársi Iavél néven) Sarasotában, (Flarida,USA.) 
1982.1. ~ ~-t61 1983. V.31.-iq: vitéz nemes Baranchi Tamáska ED:1.re. 

Szerkeszt1 '1983.VI.l.-t6l a Szerkes~td BizottSág, s kiadja a MKCSBK vezet6sége: 

vitézKeresztee lajos . IktrDkos sán:3or Dr. Kiss Gyula 
lektor· f6sze:r:keszt6 ' felel6s kiadó 

Min:1en dkkért és közlEményért,annak ,szerzc5je,a közlél$ért a kiadó felel6s. 
, ' PCSTACíMONK: 

A ~yek kézhezvételét a .S.L.-bEm,vagy IMgánl.evéÍ.ben e11smerjtik és n~zuk. 
Minien levelet,bírt,közlE!l1ényt,e16fizetést,hozzájánilást és PénZadaDánYt a ren3eltetés 
megnevezésével a I<1addúvatal cúOOre kérjük, mely a következ6: 

~, Association ' 
712-54th Aveme, S.W. 
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I. 

A VEZETOSSG HíREI 

A Közp.Vezet6ség helybeli tagjai, 1986.VI.6.-án 2:30-kor a Vezet6 Há
zánál gyűlést tartottak. A távollév6 tagok, valamint v.BARANCHI TAMA.SRA 
ENDRE,volt kp. vezet6 a ' tárgysorozat anyagát írásban el6re megkapták.A 
gyűlésre megh!v6t kapott és azon részt vett dr. FABÓ KÁROLY, a helyi 
csoportunk vezet6je. 
1.) A Kp.Vez. bemutatta a Toronto-i (ONT. Kanada) II The Globe and Mail ft 

napilap ápr.30.-iki számában megjelent, a M.Kir.Fegyveres Er6k Muzeuma 
és Testületünk ellen,továbbá a Toronto-i magyarság megbontására irányu
ló izgat6 cikket. Ezen támadás ellen, a Szerkeszt6höz intézett leveleik
ben többen tiltakoztak. Ezek közül, máj.23.-án részben leközölték dr. 
NAGY GYöRGY, a Muzeumi Bizottság elnökének cáfolatát, mely szerint a ma
gyar közösség büszke a Muzeumra és annak célja, hogy nemzeti és katonai. 
hagyományainkat meg6rízze. Ezen hagyományoknak egy része a Magyar Kirá
lyi Csendőrség, melyet 188l-ben alapítottak a törvény és a rend fönntar
t~Q~ra és az, szolgálatát igen j6l látta el. 

Közös angol nyelvfi cáfol6 .nyilatkozatot küldött a Szerkeszt6nek a 
Magyar Világbajtársi EgyesületeJC·Vez.et6tnek Egyesült : '.Bizo~ttláqa ": .. U'=_lcJ.!lliY, 
Alberta,Kanada).Ugyanezt magyar nyelven kiadták több emigráci6s ájságnak 
is. A Vezet6ség az ismertetéseket tudomásul vette és azokat elfogadta. 
2.) A Kp.Vez. beszámolt arról, hogyaszemélyével kapcsolatos magánügy 
békés elintézést nyert. A Vezetőség a bejelentést tudomásul vette .. és 
sz6többséggel elfogadta. 
3.) Ezek után a Közp.Vez. fölvetette a bizalmi indítványt. A vezetőség 
tagjai . - mind a jelenlev6k, mind a távollak6k - személyesen, sz6ban,tele
fonon, írásban a Közp.Vezet6nek föltétel nélküli támogatást adtak és 
tisztsége további ellátásához szükséges százszáza~ékos bizalmukat egy
hangúan kifejezésre juttatták. 
4.) A Kp.Vezet6 a gyűlést bezárta. 

+ + + + + 
A.·.CaJig~ry-i közös angolnyelvl1 nyilatkozatot a "The· Globe and MaiI ft 

1986.jul.10.-i számában "Levelek a azerkeszt6höz" c.fejezetben megrö-
vidí tve leközöl te. . 

1986. IV.13.-án Márffy L6ránd a Toronto-i Rádi6 volt commentatora 
hangszalagot adott kinA M.Kir.Csend6r Muzeum védelmében." 

+ + + + + 

II. 

szEMtLYI HíREK, KITUNTETtS 

Az EURÓPAI FRONTHARCOS SZöVETStG (CEAC) Páris,Franciaország elnöke,az 
MHSK Központi Vezet6jének el6terjesztésére az EURÓPAI FRONTHARCOS KERESZ
TET adományozta ig16i BIHAR ANDRÁs és ÁNGYÁN BtLA bs.-ak,tb.csend6röknek, 
az emigráci6s magyar életben hosszá id6n át kifejtett eredményes "munká
jukért. A kitüntetést az MHBK Buenos-Aires-i f6csoportjának a Szent 
Lász16 KOllégium nagytermében, 1986.ápr.6.-án tartott köz9ydlése~áLk~
val adta át v.OUSRA LÁSZLó,az MHBK Központi Vezet6je.(H.U.1986 május) 

Kitüntetett bajtársainknak 6szinte szívb6l gratulálunk! 
+ + + + + 



, - 2 -

GRATULÁCIÓ 
BOGSI\NYI JÓZSEF ezds. úr ( Canberra.,Ausztrália ) Amerikán kívlll élő 

legidősebb bajtársunk, 1986.VII.5.-én töltötte szerettei körében 88. 
születésnapját. Idős bajtársunk nemcsak a Sydney-i csoport közösségi 
munkájában vette ki részét,de több,mint húsz .éven át az egyházközség 
életébe~ is eredményesen maködött, amíg Canberrába,Dénes fiához köze
lebb nem költözött. Kívánunk mindannyian Neki továbbra is erőt és e
gészséget.lsten éltesse ' Ezredes Urat Családja és bajtársai örömére. 
( Dr.T.Gy. 1986.VI.30.) , 

FöLDES ERZStBET somerseti (N.J.,USA) lakos, vitéz FöLDES DOMOKOS 
bajtársunk leánya,az Ohio Northern State University egyetemen négy 
éves jogi tanulmányait befejezte. Az Ugyvédi Kamarába való fölvétele 
folyamatban van. 

Kívánunk sok sikert, $zerencsét,boldogulást! (H.S.1986,IV.21.) 
+ + + + + 

SZULET~S 

WIKKER PATRICK és felesége: született 'ZIMONYI EVELIN,~finnesota-i 
(USA) lakosoknak 1985.VI.16.-án, Apák napján fiuk született,aki a ke
resztségben apja nevét kapta.Az újszülött ZIMONYI VENDEL bs.-unk uno
kája. (H.S.1986.IV.21.) 

Ifj. vitéz KŐRöSSY ZOLTÁN tb.cső., a Központi Vezetőség tagja és 
felesége, Kensington-i (MO.USA.) lakosoknak, 1986.I.27.-én negyedik 
gyermekük született,aki a keresztségben László nevet kapta.Az újszü
lött dr,. vi téz KORÖSSY ZOLTÁN és felesége, Rockville-i (MO., USA) lako
sok unokája. ( v.K.Z. 1986.11.5.-) 

Ifj.vitéz KERESZTES LAJOS tanár, tb.cs6. és felesége,Linda Calga
ry-i (Alberta,Kanada) lakosoknak, 1986.VII.3.-án fiúgyermekük szüle
tett, aki a keresztségben Ádám Lajos nevet kapta. Az újszülött vitéz 
KERESZTES LAJOS f6törm., az MKCsBK volt ügyvezet6jének és feleségé
nek első unokája. 

Szívből gratulálunk és kívánunk egészséget az újszülötteknek,sok 
örömet a szülőknek, a családnak és a nagyszülőknekJ 

+ + + + + 

LÁTOGATÁS 
1986 ápr.elején a Buenos Airesben (Argentina) időző v.DUSKA LÁSZLÓ, 

az MHBK központi vezetője, tb.cső., tisztelg6 látogatást tett v.VAT
TAY FERENC ezr.úrnál, az ~mCsBK volt vezet6jénél, Los Polvorines-i 
lakásán és átadta neki az Európai Frontharcos Szövetség (CEAC) ke
resztjét.Ezredes úr balesetéb6l szakszera orvosi kezelés és gondos 
otthoni ápolás után felgyógyult és bot segí~ségével újra tud járni. 
Jelen voltak a Család tagjain kival: dr.SÖMJtN1 ERNő,az ~mBK ,helyi 
f6csop.vezetője és dr.KASSAI JÓZSEF,helyi csoportunk tagja. (v.V.F. 
1986.VII.8.) 

v.HANGODI JÁNos és felesége (Victoria,B.C.Kanada) 1986.111.21.
IV.3.-ig Kanada keleti részén és az USA-ban meglátogatták bajtársai
kat és barátaikat.Húsvét vasárnapján résztvettek Akron-ban (OH.) a 
II. Világháború hősei,hősihalottai és mártirjai neveit visel6 öt ' 
bronztábla fölavatásán. ( v.H.J.1986.VI1I.4.-) 
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Ifj.vitéz SZENDI ZOLTÁN, a Kent State University (OH.USA)egyetem 
tanára,szüle1nél, v.SZENDI JÓZSEF-éknél Sarasotában (FIa.) töltötte 
a Húsvétot és élvezte velük együtt a floridai napsütést. ( v.Sz.J., 
19B6.!II.28.) 

+ + + + + 

BETEGSgGEK - FELGYÓGYULÁSOK 

DEME LAJOS ( Hamilton,Ont.Kanada ) hat h6nap elmultával még min
díg bottal jár és rövid távolság megtétele után is fáradtság fogja 
el. A felállás és lelilés még mindíg klilőnösen nehéz. ( D.L.1986.V.3.) 

PEKÁRY ISTVÁN (Mineral,Va.USA.,) bS.-unkat a második szívroham u
tán, 1986.V.19.-én k6rházba szállították.Gondos orvosi kezelés után 
VI.3.-án hazabocsátották,ahol javulás útján van. Lovát jelenleg uno
kája lovagolja. (P.I.1986.VII.1.) 

l 

CSÖt-lDÖR JÓZSEF fc5törm., Edmonton-'i (Alberta ,Kanada) bs. -unk légzé
s1 nehézségekkel több hónapot kórházban töltött. ugyanis fl vérrögök" 
szöktek bele a tüdc5be és ezek erős fájdalmat okoztak. Lakásán heten
ként kezelést kap. ( CS.J. 1986.IV.11.-) 

vitéz NAGY LAJOS fótörm. ( Forest Glenn Dr.,FLA.USA.), a B.L.mun
katársának a szemoperációk nem hozták meg a várt eredményt. "Nemcsak 
a sok procedura nem használt semmit,minden maradt a régiben." Elköl
tözött Northfieldrc51 Floridába, fl ahol igen alacsony lesz a gáz-bill, 
mert itt,ahová engemet telepítettek,m1nden villanyra megy." (v.N.L. 
1986. VI. 23.-) 

uTczAs MIHÁLYNg,UTCZÁS MIHÁLY csop.vez.bs.-unk felesége (Adelaide, 
S.A., Ausztrália) súlyos betegségében kedvez6 fordulat állott be.Hét 
hónapos gondos kórházi kezelés után egy többemeletes,nagyon jó kato
likus Nursing Home-ban van,hol márc.20.-a 6ta állapota észrevehetően 
javult.Sokszor meghallgatja Budapestr61,volt osztálytársait61,az 50. 
érettségi találkoz6jukr61 felvett hangszalagot. 1986.VI.28.-án emlé
keztek meg 45. házassági évfordulójukról. Több barátjuk látogatott 
el ez alkalommal a Nursing Home-ba és fejezték ki meghitt jókívánsá
gaikat Mindkett6jliknek. (U.M.1986.VII.30.) 

Jobbulást, erőt, egészséget, s teljes felgy6gyulást kívánunk baj
társainknak és hozzátartozóiknak! 

+ +' + + + 

HALOTTAINK 

Dr. SPETT FERENC szkv.m.kir . csend6rszázados,a szentesi szárny pa
rancsnoka, a szegedi volt V.kerület állományában, sok éven át nagy 
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türelemmel viselt szenvedés után, Adelaide-ben (S.A. Ausztrália), 
1986, jul.3.-án, 75 éves korában meghalt. Temetése,végakarata szerint 
zártkörű volt. A r.k.egyház szertartása után elhamvasztotték.Gyászol
ják: özvegye,három leánya,veje,öt unokája és bajtársai. . 
Nyugodjék békében. (U .M. 19"86. VII. 30.) 

Dr. VAPJiELYI ERNŐ 1'IBOR szkv.m.kir.cs6.százados,a szatmárnémeti 
csend6rszárny parancsnoka, a kolozsvári volt IX.ker.állományában,ko-

. rábbi szívbajáb6l kifolyólag qyomorvérzésben,a Buenos Aires-i (Argen
tina) k6rházban 1986 aug.19.-én, 74 éves korában váratlanul meghalt. 
lMsnap' temették a r.k.egyház szertartása szerint.Lelkiüdvéért szent
misét mondattak aug.20.-án 12 órakor az elhunyt Calgaryban él6 leánya, 
Veronika és annak férje, (Mr. és Mrs. Willy Irwin ), me'lyen résztvet
tek barátaik és kifejezték részvétüket. 

(A temetás lefolyásá~~ következ6 számunkban visszatérünk. Szerk.) 
özv. FOGARASI P. JÓZSEFNÉ, született s1POS ~mRIA, öt h6nappal el6bb 

elhunyt alhadnagy bS.-unk özvegye a Milwaukee-i k6rházban 1986.II1. . 
18.-án, 86 éves korában váratlanul meqhalt. 

1899.IX.9.-én született Budapesten,holkereskedelmi iskol'át végzett, 
majd birósági 1rodatisztként dolgozott. 1932-ben házasságot köt.ött és 
férjével 53 évig éltek szép,békés,harmonikus házasságban.Gyermekük nem 
született. 1945-ben hagyták el Magyaror'szágot és Sandwirt-~~euhofen 
(Bajorország) községben éltek 7 évig~több magyar családdal. 1952-ben 
az USA-ba vándoroltak ki és ~1sconsin államban, 1955-ben Milwaukee-ben 
telepedtek le, s dolgoztak.A Bajtársi levélnek férje halála után is 
haséges támogatója maradt. Váratlanul halt meg ,szinte egyik napról a 
másikra szívelégtelenségben,éppen férje születésnapján. 

22.-én temették, a helybeli Holy Cross temetőbe, férje mellé,barátai 
azok családjai részvétele mellett. Gyászolják: férje unokahúga PET O 
ZOLTA~~t ERzstBET,férje és családja, barátok,bajtársak,akik csak is
merték. ( P.Z.-n& 1986.V.5.) 

PALHÁZI ANDRÁS volt m.kir.csend6rtörzs6rmester,a miskolci volt "Ji. 
ker.állornányában,a B.L. munkatársa és lelkes olvas6ja,burgenlandi lá
togatása alkalmával, 1986. IV •. 16. -án váratlanul meghalt. 

Az 6zdi szárny területán teljesített szolgálatot.A háború után Ka
nadába vándorolt ki és Kitimat.ben (B.C.) dolgozott szorgalmasan.hol 
kis vagyont gyüjtött.Minden vágya : ~; u.:~l1:,bógy' nyugdija.s "éveit i.i~gyaf'~ 
országon tölthesse. Mikor kívánsá'ga teljesül t ,burgenlandi ingatlanát 
eladta/könyveit volt sznypk.-ánál helyezve letétbe,Rákoshegyen tele
pedett le,hol szép kertes házat és sz6ll6t vásárolt.Apr.13.-án fele
ségével átkocsiztak Burgenlandba,régi ismer6sök látogatására.Harmad
nap összeesett és nem tért többé magához.Holttestét hazaszállitották, 
így legalább ez a vágya teljesült,a szeretett hazai földben várja a 
feltámadást. Myugocjék békében. ( 1954-ben Kitimatb6l a Calgary-i 
bajtársakhoz irott " Adjál békességet It c. karácsonyi versét a B.L. 
1976/2. s zámában hoztuk.) (f4.L.1986.VI.22.) 

vitéz JAKAB FERENC szkv.m.kir. csend6rszakaszvezet6,a kassai volt 
VIII.ker.állományában Hamilton-i (Ont.Kanada) csoportunk tagja .1986. 
V.11.-én Hamiltonban, 64 éves korában meghalt. 

1921.X.7.-én született Tornanádaskán (Abaúj vm.). 18 év~s korában 
önként vonult be a Honvédséghez,honnan két év rnulva,mint tizedes be
lépett a Csend6rséghez.Ut61jára a csapi órsön (Ungvári osztály) tel-
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jesített szolgálatot. 1951.V.5.-én vándorolt ki Kanadába és Hamilton
ban dolgozott, mint cs6szigetel6. 1985 julius óta szenvedett vérrák 
betegségben.Temetése V.14.-én ment végbe a r.kath.egyház szertartása 
szerint.Kopors6ját a csoport zászlója borította. A bajtársak együtt
érzésüket és részvétüket fejezték ki a gyászoló családnak.Gyászolják: 
özvegye,vitéz JAKAB FERENCNÉ, fia FERENC, leánya ANNA,családjaik és 
bajtársai. ( K. A. 1986. VI. 12 és 29.) 

DEÁK PAL szkv.m.kir.csend6r6rmester, az !4KCsBK Toronto-i csopor~já
nak tagja, 1986.III.9 . -én Torontoban (Ont.Kanada), hosszas szenvedés 
után, 66 éves korában meghal t. III .12. - "én a Cardinal temet.kezési vál
lalat kápolnája zsufolásig megtelt résztvev6,gyászoló közönséggel. 
Ft~BtKÉSI IS TVÁtl, S.J. búcsúztatta,mint az egyházközség régi,hitbuz
g6,minden téren segít6 tagját. 

Kö~össégünket dr.SZALONTAI SÁ~DOR csop . vezet6 és nyolc bajtárs kép
viselte. A bajtársak nevében JAKAB IVÁN vett búcsút katonás rövidség
gel,de szeretettel, szívhezsz6l6 szavakkal az elhunytt6l. Temetése 
másnap, 13.-án az Árpádházi Szent Erzsébet templomban tartott gyász
mise után ment végbe a helybeli temet6ben. Gyászolják: özvegye, ö-c 
gyermeke, vejei, unokái és Magyarországon élő öccse családjával,vala
mint bajtársai. ( B.B. 1986.III.14.-) 

Vitéz KIRÁLY ENDRE, néhai "vitéz KIRÁLY GYULA csendőr ezredes, az 
MKCsBK volt vezetőjének fia, 1981.IV.18.-án Sao Paoloban (Brazilia) 
57 éves korában meghalt. Ugyanott temeeték el.Gyászolják: anyja özv. 
v.KlRALY GYULANt, felesége,fia leánya és j6barátai. 

özv. vitéz KIRÁLY GYULÁNÉ, született LUBINSZKY GIZELLA, Campo Limpo
ban ( Jundiai, Brazilia ) 1981.XI.29.-én 85 éves korában elhunyt. 

Temetésén annak idején résztvettek Sao Paolo-i csoportunk részéről 
v. vtGVÁRI - MULLER ANTAL, csoportvezet6,valamint számos bs.,barát s 
tisztelői. 1979.V.10.-én elhunyt férje mellé temették általános rész
vét mellett. Gyászolják: menye, özv.KIRAI~Y ENDRtNt, unokái,j6barátai 
és Közösségünk tagjai. 

CSERNIK JÁNOS a Sao Paolo-i Magyar Segély Egylet alapít6 elnöke, 
csoportunk készséges,támogat6 j6barátja,a Sao Paolo-i k6rházban agy
vérzésben, 1986.III.5.-én, életének 90. évében meghalt. 

1926-ban megalapította a Magyar Segély Egyletet, annak székházában 
magyar isk~lát létesített, lakáshoz és munkához segítette az új ma
gyar bevándor16kat, társadalmi összefogással támogatta honfitársait 
50 éven át a boldogulás felé. 1976-t6l haláláig az Egylet tisztelet
beli elnöke maradt. III.6.-án temették az Egylet tagjainak, j6baráta
inak részvéte mellett. A helybeli magyarság számos tagja kísérte utol
s6 ~tjára. Gyászolják: leánya, annak családja,az Egylet vezetősége és . 
j6barátai.Együttérz6 részvétünket v. VtCVÁRI- MULLER M!TAL csop"vezet6 
fejezte ki a gyászol6 családnak. (v.V.M.A.1986.V.1.) 

özv. KUBAI OSZKÁRNt,született NASZLUHÁCZ ILONA, néhai KUBAI OSZKÁR 
alez.5zvegye,1986.I.4.-én Buffaloban (N.Y.USA.,) 86 éves korában meg
halt. A ref.egyház szertartása szerint temették el a Forest Lawn-i 
temetőbe. Gyászolják: fia, LAJOS, leánya ILONA, családjaik,barátaik és 
sokan. bs.-ak közül. ( H.L.1986.II.4.) 

Nt. ASBOTH GYULA m.kir.tábori f6lelkész, volt Detroit-i (Mich.USA.,) 
ev.lelkész 1985.XII.21.-én Ligonier-ben (PA.USA.,) meghalt. Szegeden, 
majd a kőszegi honvéd alreáliskolában 6rnagyként szolgált, tanári be-
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o·sztás'bá.n.~yászolják:felesége: özv. ASBÓTH GYULÁNt 'ILUS,fia és ' család
ja, valamint bajtársai. (v.Á.A.Z.1986.!I.12.-) 
FLORI~N TIBOR (Conn.USA.,) kivál6 költ6,ír6,a magyar szellem áliha~a~ 

tos és avatott képvisel6je,a keresztény nemzeti kultura megőrzésének 
lelkes apostola, az Árpád Akadémia (Cleveland, OH.,USA.,) elnöke,több 
emigráns tisztség és megtisztelő kitüntetés visel6je, 1986.!II.2.-án 

. a floridai Punta Gordában 78 éves korában meghalt . 
1908.IV.12.-én született Selmecbányán (Hont vm.l. Erdélyben nevelke

dett és jogot végzett a Kolozsvári Egyetem-en.Cikkeiben rendületlen 
hittel szakadatlanul arra buzditja a szabad földön élő magyarságot,hogy 
tartsa meg nyelvét, ápolja,6rízze hagyományait és fogjon össze.Ny~g
díjas korát elérve New-York-b6l Connecticut-ba (USA.,) költözött, hol 
Erdőszállás-nak nevezte el azt a házat,a hegyes-völgyes környéket,ahol 
Erdélybe álmodhatta magát.Gyászolják: özvegye,FLORIÁN TIBORNt ZSÓFIA, 
barátai és az egész magyar emigráci6. 

vitéz MAROSY FERENC volt madridi m.kir.követ és meghatalmazott mi
niszter, 92 éves korában Madridban (Spanyolország) meghalt. Az !.V1-
lágháborő után diplomáciai pályára lépett.Szolgált Londonban,Zágráb
ban,Helsinkiben,s utóljára Madridban, hol 1945 után is elismerték, 
mint a magyar érdekek képvi3e16jét. A követség 20 éven át segítette, 
támogatta a magyarokat útlevél, vizum és hitelesítési ügyekben.A kö
vetség 1969-ben szüntette be munkáját,mikor a spanyol kormány Buda
pesttel fölvette a hívatalos kapcsolatot. A kapu fölötti koronás ma
gyar címert a M.Kir.Fegyveres Er6k ( aze16tt MKCsBK ) Muzeuma kapta 
meg,ahol megtekinthet6. A helybeli Almudena temet6ben temették el, 
öccse és felesége mellé. Gyászolja az e~igráci6s magyarság. ( Magyar
ság, 1986.VI.15.-) 

HICKMAN TIBOR GYULA az MHBK Calgary-i csoportjának készséges,tevé
ken y tagja,négy ávig titkára,Calgary-ban 1986.VII.12.-én váratlanul, 
55 áves korában meghalt. VII.17.-én tartott gyászmise alkalmával DÁ
NIEL JÁNOs _ ~mBK csoportvezet6 búcs~ztatta és fejezte ki a bajtársak 
részvétét a gyászoló családnak. 

Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátartoz6iknak, Barátainknak adjon a 
~Ündenhat6 békességes pihenést, lelkünknek üdvösséget. 

A Gyászol6 Családoknak ez~ton . fejezzük ki 6szinte együttérzésünket 
és bajtársi részvétUnket . 

+ + + + + 

III. 
BESZÁMOLÓK A BAJTÁRSI KöZöSS~GEK ~LETtB6L 

AUSZ'l'Rt.L·IA 
SYDNEY (N.S.W.) Az 1986 évi Csend6rnapot csoportunk 1986.V.25.-én, 

vasárnap tartottq .' eg. Father FJ\ZOKAS BtIIA,magyar kat • lelkész 11 h.
kor ünnepi misét és szentbeszédet mondott,megemlékezve hősi halotta
inkr6l . és márt!rjainkr6l. A csoport tagjai ez alkalommal is,hagyomá
nyosan nemzeti zászl6jukkal vettek részt a szentmisán. A zász166ri , 
szolgálatot SZ~LPÁL ANTAL látta el, míg a zász16tiszt KERESZTES JÁMOS 
bs. volt. A díszebédre a bajtársak vendégeikkel a 'PAGYAR KöZPO~7T Er
délyi termében jöttek össze, összesen 70 személy. A vendégek között 
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ott voltak a magyar szervezetek és rend~k képvise16i is.- A Központi Ve
zet6 Csend6rnapra kiadott körlevelének fölolvasása után fölavatták a 
tiszteletbeli csend6rök sorába két úr,de mégis régi barátunkat,bajtár
sunkat: JUNG JÁNOST és PASKA SÁNDORT. 

Ezt követóen dr.v. JANI ISTVÁN O.A.M. csop.vezet6 mondott beszédet. 
Megemlékezett arról az utolsó három Csend6rnapr61, amit a régi hazai e16-
írások szerint élt át Magyarországon. A nagyon j6l sikerült összejöve
telt dr. TAMÁS GYULA ügyvezet6 és a Rendező Bizottság készítette e16 és 
mindvégig a legjobb hangulatban vezette le. (dr.v.J.I.1986.VI.18.) 
PERTH (W.A.) A volt csendőrök és hozzátartoz6ik a Csendőrnapot ez évben 
Is a már évek 6ta szokásos csendes,de bensőséges m6don ünnepelték meg 
sok más hívővel együtt. Résztvettek a Csend6rnaphoz legközelebb es6 va
sárnapi ünnepi szentmisén, illetve istentiszteleten. Vitéz SZOMBATHY LA
JOS JÁNOS sz6rványvezet6 a Csend6rnap előestéjén vacsorára látta vendé
gal dr. MARKÓ ISTVÁN honvéd bs.-at és ott adta át neki tiszte~etbeli 
csó.-ként val6 fölvételér61 sz616 okmányt, t -agsági igazolványt és a jel
vényt, rövid beszéd kíséretében. Dr. MARKÓ bs. hálás szavakkal köszönte 
meg felvételét. Kijelentette,hogy a magyar Csend6rség iránt zsenge gyer;" 
mekkora _ 6ta 6szinte tisztelettel és megbecsGléssel viseltetett és ra
gaszkodása,kétizsáqe eze1)túl:,Mg~A.~Claád6b1: , lesz.Nem kétséges, hogy szemá
ly ében hCiséges 'és jó bajtársat nyert a Közösség. (V.Sz.L .. J.1986.II.20.) 

+ + + 

EURÓPA. 
G_RÁZ (Ausztria) 1986.VI.8.-án,vasá~nap emlékezett meg a stájermarki 

és a helyi magyar'közösség h6seinkr6l és mártírjainkr6l a H6sök temet6-
jében. 10:30-kor Ft. NYERS JANOS mondott a _kápolnában szentmisét és 
szentbeszédet és megszentelte a koszorút, melyet testi és szellemi egész
ségben, 90. életévét jár6 vitéz LENGYEL B~LA altbgy.úr helyezett el az 
emlékm~vön magyar és német beszéd kíséretében. (B.J.1986.VII.1.) 

PÁRIZS (Franciaország) '86.VI.6.-ánaz MHBK helyi csoportja MÁTHt JE
NO eln5kIete alatt ez évben is megrendezte a Trianoni diktatum évfordú
l6ját. Az emelvény két oldalán egy-egy másfél méteres fali térkép füg
gött. Az egyik Nagymagyarországot ábrázolta, a trianoni határok feltUn
tetésével, a másik Franciaországot, Trianon arányaiban megcsonkított 
jelképes határokkal. A Hiszekegy ~lmondása után KATONA LÁSZLÓ magyarul, 
majd DöMöTöR KÁLMÁN franciául vázolta Trianon létrejöttének körülménye
it. Az elnök16 MÁTHt JENŐ csop.vez. megindult szavakkal emlékezett visz
sza a román elnyomás alatt átélt fiatalságának keseraségeire. A megemlé
kezés a Himnusz eléneklésével ért véget. A gyászünnepségen megjelentek 
francia és társemigráci6s személyiségek, valamint Dr.RUZSIK VILMOS fran~ 
ciaországi f6lelkész. (Kat.M.Vas.1986.VII.13.-) 
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TOURCOING (Nord,Északfranciaország). Csoportunk hagyományos Március 
15.-i Unnepélyét a szomszédos ROUBAIT~ban rendezte meg közösen az MHBK
val a Magyar Katolikus Misszió helyiségében. 

A mdsort TÓTH JÓZSEF törm.terUletvezet6, egyben MaBK csop.vez. nyi
totta meg. Unnepi megemlékez'ést 'mondot't KUTLIK SÁNDOR bs. 1 TöRÖCSIK KA
TALIN szavalata után Ft. RUZSIK VILMOS r.k.f6Ielkész francia nyelven 
méltatta az ,évfordulót, 'majd imát mondott. TÓTH J. zár6szavai után a 
csoport n6i tagjai vendégelték meg az egybegyült közönséget. (H.U.'86 máj.) 
'/. ' 

+ + + 

DÉLAMERIKA.. . 

~ BUENOS AIRES ( Argentina ) '86.VI.1.-én rendezt~ meg az MHBK,a hely
beli magyar egyesületek közremt1ködésével a H6sök-napját. Csoportunk nevé
ben dr., KASSAI JÓZSEF és dr.VÁRHELYI TIBOR ,tették ' le sz~p nagy koszorú
jukat a H6sök Falában elheLyezett Emléktáblára, több csend6r,illetve 
csö.hozzátartoz6 jelenlétében. (B.A.1986.VI.9.) 

Az ARGENTIN ' CSENDŐRSÉG muzeuma részére dr. VÁlUiELYI TIBOR, bs.-ai be
vonásával szöveggel és fényképekkel fölszerelt spanyol nyelvd albumot 
állított össze, mely ismerteti volt TestUletünk alapítását, békebeli és 
háborús szolgálatát. Az albumot '86.IV.18.-án hat f6s küldöttség adta át 
a Centinella épületben, ahol a'z argentin Csend6rség legmagasabb pk, -sága 
van elhelYl.1!zve. Az albumot a Muzeum részére Comm.Gen. (R.) RlCARDO .':/_-
PASCUAL de BARTOLIS ny.á.tbk.,a tiszti klub elnöke vette át és elismer6 
szavakkal mondott köszönetet dr. VÁRHELYI TIBORNAK és a KUldöttségnek. 

Ugyanezen alkalommal átadott az argentin Csend6rség c!merével ellá
tott hamutart6t a kUldöttség minden egyes tagjának. Az albumot általá
nos tetszéssel fogadták. Comm. Gen. (R.) JOSE EUGENO SAN JULIAN ny.á.tbk. 
a Muzeum direktora kijelentette,hogy ••• r hát ennek külön vitrint kell 
beállítani! ". 

A kUldöttség tagjai voltak: Dr. KtPíRÓ SÁNDOR, BOTOND LÁSZLÓ, dr.KAS
SAI JÓZSEF, CSíK DIODOR, LACZHAZI ANDOR és dr. VÁRHELYI TIBOR. (dr.V.T. 
1986.VII.25.-) -

+ + + 

tSZAKAMERlKAI EGYESULT ALLAMOK 
CLEVELAND (Ohio), '86 . VI.1.-én, d.u.1 6rakor a Sunset Memorial Park 

temet6ben avatták fel a II.VilágháborÜban elesett magyar h6sök és áldoza
tok eml~kmdvét,több,mint ötszáz résztvev6 jelenlét~ben. Az Emlékmd hát
tere S m. magas, 7 m. széles gránit építmény. E16tte gránittömb, azon 
bronztáblán felírás: " IN MEMORY OF THE HUNGARIANS WHO LOST THEIR LlVES 
DURING WORLD WAR II. ft Fölötte bronzba öntött koronás magyar címer. A 
gránittömb tetején évezredUnk legendás turulmadara, mely karmai között 
kardot szorít. ' 

A gránitépítmény két széls6 részében ,40-4.0 fülke van, egyenkint 2-2 
urna számára, míg az EmlékmtI környéke egyúttal temetkez6 helyUl is szol
gál. Megáldotta Ft.Dr.NAGY ANZELM, S.,O.eist., cisztercita apát.Beszédet 
mondott: DOBOLYI ARPÁD, az EmlékmQ Bizottság elnöke, v. MARTONFALVI 
HUGÓ és angolul dr. VAJTAY ISTVÁN. Az Emlékmd HOLLÓSY GYöRGY szobrász
mdvész alkotása. (Kat.Magy.Vas., 1986.VI.22.-) 

+ + + 
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KANADA 

f 

- TORONTO- (Ont.) Az MHBK rendezésében a~ MKCsBK Toronto-i csoportja,a 
KanaaaI Magyarok Szövetsége, a Toronto-i egyházak és társadalmi egyesü
letek kőzremakődésével, 1986.V.25.-én, vasárnap a MAGYAR KULTURKöZPONT 
Árpád termében tartották meg a Magyar Hősök Emlékünnepélyét gazdag ma
sor keretében, szépszámú közönség e16tt. . 

A zász~6kkal feldíszített szinpadon a "Kodály Együttes" tagjai sora
y.oztak fel, majd egy küldöttség behozta a terembe a honvéd zászl6t, me
lyet a közönség felállva fogadott. Dr.v. ORMAY JÓZSEF rep.hdgy.,a Kultur
közpon~ elnöke nyitotta meg az Unnepséget. A két himnusz elhangzása után 
BORBÁS KÁROLY t. fhdgy. csop. vezető, az MHBK nevében köszö·ntötte a meg
jelenteket. Beszédében felemelte szavát az ut6bbi hetekben történt angol 
tíjsá-gban megjelent MtízeÜIllr61 írt ·támad6 cikk ellen."Miután odahaza tilos 
a II.Világhábortí elesett h6seir61 emlékezni, ezt a gyGlöletét exportálja 
Ugynökein keresztGl közénk és már az elhalt bajtársaink ruhadarabjait is 
kikezdik. Ám tegyék, mi akkor is büszkén hordozzuk szíVÜnkben drága emlé
küket mindhalálig!" ••• 

SZ6cs ANIK6, az Arany János iskola növendé:te, DOMOKOS SÁNDOR: n A 
Pompéji · katona " c.versét szavalta, majd a "Kodály Együttes" két k6rus
művet adott el.5. Utána bemutatták . az ünnepi szónokot:: KOROKNAY IMRtT, a 
Ryerson Politechn.Int. professzo.rát,szkv.m.kir.fhdgy.bs.-at, aki a hal~ 
hatatlanná vált 300 spártai h6s katona Termophile-i sírfelíratával kezd
t e meg beszédét: n Vándor megállj! Itt nyugszunk, vidd el híral a spár
taia knak, hogy megcselekedtUk, amit megkövetelt a Hazal ••• "- majd nagy
hatású beszédében párhuzamot vont azzal a magyar katonával, aki szintén 
messze, idegen földön esett el azért, hogy testével távol tarthassa ha
~~ját6l a betör6 ellenséget ••• "Nem sikerült, elvesztettük azt, drága 
hőseink emléke azonban itt él közöttünk, a :G id6k végezetéigl ••• " - A kö
zönség egy perces néma fennállással emlékezett, majd közösen elmondtuk 
Magyar Hitvallásunkat. 

Az ünnepség végeztével az egyházak és egyesületek képvise16ivel ki
vonultunk a Budapest parkba, ahol elhelyeztUk a kegyelet kószorúit a 
Szabadságharcos Emlékm~nél. Az MHBK és az l~CsBK közös koszortíját Dr. 
SZALONTAY SÁNDOR és BORBAS KÁROLY csop.vezetők tették le. HEGYMEGI GÁ
BOR tiszthelyettes az ima és a takarodó k.ürtjeleivel fejez6d6tt be az 
ünnepség. ( B.K. 1986.V.27.- ) . 

+ +- + 
CALGARY ( Alberta ) Unnepélyes szentmise keretében, 1986.VI.28.-án 

az Árpádházi. Szent Erzsébet templomban avatta fel új tagjait a Szent 
LáSZló Társaság és Rend a helybeli magyar · egyházak, egyesületek és 
bajtárSi közösségek részvételével. Az esküt v. BALOGH JÓZSEF nyugat
kanadai törzsszéktartó olvasta f öl és vette ki az új tagOkt61. 

A nagymisét, rövid ma sorr al egybekötött vacsora követte a Szent Ist
ván teremben. Cnnepi beszédet mondott BAGOSSY LÁSZLÓ, az Encyclopaedia 
Hungarica F6szerkeszt6jeu Az MItBK helyi csoportjának 35 évvel eze16tti 
alapításár6l DÁNIEL J~NOS csop.vezet6 emlákezett meg. 

Másnap, 29.-én, H6sök vasárnapján, a helybeli magyarság szentmisén, 
illetve istentiszteleten emlékezett meg H6seinkr61 és Mártírjainkr61. 
Emlékbeszédet mondott és koszorut helyezett a H6siemlékmare,illetve 
Emláktáblára VARGA ISTVÁN, illetve v. SEBŐ ERNO. . 

Befejezésül a közönség .elénekelte a magyar H~uszt. 

+ + + 
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/ IV. 
,J' ' A MAGYAR ÉLET EGYESULETI ÉS TARSADALMI ESEMtNYEI 

EURÓPA . 
FORRÓ és ENCS ( Abaúj vm. Magyarország ) ' A Miskolct6l északkeletre 

fekvő FORRÓ ,és ' ENCS községek terUletén, 1984 nov.1.-én, Halottak napján 
felavatták az e186 emlékmGvet, melyre Magyarországon a 2. Világháború
ban ~lesett magyar katonák nevét vésték. Személyre sz6l6 elismerés il
leti meg a forr6i esperes-plébánost, aki va16ságos közelharcot vívott a 
hat6ságokkal az engedélyért. ( Nyitrai Gyula, Némzet~r )~ 

+. + + 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK 
~RÓN (Ohio) '86,márc.3q.-án Húsvétvasárnapján ünnepelte az emigrá

ci6s maqyarság a II.Vl1ághábord magyar h6si ,halottainak, mártírjainak 
és hőseinek, valamint a fegyveres er6k alakulatainak neveit magában 
fogla16 hatalmas öt bronztábla fölavatását a LORANTFFY OTTHON, emlék
kertjében és rendezésében. 

Az Unnepség a Szabad Magyar Református Egyház templomában kezd6dött 
3 6rakor a Magyar Himnusz eléneklésével. Ezt követte SZEDENITS JENő ír6 
és költd PAPP - VARY ELEMÉRNÉ: " Magyar Hiszekegy "-ének drámaian fel';" 
emeld e16adása, aki talán életének legkiemelkedőbb teljesítményét nyúj
totta. A ft Tebenned bíztunk, eleitől fogva " c. zsoltár eléneklése után 
F6tiszteletíí DöMöTöR TIBOR püspök lépett a sz6székre s többek között az 
alábbiakat mondta: ..... Történelmi ünnepet alünk ma Akronban. Negyven
egy esztend6 után, végre törlesztünk ad6sságunkb6l azok felé, akik az 
életüket adták a Hazáért és a magyar jövend6ért. Számunkra, maqyarok 
számára, a II. Világháború 1920 junius 4.-én kezd6dött, amikor Trianonban 
aláíratták velünk az ezeréves Magyarország szétdarabolását és a magyar 
nemzet halálát..... ' , 

Majd a RONGYOS GÁRDA h6seire és áldozatos harcaira emlékezve idézte 
LENDVAI ISTVAN: " A gárda ft c. versét; míg a II.Világháborút k1robbant6 
eseményeket, a magyar katonák lelkiségét UVEGES JÓZSEF, a Don mellett 
h6si halált halt honvéd If Távol a hazámt61 "C. versével elevenítette 
meg. Ezt követte DOMOKOS sANDOR: fl A Pompéji katona" , v.SZATHMARY 
KAROLY m.kir.cs6.százados emlékére írott költeményének előadása,mellyel 
érzékeltette a magyar emigráci6 hivatását. A mai magyar sors tökéletes 
leírását a ra.bBazában és az ut6dá'llamokban BARTIS FERENC: " ts mégis 
élünk It c. versével vetítette a közönség elé. 

Az Emlékkertben a bronztáblák bemutatását v. DARABONT FERENC, rövid, 
de hatásos megemlékezése vezette be, sa közönség könnyesszemmel,néma 
imádsággal olvasta av~lágháborúk megannyi csapatteste,h6si halottja, 
mártírja és h6se neveit az emigráci6ban megörökítve. 

A L6rántffy Otthon igazgat6sága tervbe vette,hogy az' eddig kimaradt 
nevek ls fölkerülhessenek az emlékmIlre. Bejelentéseket ' aug.31.-ig el
fogadnak ,a 6. bronztáblára, melyet okt.26.-án fognak a többi mellé 
elhelyezni. ( Am.~ Kanadai Magyar ltlet 1986.IV.26.-) 

+ + + 
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A 4. bronztáblán olvashat6: 

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDÓRStG MÁRTíRJAI ts HÓSI HALOTTAI EMLtKtRE 

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDÓRStG BAJTÁRSI KöZöSStGE. 

BUDAPEST vtnELMtBEN HÓSI HALÁLT HALT CSENDÓRöK 

ts HONVtD BAJTÁRSAIK EMLtKtRE 

·A BESZTERCEI, GALANTAI, PtCSI, SZtKELYUDVARHELYI ts ZILAHI 

CSEND6R ZÁSZLÓALJAK 1OO.tKtRE 

AZ UNGVÁRI CSENDóRISKOLA RÓSI HALOTTAI EMLtKtRE 

A NAGYVÁRADI CSENDÓR TANZÁSZLÓALJ HÓSI HALOTTAI EMLtKtRE 

A SZOLNOKI ELSÓ CSEND6R SZAKASZ HÓSI HALOTTAI EMLtKtRE 

A nEMtNDr CSENDÓR6RS HÓSI HALOTTAI EMLtKtRE 

A ZSABLYAI CSENDÓR6RS HÓSI HALOTTAI EMLtKtRE 

A KÁRPÁTOK VtDELMtBEN HÓSI UALÁLT HALT ' CSENDóRöK EMLtKtRE 

AZ ORVVADÁSZOK ELLENI HARCOKBAN HÓSI HALÁLT HALT CSEND6RöK EMLtKtRE 

MÁRTiR CSEND6RAPÁM ts KlvtGZETT BAJTÁRSAIM EMLtKtRE 

SZACSVAI ts BIKFALVI V. DARABONT FERENC 

A TISZA vtoELMtBEN HÓSI HALÁLT HALT CSENDÓRöK EMLtKtRE. 

CSENDŐR HÓSöK ts MÁRTiROK: 

V. ÁGHY ZOLTÁN GtZA hadnagy 

DR. BALASSA BÁLINT f5hadnagy ' 

DR.BÁNKY LÁSZLÓ f5hadnagy 

FORRÁS ERNŐ hadnagy 

GARAY 

GONDA 

DR. HOLLÁDY 

HALMOS 

V. HORVÁTH 

rnLtcZY 

DR. ISPÁNKY 

ISTVÁN százados 

ANDRÁs tiszthelyettes 

ERNÓ százados 

ÖDöN f5hadnagy 

ÁRPÁD százados 

JÓZSEF tiszthelyettes 

BtLA r.k.áldozópap 

KARABtLYOS IMRE őrnagy 

LÓFŐ NAGY ZSOMBOR százados 

V.ptTERFFY JENŐ ezredes 

SARUDY LÁSZLÓ zászlós 

v. KöVENDI SZATHMÁRY KÁROLY százados 

SZELEvtNYI TIBOR százados 

SZlLÁDY MORELL GYULA ezredes 

V.TASSY PLÁVENSZKY alezredes 

TARJÁNI BERTALAN őrmester 

XANTUS GYÖRGY hadnagy 

+ + + 

KIEGtsz1TtS: 

Közösségünk neve a 4. bronztáblán 1985.VIII.23.-án küldött helyesbbi
t ésünk ellenére is hibásan van megörök!tva. 

A "CSENDŐR HŐSöK ts AARTíROK" c!m alatt feltUntetett több bs.-u'nk az 
e llenség elleni harcban esett el, így 6k h6sihalottaknak számítanak. 

Több egyéni névvel kapcsolatban irányelveket kértem. 
A LÓRÁNTFFY OTTHON Igazgat6ságát6l, F6tiszteleta DöMöTöR TIBOR ref. 

püspök úrt6l f.évi VII.9.-én kelt levelében az alábbi tájékoztatást kaptam: 
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II Utánanéz tem a névvel kapcsolatos sajnálatos tévedésnek. Az történt, 

hogy. és a javításokat átadtam a titkárnómnek, azt leellen6ríztem és 6 
tévedésb6l a ki nem javított példányt továbbította New~Yor~ba. Azt ön
tötték bronzba és amikor az öntés már meqtörtént, 6riási költséggel le
hetett volna csak a hibákat kijavítani.· •• Bocsássátok meg a hibát, de 
nem raj tam m\11ott 1 •.•• fl 

It A nevekkélkapcsolatban. A befizet6k kUldték be ·a neveket 'és nekem 
nem volt módomban megállapítani, hogy akért nevek közül ki halt meg és . 
ki maradt életben sok szenvedés után ••• így, va16ban belekert11tek él6 
személyek is a h6si emlékmare. Persze, abban nem látok semmi rosszat,hi- . 
szen a h6snek nem· feltétlent.il kell meghalnia ••• a ' szobor a h6sök, hósi 
halottak és mártírok em1ékm(lve ••• Mint már többször megírtam, hozzám min ... 
díg közel álltak él magyar királyi csendőrség h6sei és mártírjai és ezért 
talán egy kicsit részrehajlóan több csend6rnevét örökítettem meg, mint 
arra adományt kaptam. Ha ez ban, akkor ez az ~n banöm ••• " ( Kp.Vez.) 

+ + + 

CLEVELAND (Ohio). A Magyar Szabadságharc 30. évfordulóján a Maqyar Sza
badsAgharcos Mozgalom és a Kórösi Csoma SánQor Társaság, megemlékezvén 
a nSZITTYAKU~T" c. folyóírat megindításának 25. évfordulójáról is 
1986.V. 2-4-1g "Nagy Szittya Történelmi Kongresszust, díszvacsorát és bá
lat rendeztek a Marriott szál16 helyiségeiben. A gazdag mdsor ' tartalmazott 
6störténeti el6adásokat, ifjúságunk korszerll, hazafias nevelését, a Szent
koronár6l szóló értekezést. Vendégszerepelt a Cserkész Reg~sök színes 
együttese. ( Szittyakürt, 1986. 4. és 5. szám.-) 

+ + + 

KANADA 

A If SZÉCHENYI TARSASJ.\G ", 1986. IV. 16 • -án Calgaryban (Alberta) ,.a Kanadai 
Magyar Kulturközpontban tartotta meg ezévi közgyülését.A titkári beszá
mo16szerint,több évi e16kész.ít6 munka után, 1985.XI.1.-én megalakult 
Toronto-ban a MAGYAR INTÉZET. Az ünnepélyes megalakításon résztvettek az 
alap.ít6 tagok, így a Széchenyi Társaság, a Rák6czi Alap ésa Toronto-i 
egyetem, valamint meghívott Vendégek - közöttük a Szövetséges Kormány 
képvise16i is: Ideigl.elnöke a ~oronto-i egyetem professzora KOVRIG BENCE 
az államtudományi kar vezet6je. Köszönetet mondottak v. DUSKA LÁSZLó-nak, 
kinek fáradhatatlan munkássága eredményeként kiadták kormánytámogatással 
a "HUNGARIAN HELIKON"-t. A 763 oldalas kötet a magyar irodalom remekeit 
tartalmazza angol nyelven, néhai WATSON KIRKCONNELL és mások fordításában. 

CALGARY (Alta.) Huszonkét nemzetiségi és társadalmi egyesület kikUldöt
te! és tagjai kb. 250-en tiltakoztak Keleteurópa további orosz meqszállá
sa ellen, 1986 aug.23.-án a városházaelótt. 

Eze~ a napon írta alá 1939-ben Németország és a Szovjetunio azt az e
gyezményt, mely lehet6vé tette Lengyelország felosztását, lerohanás át és 
a balti államoknak a Szovjetunio által való bekebelezését. A nemzetközi 
II Black Ribbon Day II ( Europa Gyásznapja ) keretében a szónokok kifejtet
ték, hogya fekete szalag a szabad világ egyt1ttérzését jelképezi a még . 
mindíg " vasfüggöny ft mögé zárt népekkel, melyek emberi jogaikt6l meq
fosztva a háború vége óta elnyomásban élnek és nem hallathat ják szavukat. 

A. tüntetést a lengyel frontharcosok és kulturális egyesületek, továbbá 
a Magyar Szabadságharcos Világszövetség készítette e16. F6rendez6 volt: 
MAGAS ISTVÁN. a MSzV mint világszervezet elnöke, . tb. csend~r. 
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Hasonló qyalés és felvonulás volt Kitchenerhen 350 f6vel, akik fekete 
karszalaqqai vonultak fel abelvárosban, TO.L'Oritoban 2000, Ottawáhan 200 
f6 qyalt össze az országház e16tt. 

Ugyancsak tüntetések voltak Svédországban, Angliában, Franciaország
ban, az EgyesÜlt Allamokban és Ausztráliában is. 

TORONTO ,(Ontario). A MAGYAR HÁz - a KANADAI MAGYAR KULTURKÖZPONT,1986 
VI~I. 23.-an este 6 órakor ,a M.Kir.Fegyveres Er6k veteránjai ,részére ta
lálkoz6t rendez,melyre a katonaviselt bajtársak, a szabads~qharcosok és 
barátaik megjelenését kéri a rendez6séq. 

Az est dfszvendége lmIG. GENERAL JOHN A. MeGINNIS, aki a Muzeumot az 
elmult évbben fényes ünnepség keretében a hivatalos vendégek és a Toron
tO-i magyar ,egyesületek képvisel6inek jelenlétében megnyitotta. 

7 órakor az Arpád teremben Szent István napi bál. 'Nasor: Az örökös 
Tagok emléktábláinak leleplezése, majd a magyar egyházak lelkészei meg
áldják a' magyar Szentkoronát' ábrázoló, Árpád teremben elhelyezett nagy
méreta csillárt. ( Meghív6 ) 

WINNIPEG ( Manitoba ) A Szent Antal egyházközség kulturtermében,1986 
VI.15.-én tartotta meg Ft. SAJGÓ SZABOLCS irodalmi est jét, melynek kere
tében saját verseit adta e16. KÖlteményeiben a modern hang és a hagyomá
nyo:s értékek szép harm6niában csendalnek össze. DOMOKOS SANDOR leg\1jabb 
költeményeivel járult hozzá az est sikeréhez, majd bemutatta az Andes-i 
aimara indiánok ( Chilé, Délamerika ) életér6l felvett eredeti, színes 
keskenyfllmjét. 

+ + + + + 

7 9 5 6 -19 S6 -"""'I IH 111111 .... 

, , . 
EMLEKEZZ A SZABADSAGHARC " . . HOSEIRE! 
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TANULMÁNYOK, ELBESZÉLÉ~EK, CIKKEK. 

FORRADALOM, VAGY S ZABADSAGHARC. 

FOGALOMZAVAlt . 

Napjainkban nem tudjuk ágy kezünkbe venni az újságo~,vagy meghallgat
ni a televízio híradását, hogy elénk ne ":etít6dnének az emberi természet 
borzalmas árnyoldalai. írország, Vietnam, Közel-Kelet, Dél-Amerika,Biafra, 
Tibet, vagy közelünkben, Kanadában Quebec, itt az Egyesült Allamokban 
Chicago, Detroit: .rnind olyan helyek, ahol bomb~k robbannak, lövések dör
dalnek, gyujtogatások, fosztogatások t5rtán~ek, - valamilyen m6don -össze
köttetésben a " szabadság tr nevével. Ifjósági vezet6k nyilatkoznak .har
cot, er6szakot hirdetnek, szintén a "szabadság" nevében. Ez a •• abadsdg
~mdnia odáig fokozódott, h~gy az átlag-ember e16tt, már el is ködösödött 
a fogalmi kűUJnb8~g a 8BabadságharoaoB ~8 a forradalmáro kö~ött. Ez a za
varos lá·tás sokszor cinizmussá fajul és nem · tud különbséget tenni az 
1956-05 magyar szabadságharc és a ·los-angelesi zavargások között. 

Kérdés, hogy mi magyarok felkészUltünk-e arra, hogy tiszta éleslátás
sal meggy6z6en különbséget tudjunk tenni a két fogalom között és ezt a 
különbségtételt érvekkel is alá tudjuk-e támasztani. A magam szerény ké
pességei szerint, erre a kérdésre szeretnék megfelelni. KUlönösen azok
nak szánom mondanival6mat, akiknek nem lehet személyes tapasztalatuk az 
56-os budapesti eseményekkel kapcsolatban. 

A magyar szabadságharcot három alapvonás különbözteti meg minden más 
hasonló megmozdulástól. A magyar 56-os s:i. a.badságharc hdsi68 volt,s.sabad 
volt és demokroatikus volt. 

Ezt a három fogalmat részleteiben szeretném tárgyalni, tényekkel és 
eseményekkel alátámasztani. 

" H6sIES tr 

A magyar szabadságharc azért volt h6sies, mert a benne résztvev6k nem 
6hajtottak semmiféle személyes hatalmi, vagy anyagi el6nyt a saját szá
mukra. Aki ott volt, az tudja, hogya legszegényebb gyári munkás sem 
hagyta magát elcsábítani az utcán szanaszét heverő ár~k kísértését61. 
Szinte a csodával határos és - szerintem - a történelemben páratlan az a 
magatartás, amit az a kifosztott n~p tanusított. A kommunista üzletek 
It látszat-b6ségének fl árói ott feküdtek a járdaszélen mindenki el6tt, de 
senki nem vitt-be16le magának haza. Mindenki csak annyit tett, hogy fel
emelte az árút és visszahelyezte az üveg nélküli kirakatokba. Az utcákon 
tányérok voltak elhelyezve, azzal a felirattal, hogy adakozzunk h6seink 
árváinak. A tányérokon a forintos bankjegyek felett, csak egy kavics 
szolgált neheB4kül, a 8zét e~z,en. Ez volt minden 6rizet. A nemzet t.elki
ismeroete 6ro~2te aBt. Ezek a tények olyan egyedülál16 lelki nagyságr6l 
tesznek tanuságot, amelyekt6l igen messze állnak a párizsi diáktUntetések, 
vagy a COlumbia-egyetemi zavargások,vagy a Students for Democratic Society 
csoportjainak romboló jellegd tüntetései. A h6s lelki sajátsága az · tJnBe"t
ten8~gJ a mdsoké~t vató haroa. Az 6 küzdelme a többség életének felemelé
sét célozza, a kisebbségi akaratnak er6szakos kényszere nélkül. Ez az 
alapvet6 fogalom, . amelynek a mi 56-os szabadságharcunk lényegében külön
bözik sok ifjúsági megmozdulástól, amely mindíg egy kisebbség er6kifej
tése. Ennek bizonyítéka volt az a diák-munkás egység, amelyet sem Európa, 
sem Amerika türelmetlen diákvezet6i nem tudnak megvalósítani. Budapesten 
az apák harcoltak fiaikkal vállvetve. 
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" SZABAD ,II 

Szabadságharcunk m4sodik fontos jellemvonása volt a ssabadsdg fogalmd
nak helyes 4ptBtmBs~se. 

Be kell vallanom" magam, is sokáig l1gy éreztem, fogságom éveiben, hogy 
a fizikai fogság a szabadsáqvesztés lényege. Csak kés6bb tanultam meg, 
hogya let.ki k4nyssep a1,att val& taptds, á kifejezés és sz6lásszabadság 
elfojtása nagyobb rabság, mint amit a börtönök cellái jelentenek. Aki 
olvasta Soldzsenitsyn könyveit, ( els6sorban a ~First Circle" c. könyvé
re gondolok- ), az megérti az :ír6 üzenetét-. Sold%senitsyn a~t mondja,hogy 
az ember a diktat6rikus társadalomban fiaikdZis 8aabads4gdtdt . m~gfosatva 
less szabad. Szabad lesz, mert nincs többé mit61 fá~nie. A diktatárában 
é16 "szabad" embert ezen látszat szabadságának örök fél~lme teszi rabbá. 
( Illyés Gyula: n Egy mondat a zsarnokságr61 " ) Fogságunk hatodik évében 
mi is r~ázol tuk már a barakok falára, hogy '1. Halál az M. D. V • -re ",mi vel 
nem féltünk már' többé semmit61. Szabadok lettünk és kimondtuk azt, amit 
gondOltunk. A szabadságnak ezt a felismerését és értelmezését; kell magun
kévá tennünk ah~oz, hogy szabadok lehessünk. Csak aB igassdg tesz ssabad
dd - mondják az írás szavai. A magyar 56-os ifjáság ösztönösen helyes er-

_ kölcsi érzékk~l jön rá arra', hogy ellenfelét nem lehet er6szakkal megté
r:ítenl. Rájön arra, hogy elnyomdssaZ nem lehet 8sabad8dgot ~ptteni.Ezért 
nem sodródik a kommunizmus ellenzéséb61 a fasizmus széls6ségébe. Ez az 
érettség hozza azt az elhatározást, hogyakiharcolt szabad választáso
kon indu16 négy párt közé felveszi a kommunista pártot is. Melyik if já
sági szervezet nagyhangú vezet6je az, aki az érettségnek ilyen messzeme
n6 tanubizonyságát tudná adni ezen a kontinensen? 

A mi 56-os ifjúságunk fegyverrel harcolt, - fegyverrel szemben, de nem 
robbantott fel családi otthonokat és nem gyújtott fel templomokat, isko
lákat, lak6házakat. A szabadságharc els6, gy6zelmes fázisában nem követett 
el embertelenségeket. Ennek t ulajdoníthat6, hogy a Rákosi-Ger6 zsarnok- ' 
ságnak minden nagynevO kis%olgál6ja átélte az 56-os forradalmat. tn magam 
láttam egyetemista diákharcosokat, akik az elfogott ÁVH-s foglyokat meg
védték a tömeg dühét61. Micsoda különbség e% a szabadságharcos magatartás 
azzal a magatartással szemben, amelyet Castro forradalmárai alkalmaztak 
Kubában a gy6zelem után! Szabadsdg nem ~palhet fel elnyomdssal.Ennek az 
igazságnak a felismerésében küzdött Budapest ifjúsága 1956-ban és ezért 
volt ez a harc 8zabadsdgha~c ~s nem fosztogató fop~adalom. 

.. DEMOKRATIKUS " . . 
A harmadik alapvet6 "különbség sok fl nemzeti II jellegO szabadSágmozga

lom és a mi 56-os szabadságharcunk között az, hogy 1956 ifjúsági vezet6i 
nem ismertek faji, felekezeti, nemzetiségi, vagy osztálykUlönbséget.Min
den megmozdulásuk demokpatikus volt. Kiálltak amellett, hogy az -egyénnek 
joga van eszmei szabadságához és faji jel legéhez. Ez az egyéni jog pedig 
elkerülhetetlenül szGli azt a jogot, amel yet nemzetközi vonalon, mint a 
n~pek önpsndelkea4si jogát ismerünk el. Az 56-os vezet6ség tudta, hogy 
Románia, CsehSZlovákia, Kelet-Németország és els6sorban Lengyelország fe
szült készenlétben áll a megmozdulásra. Ez az ifjáság tisztában volt az
zal, hogy minden soviniszta megnyi~vánulás, amely a magyar nemzet~ségek 
ellen irányul, cseh, román, vagy jugoszláv területeken, az els6sorban az 
ottani kommunista kormányok mOve és nem a lakosság lelkületének a kife-
jez6je. Az a hit vezette 6ket, és én ma LS osztom velük ezt a meggy6z6dést, 
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hogya saabadsdgvdgy t-eBtvérekk~ forra-satja össze a rabokat. Ebben a 
közös szabads~gvágyban akarták megtalálni azt a közös lélektani alapot, 
amely majd a jöv6.ben a Duna-konfederáció megteremtéséhez vezet. Tudták 
( és itteni em1gráci6s sorso~ egyre jobban meggy6z arról, hogy nem té
vedtek ), hogy az emigrációs cseh, román és szerb vezet6séggel itt kint 
kötött barátság messzebb viszi majd. a nemzetek b_ékés jl:Sv6jének ügyét, 
mint bár.milyen nemzeti- politika. Ezért nem volt az 56-osok zászlajára 
tazve semmiféle nemzeti jelszó, osak a 8sabadsdg jelasava.-Mert,ha. hisz
szük és hirdetjük a népek önrendelkezési jogát, akko~ el kell fogadnunk, 
hogya szovjet elnyomás alól felszabadult Felvidék, Bácska és Erdély la
kossága maga dönt a saját hovatartozand6s1ga felól. 

Mi, itt, csak annyit tehetünk, hogy magatartásunkkal bebizony!tsuk: a 
magyarság olyan baráti nemzet, amelynek kötelékében, - ·vagy szomssédsdgdban 
mindenki békés harmóniában él.het. A szabadságvágy egyesit6 és nemzeti kü
lönbségeket áthidal6 erejér6i legjobban tanúskodik az a tény, hogya pes
ti egyetemekre küldött külföldi diákok, akik, természetesen mind kommu
nista világnézetben nevelkedtek, teljes testvéri szellemben harcoltak -
együtt magyar barátaikkal. Erre magam vagyok szemtanu. 

Ez a más eszméjének., hitének, f:ajának, kúltúrhagyományainak és vagyo
nának tisztelete tette a -magyar szabadságharcot tisztává. Sokszor szeret

ént , ha itt, -az emigráci6ban, ágy tudnánk egymás vé l eménybe l i , felekezeti, 
vagy társadalmi különbségét tiszteletben tartani, mint ahogyan azt az 
1956-os forradalom hósei tették. 

" TANULSÁGOK n 

Az eddig elmondottakat összegezve a kövétkez6 tanulságot szarhetjük le: 
Az igazi s2abadsál-mozgatom soha nem ismeri el a " cél szentesíti az esz
közt" elvét. Ez az elv ugyanis csak arra alkalmas, hogy minden igazság
talanságnak a ff jogszeraség " látszatát kölcsönözze és így elfogadhatóvá 
tegye a - legaljasabb tetteket. Ismét Soldzsenitsynre hivatkozom, aki ezt 
olyan nagyszeraen megirta n For the Good of the Cause II cima munkájában. 

A tiszta szabadság-elv nagy bátorságot követel att6l, aki azt gyakor
latban is követni akarja. Ez ~Z elv kötelezi az igazi szabadságharcost 
arra, hogy kellemetlen, ellenséges, sót destruktiv elemek vélemányét is 
meghallgassa. Óriási lelki fegyelem kell ehhez, de ez az egyetlen út, me
lyen nem tévedünk vissza a ke t tds m~rtékke7, való m~ré8 hamis ösvényére. 
A valódi demokrácia alapja, hogy bár nem értek egyet az ellenfelemmel,de 
halálomig védem a jogát, hogy véleményét szabadon kimondhassa! Történel
münkben, talán először va16sította meg ezt az elvet a gyakorlatban is az 
1956-os szabadságharc ifjúsága. Micsoda mélységes szakadék választja el 
ezen a téren is a mi ifjainkat azokt6l az itteni zajos tüntet6kt6l, kik 
azonnal készek a fejét betör~i annak, aki nem ért egyet véleményükkel. 

Az igazi szabadságharcos kűtönb az ellenfélnél. Felette áll annak er
kölcsi szinvonalán és elég bátor, hogy bizzon abban, példájának erkölcsi 
ereje olyan fegyver, amely kűlsd erd82ak helyett. belsd meggydaddés8el 
vívja ki azt az életformát, amely demokratikus, szabad és mivel meggy6-
z6désenalapul, azért tart6s is. 

Ezek a határozott vonalak azok, amelyek élesen választják el, az esz
méért küzdő s.~badsághóst, az önz6 érdekeket képviselő, kis csoportok 
hatalmi érd~,8t hajszoló demag6gok zavargásatt61, amelyeket a szabadság 
köntösébe bú~tatva pr6báln3k elfogadhat6vá tenni a " silent majority ti 

számára. N6KÜ!!k, itt az emigrációban, vagy, ha jobban tetszik, diasz-po
rában,lehetnek különböz6 véleményeink biz-onyos dolgokról. Ez így van 
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renq,jén. A magyar nem birka-nép és ~zt·_ sokan összetévesztik a "t:urán1-
-átokK-kál. Ez nem turáni átokl A kiHönbösd v4teinény6k'etösszefogtaZ(J 
esamecse~ékbdZ · égetddnek ki a Jövd-ép~tés tég~di. A turáni átok az, ha 
nem tudjuk egymás véleményét olyan tisz·teletben tartani, mint amelyet 
elvárun~ a ·magunk véleményével szembenI . .. . 

Az 1956-08 budapesti if j 'Óság képes volt erre és ez.zel . a magatartásával 
a politikai érettségnek olyan bizonyítékátadta, ' amely erkölesi vonz~sá
val -össze " tudta forrasztani a ft'lagyar nemz'etet olyan eqyséqgé, amelyre 
történelme során igen ritltári volt pél.da.Szinte sz1mb6likus erejcI a ,volt 
moszkov~taNAGY IMRE és a volt ·ludovikás MALÉTER PÁLegyesUlése a mártir-
-halálban. . 

Orízzük Európa .els6,igaz!, 'tiszta " forradalmának " emlékét és le
gyünk büszkék arra, hogy eat a p4tddt a magyal' · nép' sSQZgdltatta as embe
l'iségnek. Védjükmeqezt a felemel6" szabadságharcot" a közöny agyon
hallgatását61 éppúgy, mint a ,cinizmus mindent· sárbaránt6 bemocskolását61. 
Mert ennek a szabadságharcnak az emléke történelmünk legfelemel6bb há
gyománya. 

++ + + + 

vitéz VATTAY . FERENC 
. tDESAPÁMRÓL. 

Vetter Károly Pál régi pozsonyi család sarja volt. 1856 nov.1S.-én 
született Pozsonyban. Ott végezte el a középiskolát, majd a Klosterneu
burg-i " Hochschule ftlrBodenkultur "- ban szerzett diplomát sz6l6 és 
gyümölcstermelési szakon. Horvát-Szlav6niában és Stájerországbangyakor
nokoskodott, majd, mikor végleqes:ítették, feleségtll vette Pozsonyban 
Frenzel Karolát. Házas.ságukból 3 gyermek született: Karola, .. Ferenc és 
Antal. Német neve ellenére is mind'ig magyarnak vallotta magát. ( Fiai 
kés6bb a Vattay nevet vették fél. ) 1889-ben Wurmbergb6l Pozsonyba köl
tözött és átvette a soproni város! sz6l6k iqazgatását. Egy námet nyelvd 
sz.616 és gyümölcstermelés! szaklapot alap!totta fl Westungarischer ' Wein
bergsbote "_t, ezt 1897-f6l 1908-1g saját költségén adta ki. EzenkívcI1 
a "Borászat! Lapok", ' "Köztelek", "pozsonyi Gazda" és a "Soproni Hírlap" 
is közölte szakcikkeit ... Tanított a pozsonyi és tapolcai vincellér is-

·ko1ákban. 
A 90-es években lépett fel a szea6-ültetvényekban a filoxera járvány. 

Ez a parazita, a sz6l6t6kék gyökerét pusztította. Mint "filoxera-b!z
tos", Sopron és Moson vármegyékre k,iterjed6 hatáskörrel, megtalálta a 
védekezés módját: a megtámadott sz616 ültetvényeket kiirtatta 'és helyet
teellenálló "amerikai'· 8z616 alanyokat telepített és azokat oltották 
be a régi, ' nemes fajtákkal. Ez, természetesen nem ment ellenállás nélkül, 
a végrehajtáshoz többször kellett katonai karhatalmat ígénybevennie. 

Munkássága eÍismerésétll átvették magyar állami szolgálatba és kine
vezték sz6lészeti .és borászati felügyelének • . Több munkát írt németül és 
magyarul.. " . 

1914-ben nyugdíjba ment és 1917 máj .17 o.-én Miskolcon halt meg .laetét 
és mcIkÖdését a "Borászati Lapok" nekro16gja méltatta. 

Halála után 15 évvel, 1932-ben a )loson magyei Gálos község ( ma GoIs, 
Burgenland ) emlékmcIvet állított fel. Az emlékmtl leleplezésén a vOlt 
osztrák kancellár, Dolfuss tartotta az ünnepi beszédet. Az emlék.mcI fel- o 
írata: " Oem Retter aus Schwerer .Reblauszeit und Erneuerer des heimischen 
Weinbaues, PAUL KARL VETTER, Weinbauinspektor, in dankbarer .Würdigung: 

Die Weinbautreibenden des Burgenlandes - 1932 ". 
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MAgyarul: If A·nehéz idókben meCj'inent6jének és fel'dfít6jcinaka helyi 
szc5lészetünknek P'.K. Vetterflek · hálás köszönette.l a ·Burgenlandiszc5,lc5s
gazdák. .. 

ltle:trajzl adatai, megtalálhat6k ·a "Magyar ltletrajzi Lexikon II.kötetének 
995. oldal,án. 

+ + + + ... 

vitéz ÁGHY- ASBóTH ZOLTÁN 

AZ ISTENI H:tT · EREJE· ts S·EGEDELME 

11. :~ té8z .• 

(- I.rész aB.L. 1986/1. számában) · · 

7. 

Innen én szabadságra mentem, de amikor 1918 Karácsony után ójra be a- o 
kartam vonulni Deésre, az oláhhadsereq már ·elfoglaltaRolzsvárt.Engem 
leállítottak, de. megszöktem és KolQ~sv.6rtCS1 ; :é8zakZ:~lahonnari akkor még 
ment vonat egyenesenBudape~tre, ott vonultam be. A B.M.-ben kérdeztem, 
hogy hogyan tudok Deésre menni. Azt mondták i menj oda, ahová akarsz ,de 
Deésre már nem mehetsz'. Ezután 'Sopronba mentem, ' a volt 18.h.gy.ezredhez 
és ott jelentkeztem. Itt ért 1919-ben a kommunizmus kitörése. ' Láttam 
Run Béla kommunista bandájának két vérengz6, gyilkos tagját,Szamuell1 
Tibort és apupos Korvin-Klein terrorista vezet6ket. Láttam a kommunista 
t1jság elsd oldalán a csornai templom körüli. akác fákra felakasztott 1'2 
csornai földmdvesr6l készült képet. Ezek a terroristák akasztották fel az 
akkori csend6rfelügyelc5t Budapesten és több ·csend6r tisztet ~ és alt1sztet. 
Császár községben a r.kath.plébánost a temploma bejárata el6tt felállí
tott ak~szt6fára akasztották és máshol is sok j6 magyart hdztak fel.~vagy ' 
más módon végeztek ki. ' 

8. 
A szegedi Demzeti mozgalom megalakulásakor Szombathelyr6l tÖbben át

szöktünk Pinkaf6nél a határon, Ausztriába és csatlakoztunk Feldbachban a 
már ottlév6 bajtársakhoz. Innen,a kommunizmus ,bukásakor Lehár ezredes 

. vezetése alatt a tiszti zlj-jal Gyana,falván át a 7. székely páncélvonat 
fegyvereivel fölszerelkezve Szentgotthárdon át bevonultunk Szombathelyre. 
Miután ott rend lett, 1919 augusztusban Savanydkdtra ( Burgenland) ke
rUltem, mint a kismartoni határcsend6r zl.j .. 1.szd •. -ának tisztje. A tria
noni béke miatt lettünk csend6r zlj.,mert Magyarországon, csak 25.000 f6s 
hadsereget .tarthat.ott. Nevünk kés6bb"Satárvadász zlj."lett. Innen Pecse
nyédre kerUltem, mint határvadász korqon6rspk. ( 1.szakasz ). Feladatunk 
volt a határv~delem és a csempészet megakadályozása. Itt történt velem, 
hogy egyik jár6röm egy csempészt6l elvett forg6pisztolyt adott át,c'sövé
vel hasamnak ir.ányítva. A pisztoly elsült, de a lövedék, még a zubbonyo-
mat sem érte,a cip6m el6tt találtam meg~ Sértetlen maradtam. . 

9. 

1921-ben átkerültem a Csend6rséghez. A tanfolyam elvégzése után pedig, 
mint cs6.fhdgy. a csend6riskolához kerültem,mint okatt6tiszt. 

1939,má'rc~19 .. -én a visszatért Kárpátaljára helyeztek, mint szds.-t és 
a 8/1. csd.nyomoz6 alosztály t kellett feláll!ta~om Huszton.Onnan Unqvárra 
helyezték az alosztály t, . melynek .pk.-a lettem. Szolgálati területem: UNG
BEREG és Máramaros vármegyék területe a Beszterce foly6ig, kb. 400 km. 
hosszóságban. -Lengyelországgal és délen röviden Romániával voltunk ha-
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tárosak.- A , lengyel-n~met háború kitörése után, mivel a lengyelek , 18 nap 
alat't elvesztett~k a háborút, mert a szovjet is hátba támadta eSket ~s a 
magyar határig jöttek e16re az ~n szolgálati területemn~l. - A szovjet 
ezr~vel küldte át a határon t,itokban gyalog, vagy ejt6erny6vel a k~meket 
és partizánokat, de ezeket majdnem mind elfogtuk az örsök r~szv~telével. 
1942. 'áprilisáig 2083 személyt fogtunk el.- . ' 

1942.ápr'.27.-én a 2. v.JÁNY hadsereggel szovjet hadmGveleti területre 
kerültem Kursk, majd Stary ,és Novy Oskol 'nevG városokba. feladatunk a 
front mög~' ledobott ejt6erny6s kémeket ártalmatlanná tenni az ukrán és 
orosz n~2, valamint a felállított orosz rend6rs~g segíts~g~vel. - Katonai 
~8zIg.vezet6 is lettem, állomás pk. Novy Os kolban stb.-

194,3,jan.3.-án leváltott~ és hazat~rtem Ungvárr~. 
1944.okt .. 26.-án a szovjet elfoglalta Kárpátalja nagy _ r~szét és bevonult 

pngvárra,. Én, a csénd6reimmel, Kassára vonultam vissza, majd onnan Buda
'pestre kerültem, más háborl1s. peosztásokba. 

10. 
1944, ,dec.25.-~n rádi6n parancsot kaptam Szombathelyr61,' hogy azonnal 

indulj ak el Esztergom felé.Budát, a Havösvölgyig betört szovjet aknataz 
alá vette, E~ztergommal egyetemben. - 2 akna a téren lév6 Maszaki laktanya 
udvarába ' esett" amely tele volt, menekültekkel , asszonyokkal és gyermekek
kel, katonákkal. tn is köztük voltam.36 halott és 85 sebesült ,lett. Mel
lettem egy villanyos vezet6 is megsebesült, de nekem semmi bajom nem lett. 
Sajnos, 2 csend6röm is meghalt. Ekkor indultam el Dobog6k6 felé aut6m
mal. Az utcán templomba men6, ünnep16ruhás n6ket láttam meghalva a járdán. 

Szerencs~sen át jutottam Esztergomba, ahol éppen a tábornál páncélos 
csata volt, átmentünk azonnal a Duna hídján ~s annak balpartján tovább 
mentünk Komáromig, ahol ism~t a Bécsi országl1tra t~rtünk. Gy6rben ~g6 gyá
fak roncsait láttam, amit az angol-amerikai légier6k lebombáztak a földig. 
, M~ly fájdalmamra, egyetlen, cs6.hdgy.fiam Budapest védelmében h6si ,ha
lált halt, sok drága cs6. Bajtársával. Ott aluss~a Budán örök álmát. 
, Ezután Szombathelyre, majd Muraközbe és Vend vid~kére vezényeltek a 
Tito partizánok ellen, de a szovjet elfoglalta drága hazánkat és én, 10-
vascsend6reimmel átmenve a ' Mura foly6n Radkerstburgba és onnan tovább 
nyugatra Németországba folytattam útam, ahol meqtaláltam a már eleSrekül
dött családomat Bajorországban.-

1951-ben kivándoroltunk az USA-ba, egyetlen leányunk után és ,az6ta itt 
élünk mi is veletek, még ~l6 magyar testv~rek. 

Az id6 halad, öregszünk, bizony már ~n is a 90.-~vemet kezdtem el ta
posni a m111t esztend6ben, de hála a Mindenhat6 Istennek, egészséges va
gyok, eltekintve az öregs~g jelentkez6 bajait61. Amíg ~lek, s%ívemben és 
lelkemben Isteni ~s Krisztusi hittel, szeretetben, bízva az O segedel
mében és akaratában, hogy az utánunk jöv6 generáci6nak újra visszaadja 
drága, szép magyar Hazánkat és annak szabadságát, Hitét! 
: Drága Bajtársak, Magyar Testvérek! ,Am!g mi, öregek még élünk, hallas
suk hangunkat, fogjuk meg egymás kezét, ne vitatkozzunk, hanem összefog
va támogassunk olyan igaz, magyar egyesületeket, amelyek megalkuvás nél
kal dolgoznak Hitükért, Hazánkért, annak szabadságáért. T6mogassuk azokat 
mindenben, anyagiakban, lekesítsUk fel azokra a hitetlenek által vezetett 
acti6k ell~ni munkájukban, azok el'len, amelyek veszélyeztetik Hitünket, 
Hazánk szabadságát ~s életünket! Csakis olyan vezet6kben bízzunk,akik 
ezeket vallják és velünk együtt ezért harcolnak! ' 
Drága Magyar Testv~rek, Bajtársaki 

Engedj~tek meg nekem, hogy ezen hosszú leírásom után leírjam még az 
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1980,jun.1-S.-én éjjel 24 6rakor álmomban történt gyönyörtI látomásomat. 
Almombansok furcsa dolgot láttam, amire r~ár nem is emlékszem, de 

egyszerre, hirteleri elmult minden más álmom és megjelent el6ttem, kb. 
5-6 lépés távolságila az Cr·· Jézus Krisztus, a maga gyönyörtI magas alak
jával, hosszú fehér ruhában, hosszú, fekete szép hajjal. Ezután gyönyör tI 
fejét felém forditotta, megláttam csodálatos szép fekete szemeit, komo
lyan rám nézett.·~ Azután .hirtelen elmult a látomás és felébredtem. 

tletembenehhez hasonl6 álmom és látomásom nem volt! 
Adja aj6 Isten, . hogy ··· ezen látomásom val6sággá váljon az örök 

Honban, amikor Ot lélekben láthatom és O is ítélkezik felettem, a többi 
htIséges, j6 magyar testvérrel egyÜtt! - . 

Testvérek, Bajtársak! Ne .felejtsétek és ne hagyjátok el ISTENI és 
KRISZTUSI HITETEKET és erre neveljétek gyermekeiteket~ ut6dainkatl 

A MINDENHATÓ ISTEN és a.z O SZENT FIA legyen Veletek! 
.+ + + + + 

VITtz HANGODI -·JÁNOS 

EGY ·CSODÁLATOS TALÁLKOZÁS EMLtKt~E 72 tv UTÁN. 

( a HANGODI házaspár bajtársi é.s baráti látogatása nyugatr6l keletre ) 

1986.III.21.-én reggel elindultunk a Csendes Óceán partján fekv6 Vic
toriáb6l ( British Columbia, Kanada ) meglátogatni a keleten él6 bajtár
sainkat és barátainkat, hogy személye sen adjuk át az itteniek Udvözleteit. 

Az Air Canada 747.sz.gépe .vitt TORONTO-ba. A Carlton Hotelbenszáll
tunk meg, ahol 1981-ben annyi kedves bajtárssal és feleségeikkel voltunk 
egyUtt ••• 6k most hiányoztak. 

JAKAB IvAN lovas fhdgy-gyal vettük föl a 'kapcsolatot, akit még K1skun~ 
halasr61 ismertem, feleségével együtt. örömmel hallottuk, hogy dr.SZALON
TAl SANDOR cs6.csop.vezet6 már sz6lt érkezésUnkr61 és a Muzeum megtekin
tése után találkoz6 és ebéd a MAGYAR HAZ-ban · •• . a.. Dr. SZALONTAI és fe
lesége, Gabriella, emberfeletti munkát végeztek és végeznek ma is, hogy 
a Muzeumban el~elyezett tárgyak biztonságban legyenek és méltóan képvi-
seljék a magyarság dies6 mult ját. . 

Az ebéden résztvettek: dr. SZALONTAIÉK, JAKAB IVANÉK, id.KARACS LAsz
LÓ, KI·SS UROLY, PETERDEY MIHALY, MENYHí\RT ISTVAN, dr. v. ORMAY JÓZSEF, 
BORBÁS UROLY és mások is. Mi, JAKAB IvANÉK vendégei voltunk, kiknek 
szeret6, szép otthonában tovább foly tat tuk a beszélgetést. 6 vitt haza 
szállásunkra. Vasárnap, a magyar mise után MAJNIK ISTVANtK-nál várt fi
nom ebéd bennünket. Másnap HAMILTON-ban látogattuk meg SEREGÉLYES MÁRTON 
bs·.-unkat.Márton,sajnos beteg, járása bizonytalan, hamar fárad és olyan
kor a beszéd is .nehezére esik. De felvidult, amikor a menektIlés emlékei
r6l beszélgettünk. Az els6 szavai e~ek voltak: n ••• emlékszel, Já·nos, 
mikor .a sebesült honvédet háton hoztuk ki a . veszélyben ••• ? " Felesége, 

, ANNUSKA, kivál6 gondossággal, szeretettEd ápolja beteg urát, igazi csen
d6rasszony. Aldja meg a Jóisten érte. Rövi d ott-tartózkodásunk alatt ta~ · 
lálkoztunk még KEREKES ALBERT-tel, DEME LAJOS-ék · n~m voltak otthon,majd 

- HORVATH BtLA 6rm. és . feleségével, akik WELLAND-ra vittek autóval, özv. 
SZtPLAKY JÓZSEF-néhez, aki már nehezen várta érkezásünket. MARISKA rend
kivtll szer·etétremélt6 asszony és a f j a JÓZSEF szintén, akire büszke le- . 
het minden édesanya. F6könyvel6 egy nagy vállalatnál.tdesanyjával lakik. 
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Itt találkozt.unk SIMON IMRE törm,. csop. vez. és feleségével, aki érte
sítette a bajtársakat és másnap a MAGYAR HAZ-ban volt 'a találkozó. öröm 
volt látni a szép összetartást. Ott voltak SIMON IMRE, MATt. JÁNOS,HOR
VATa BtLA, LAYKÓ MATYAS, NAGy JÁNos, KöRMENDY JANOS, SiPOS lÁSZLó, KO
LOZSVARY ZSIGMOND ~s SZABÓ LASZLó, az önképz6 KÖr elnöke is szeretettel 
fogadott mindnyájunkat. . 

A Magyar Házból kimentünk a temet6be és imádkoztunk v.SZATHMJ\RY .KA
ROLY és sitpLAKY JÓZSEF' 6rm. sírjánál. Nehéz szívvel bócsóztunk és csak 
magamban keseregtem, hogy ft Karcsi, nem ez volt a megegyezés közöttünk •• " 
( Ugyanis arra kértem Ot, hogy., ha én elpatkolok, - inert a lovasember az 
elpatkol,- neki kellett volna engem bócsáztatni.)Még meglátogattuk SiPOS 
~SZLÓ bs. feleségét, aki lábtörés miatt nem lehet~tt velünk. Innen sztp
LAKY-riéhoz mentünk, aki már várt fínom ebéddel ', ami igen jól esett. Itt 
vártuk meg NAGY JÁNos lovas6rm.-t, aki fölajánlotta, hogy elvisz minket 
BUFFALO~ba. igy SIMON IMRE 1s velünk jött.SZtPLAKY-nétól búcsút véve,JA
NOS szép aut6ja BUFFALO felé tartott, hogy ott, egy csodával határos ta
lálkoz6 megtörténhessék. A hosszú útvonálon Jánossal b6ségesen lovagol- . 
~unk is, . idézve a kiskunhalasi alosztály emlékeit. ( Annyira belemeleged
t Unk a "lovaglásba", hogyakormánykereket néha összetévesztette a kan
társzárral és egy párszor , majdnem leléptünk a kövezetr6l. Ugyanez megtör
tént 1981-ben néhai GONDA ZSIGA iovasbs.-unkkal is, mikor Toront6bol i-y 
gyekeztünk MILWAUKEE felé. ) 

BUFFALO-ban találkoztam 72 esztend6 után VERES JÓZSEF régi, gyermek
kori pajtásommal. Mindkett6nk szülei 1914-ben Monokon ( Zemplém vm.) lak
t ak, ahol az 6 apja a l6fogatú vasútvonal mindenhat6 mestere, míg az én 
apám kerékgyárt6 mester volt. tdesapáinkat egyszerre hívták be katonának. 
Hamarosan jött a gyászhír, hogy Pajtásom apja Belgrádnál elesett. O hét, 
én 14 esztend6s voltam. Ok, Monokról rövidesen elköltöztek. - Pajtásom, 
1956-ban négy gyermekével menekült Magyarországról, hol Budapesten HAv 
főkalauz, vonatvezet6 volt. 1985-ben egy véletlen folytán olvasta nevem, 
s levélváltás után mindketten vártuk a találkoz6t. 

Feleségem, KATÓKA, a buffal6i határállomásr6l telefonált neki,hogy meg
érkeztünk. " Én már indulok is ••• " volt a válasz. Val6ban, perceken belül 
jött egy autó, abb61 egy alacsony termetd, fürgemozgású .emberke ugrik ki 
é s egyenesen kis csoportunkhoz tart ••• én is szaporáztam a lépteimet és ••• 
sz6tlanul egymás nakába borultunk. Bajtársaimat is üdvözölte, akik velünk 
együtt örültek, hogy jó kezekben vagyunk. Szeretettel vettünk búcsút t6-
lük •••• Másnap, JÓSKA lakásár6l te+efonon felhívtam v. KARSAY ELEK fhdgy. 
bs.-at, akivel együtt ebédeltünk. Kimentünk a temet6be és imádkoztunk 
v.HARASZTHY ISTVAN alez.sírjánál. Hazatérve, pajtásom Dr.ANDRÓCZI FERENC 
remek gyÜIl\ölcsborával várt bennünket és annak fogyasztása közben folyt a 
társalgás tovább. Innen CLEVELAND felé vettük az irányt, ahol fölhívtuk 
PRÓKAY JANOS alhadgy.bs.-amat, majd bonyodalmas txizás után végre is sze-' 
rencsésen megérkeztünk házához. JÁNos a szolnoki osztálynál teljesített 
hosszÓ: idéig szolgálatot és 1944-ben, okt.-ben. az ottani harcoknál talál
,koztunk ut6ljára, hol 6 fogságba esett.PRÓKAY-ék szép otthonában, a vi- . 
szontlátás örömében elfeledtük fáradtságunkat és nem tör6dve az id6vel, 
felváttva meséltUk életünk kálváriáját. Ott találkoztunk özv.NAGY JÁNOS
néval, Ilonkával, néhai f6törm.özvegyéyel. Telefonhívásunkra aut6jába 
alt és jött: nemes altorjai MOLNARISTVÁN, a MCsCsK 'elnöke, akivel a be
szélgetést továbbfolytatva gyorsan haladt a- id6 •. A nyugati bs.-ak Ud
vözleteit melegen viszonozta. Szóba kerult a bajtársi élet. Ahogyan én 
látom, katonásan követeli a bs.-akt 6l a rendet és a pontosságot.Igazi 
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katona" szikár, gyorsan mozg6 ember. ( Meg is jegyeztem, hogy ilyen 16-
rat~rmett katona hogyan koptathat~ a cSizmája talpát. ) , 

HARMATI' ANDRAs-sal nem tudtunk se találkozni, se be'szálni ,de v. NAGY 
LAJOS f6t6rm.-rel telefonon váltottunk sz6t azzal, hogy AKRON-ban ta
lálkozunk, de nem tudtak jönni. PRÓKAY' bs~-unknak nagyon szép háza van, 
s mintarend van ,mindenhol. Felesége, MARIA kivál6, h4séges cs6.-asszony. 
Még a gondolatát is figyeli 9yengé'lked6 urának és 6vja mindent61. ' , 

Hárc.29.'-én il kora reggeli 6rákban ismét aut6buszra ültünk és YOUNGS
TOWN , felé 'tartottunk. Kat6kának régi vágya volt látni a kolostort,melyet 
erdélyi fe~ences barátok vezetnek. Isten segítségével ide is megérkeztünk 
és felesé9~ elérzékenyedve nézegette a templomban elhelyezett kegy tár
gyakat. Egy székelyudvarhelyi atya jött oda hozzánk, kinek irodájában 
beszélgetés közben megpihentünk, s megajándékozott négy kis magacsinálta 
a Sz4zanyát Jézuská,val ábrázoló szobrocskával. 'Nagy meglepetés volt szá
munk ra a templom falán lév6 hatalmas, angyalos, koronás magyar címer és 
alatta az MKCsBK emléktábláj,a, s a hata'lmas ' Szent Lászl6 szobor, két ol
dalán a régi vármegyék címereivel. Mind~zeken elmélkedve, jObban ére~tük , 
magunkat. H~SvtT VASARNAPJAN; márc.30.-án bócsúztunk Cleveland-tól. 
Autóbusszal, korán megérkeztünk AKRON-ba, a LóRANTFFY OTTHON-ba.F6t.DÖ
MöTöR' TIBOR, ref. püspök ór jött oda hozzánk és pihenésre fölajánlotta 
fia lakosztályát. Templomi,' beszédében kUlön is megemlítette, hogya 
Csendes óceán 'partjár61, Victor'iáb61 is vannak résztvev6k. Az ünnepség le
folyásával a magyar ójságok részletesen foglalkoztak és a fényképek olvas
hat6an mutatják a bronztáblákra fölvésett neveket is. Az ünnep16k kö~ül 
többen észlelték, hogy él6k nevei is vannak fölvésve a bronztáblán,amire 
nem találtak magyarázatot. , A mártir, h6sihalottak nagy számához viszonyít
va a magam részér6l kevésnek találom a bevésettek neveit, mert alig van 
honvéd, csend6r, rend6r, akinek el6ljir6i, f eljebbvalói, pattársai,alá
rendelt jei közül ne lenne mártír, vagy h6sih~lott. 

Az Akron-i ünnepségek után ' VERES JÓSKA PALI fia visszavitt a Cleve
land-i távolsági aut6busz állomáshoz, ahonnan Milwaukee felé, most mir 
hazafelé indultunk. Az éjjeli utazást61 fáradtan és éhesen érkeztünk meg 
a kora reggeli 6rákban Milwaukee-be, hol s6gorunknál, TARJAN LASZLÓ repe 
6rm.-nél kötöttünk ki. ~snap telefonon jelentkeztünk v.AGHY-ASBóTB ZOL~ 
TAN ezds.úrnál, aki vejét és 'leányát, PALLAGI VIKTORT és ,feleségét 'küld
te értünk. Ezr.dr 1928-ban az 6pk.-i iskolán tanárom volt,- ma ls egyenes 
tartással fogadta jelentkezésemet, én pedig úgy éreztem magam, mintha 
27 éves koromban Szombathelyen let,tUnk volna. - Hála a Mlndenhat6nak,Ezds. 
úr j61 bírja magát, egyenes, mint a ,feny6, er6s, mint a tölgy. A Nemzetes 
Asszony gyengé'tkedik, de vejük, leányuk DALMA és az unokák is nagy szere
tettel és gondossággal veszik körül 6ket. Aldja meg a j6 Isten a páldás 
szeretetben él6 Családot. Még kimentünk a temet6be, hol imádkoztunk FOGA
RASI JÓZSEF ,alhdgy. és felesége sírjánál. 

S6gorunk és felesége ls nagy szerete~tel fogadtak, igen kitettek 'maqu
kért és, mikor az id6 elérkezett, ápr.3.-án kivittek a rep4l6térre, s on
nan a hatalmas acélmadáron hamarosan otthonunkban találtuk magunkat .. 

Els6 ' gondolatunk szállott az ~r18tenhez, hogy id6s ,korunkban is er6t 
és lehet6séget, adott, ' hogy ezt a nagy útat megtehettük és annyi gy6nyör4 
emlékke1 gazdagodva érkezhettünk szerencsésen haza. 

VégezetGl itt mondunk hilás köszönetet bajtársainknak és j6barátalnk
nak, aklk minket szeretettel fogadtak, szívesen elláttak és ottart6zkodá
sunkat széppé és felejthetetlenné tették. 

+ + + + + 
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FÁt ISTVÁN 

LEGYEN VILÁGOSSÁG 

1952-53-ban együtt dolgoztam v.SZATHMÁRY KÁROLY sZkv.cs6.szds.-sal,aki
hez szemályes barátság is fGzött. Egy beszélgetésünk alkalmával említette, 
hogy szándékában van összegyUjteni a világban szátsz6rt emlékeket,melyek 
a M.Kir .Csend6rségre vonatkoznak ás ezekb61 mózeumot szervez. Kételked-
tem ennek .a meqval6síthat6ságában, de . elvben elfogadtam érVelését, hogy az _ 
ilyen hadtOrténeti emlékek nagy értéket jelentenének, nemcsak az emigr'
ci6nak, de felszabadulásra vár6 szUl6hazánknak is. 1955-ben Wellandr6l 
Toront6ba 'költözött és fajtájába vet ett hitével, szorgalm'val és türelmé
vel nekifogott a reménytelennek látsz6 munkának. Negyed század, egész vi
lágra kiterjed6 levelezésével , ótjaival és gyGjtésével ·megva16sitotta 
tervét • . Minden fellelhet6t összegyGjtött, ami a M.Kir.Csend6rség és Hon
védség tárgyi dokumentuma. Ennek elismeréseként kapta meg befogad6 hazánk 
magas kitüntetését a CANADA ORDER-t. Ne~ tudom elképzelni, hogy az ille- o 
tékesek "tévedésb61" adták volna neki ezt a kitüntetést.- 1985-ben a Ka
nadai Magyar Kultúr Központ impozáns helyiséget bocsátott a cs6. és az 
ezzel párhuzamosan megszervezett, Oshawában lév6 repG16 mózeum részére. 
19y alakult meg, az örökösödés kérdésének tisztázása után a Magyar Királyi 
Fegyveres Er6k Múzeuma. Az ünnepélyes felavatás, ugyanez év aug.17.-én 
történt. Unnepi beszédet mondott CZAPÁRY ZOLTÁN, szkv.repQl6 ezredes, a 
Magyar Légier6k legid6sebb tisztje. Az ünnepség és felavatás nagyon ked
vez6 sajt6visszhangot kapott. Ugyanilyen elismerés nyilvánult .meg a magyar 
egyházak és egyesületek részér6l is, melyek eredményeként egyhangú véle
mény alakult ki, hogy az emigráns magyarság nagy értékkel gyarapodott. 

Most pedig, nyolc h6nappal a felavatás után, a legnagyobb páldányszám
ban megjelen6 "The Globe and MaiI" c. lap ápr.30.-án közölte Koslik Zoltán 
·cikkét, melynek címe: " Exhibiton pro-Nazi police raises ire ",vagyis 
egy nácibarát rend6rség ' kiállítása felháborodást kelt. . 

A felel6tlen és rosszindulatú bírálat helyreigazítására röviden ismer
tetem az elmarasztalt fegyveres karhatalmi alakulat mdködéaát, nehogy ol~ 
vas6ink a felel6tlen rögeszmék agymosási kísérlete alapján alkossák meg 
véleményüket. ' 

A zsandár-pandúr korszak zGrzavara után, szÜkségessé vált egy kivál6an 
képzett testület látrehozatala. így alakult meg, 1881 februárjában a Ma
gyar Királyi Csend6rség. Két évtized alatt olyan eredményeket ért el,hogy 
a bOnözés arányszáma Eur6pában Magyarországon volt a legalacsonyabb. ( Ka
nadában az R.C.M.P. , a mi Csend6rségünk szervezése alapján alakult meg.) 

Kett6s feladatot látott el: a nemzetvédelmet ~s a bQnözés elleni harcot. 
Az I.Világháború után 6k fogdosták öss ze a Tanácsköztársaság rémuralmának 
azokat a gonosztev6it, akiknek nem sikerült elhagyni az orsz4got. Helyre
állították a Károlyi és Kun Béla bandá~garázdálkodása után megingott köz
biztonságot. Figyelemmel . kísérték, úgy a sz~ls6bal, mint .a sz~ls6jobb -
legtöbbször földalászorult - államfelforgat6 terveit. 

Mikor beléptünk a II.Világháborúba, tudatossá vált .bennUnk,- mint min
den igaz magyarban~- hogy háborúnk nem a n~met terjeszkedés segítsége,ha
nem safát önvédelmünk egy ' ördögi rendszer ellen, nehogy 1919 meglsmét16d
jék. Az a tény, hogy a németek nem szövetségesként, hanem ágyótöltelékként 
kezeItek bennünket, magyarokat és gyarmatnak t ekintettek, mind világosab
bá vált. v~gal 1944 márciusában HORTHY MIKLÓS kormányz6t t6rbecsalva,meg
szállták hazánkat, akárcsak Hollandiát, Dániát, vagy Belgiumot. Ezzel meg-
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szünt szabad cselekvésünk. 
így következhetett be a , vidéki zSidóság elhurcolása~mely a 'belügymi

nisztériwnb~n Gl6 és nemzeti függetlenségünket sért6 német parancsot 
szolgalelkden végrehajtó kis csoport kivételével, az ország minden rétegét 
felháborította. Fajtánk sokkal önérzetesebb, semhogy sz6tlan le,gyen, ami
kor magyar áll'ampolgárok ezreit hurcolja el ,egy ellenséges, idegen hatalom 
kollektiv ,ítélet alapján. Tenni azonban nem lehetett semmit a megszál16k 
fegyveres t~lereje miatt, mert minden ellenállást vérbe fojtottak volna. 

Ebben azid6ben a Csend6rség létszáma 20.000 körül volt. A vidéken é16 
deportáland6k összeszedését va16ban az ezzel meqbízott kb.l,OOO cS,6.haj
totta véqre, de éppen olyan undorral és az elhurcoland6k iránti részvét
tel, mint azok az angol katonák, akik a felel6tlen McMillan, a kés~bbi 
miniszterelnök parancsára 70,000 ukrán és horvát hazafit szolgáltattak ki, 
hogy a szovjet NKVD és a szerb partizánok lemészárol ják 6ket. 

Ugyancsak véqrehajtotta a ' kanadai kormány rendeletét az RCMP, a kanadai 
királyi lovascsend6rség, melynek tagjai a háborá alatt a japán származásá 
állampolgárokat, minden vagyonuk hátrahagyásával szállították táborokba. 

1944, kora 6sszel, a Testületnek csaknem fele elvérzett az Erd6s-Kárpá
tok harcaiba~, h6siességével egy h6nappal késleltetve az észak-keletr6l 
való betörést. Az országban maradt rész ezalatt átszöktette a vendégként 
kezelt lengyel menekülteket Jugoszláviába, nehogy az SS bossz~jának áldo
zatai legyenek. Legnagyobb teljesítményUk volt, amikor EGY éjszaka 40,000 
lengyelt vezettek át a Murán. A hatáskörében korlátozott Kormányz6 sem 
tétlenkedett, s mint a legmegbízhat6bbakat', a rendelkezésre á'116 csend6rö
ket Budapestre rendelte, hogy az ott é16 több, mint 10.009zsid6t, ha kell 
fegyverrel ellenállva védjék meg az elhurco~ást6l. Sikerült, amint ezt so
kan elismerték, hálásak megment6iknek és jól tudják, kik mentették meg 
életüket. ' 

Mikor Tolbuchin és ~~linovszkijmarsall-ok bekerítették a f6várost, a 
Buda 'romja'! alá temetkez6 " náci" csend6rök vállalták az áldozat orosz

, iánrészét.. A kéth6napos elkeseredett harc és a város feláldozása akadá
lyozta : 'meg, hogy az oroszo,k ne rohanj anak le a Rajnáig, felrugva ' minden 
demarkáci6s meqáll~podást. 

Ezek voltak a csend6rök, a magyar nép legjobb és legfegyelmezettebb 
fiai. Ezeket. szokták" egyesek" MA nácizni, fasisztázni, gyalázni, mert 
a demokrácia térfogatába minden belefér. Alland6an az ar emberi jogok "-ra 
hívatkoznak, de ugyanakkor szem e161 tévesztik, hogy eltorzított vádjaik
kal pont 6k sértik meg azt a 'jogot és így a jöv6 gy4löletének lesznek mag
vetői. Fele16tlenlll lefasisztázzák a szü16hazájukért agg6d6kat i ,tt Kana
dában, vagy az USA-ban és a hagyományaikhoz val6 ragaszkodásukért poten-

,',olális ellenséget látnak bennünk. 
,Mindezt azért írtam le, hogy éi Toronto-ban történtek világossá vál'ja

nak, ol vas6ink e16tt és ezután megkérdezem: ez' a sok fáradtsággal megs,zer
zettgyUj'temény, maly a helytállás dokumentuma: szégyene"'é, vagy büszkesé
ge a magyarságnak és megosztott-e bennünket? Tettem ezt ny'Ógodt lelkiisme
rettel; mert soha, semmi közöm nem volt a csend6rséghez, sem közvetlenÜl, 
sem közvetve. Kizár6lag katonai eskUmet tartottam meg a háborá alatt és 
két ellens~g közül, a veszélyesebb ellen' védtem hazámat, fajtámat, ahogy 
ezt életem végéig t enni is fogom! ' 

+ + + ... + 
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ANGY~N ntLA , 
ERDtLYIt1'TAM tLMtNYEI 

1982 jun~1S.-én léptem ' át a ,román határt Artánynál. Magyarorsz4gi ba
rátaim vittek aut6val. A határnál "l órát kellett várnunk, míg e16ttünk f 
egy holland táristáknál talált könyveket mégv1.8gált'k és Bukarestb6l ' 
kapott engedéllyel továbbengedték. A mi c80magjainkat , N felületesen, w 
vizsgálták, meg, mert nagyon ,ro.szdl lettem, ugyanis, míg várakoztunk, az 
aut6 ablakát nem nyitották ki és a sok cigaretta füa~ megártott.Barátaim ' 
hiánycikkeket vittek nagyváradi barátaiknak. 

Miel6tt elindultunk, megkérdezték a vám6rök, hoqy hol sz'll~ meg. 
Barátom azt felelte, hogy a 'Napoca szállóban., ' 

Nagyváradon, az 'állomás mögötti dj lakótelepre mentünk. Ez egy 4 eme
letes ép.Glet. J6 kilátással. Az utcák, csupa kátyu, kevés aut6, inkább 
csak traktorokat láttam. A család, kiknél megszálltunk, nagyon kedvesen 
fogadott. Szerény bors6levessel kínáltak meg. Megérkezett a kisfia az 
6vodáb6l és sirva panaszolta 'a papájának, hogy nem akar többé óvodába 
menni, mert az óv6néni megverte. Apja kérdésére, hogy miért kapott ki, 
azt válaszol ta s'z6szerint: " azért ,vert meg, mondta, mert magyar vagyok." 

Akkor volt a labdarugó Világbajnokság. Jól láthattuk a televizió er
ny6jén, hogy a Kormány le akarta ' szerelni a küls6 antennákat, hogy ne 
nézhessék a mérk6zést. A román TV nem közölte a játékokat. Amit láttak,az 
a pesti ~~V mG sora volt. Egyéb beszédtámák között elmesélték, hogy a Szent 
László templomot le akarták bontani, ,mert egy építend6 átnak akadályt je
lentett. Oly botrány lett be16le,hogy végül is a pÓpa mentette meg a 
helyzetet és a lebontást kés6bbre halasztották.Ez a család, akinél meg
száll tunk, egy elektromos gyárban dolgozik, ,melynek vezet6je zsidÓ mérnök 
volt. Kétezer ember dolgozott benne, ebb6l 1,800 magyar, 200 román. Csak 
magyaról beszéltek a gyárban, amit 'a hatóság nem türt el és a mérnököt a 
Regátba helyezték át, míg ide, a Regátból hoztak oláh, mérnököt. AttÓl , 
kezdve tervszerGen elbocsájtják a magyarokat és be'telepített 9láhokkal 
töl tik be helyeiket • " 

Nem ' sokkal érkezésem el6tt, Nagyváradra ment körótra Ceausescu (vagy 
hogyan írja a nevét ). Erre kirendelték a munkásokat és gyakoroltatták 
velük, már reggel 6 órakor, hogyan kell orditva üdvözölni 4s tapsolni. 
11-ig nem érkeztek meg, erre hazaküldtek mindenkit azzal, hogy d.u.2 -re 
menjenek vissza. Ogy is történt, amikor megjelent a F6titkár gépe. Be
intették a tömeget az üdvrivalgásra, de az néma maradt. Hogy ne sGljenek 
fel, hangszalagrÓl volt hallhat6 a nép öröm-ujjongása. Az elnöki emelvény
r6l,több dtasitás közt az 1s volt az Elnökn6 részér61, hogy ne ültessenek 
melegágyba paradicsomot, hogy fdt~anyagot spórolhassanak, ' hanem várják 
meg, mig melegebb leszl Megszüntették a távolsági aut6buszokat, ugyancsak 

,Uzemanyag-spórolás ürügyével. Egy id6s magyar nénit SO Leu-re büntettek 
meg, mert, mikor felszállt az autóbuszra,( melyen' a jegykezelés ágy tör
ténik,'mint Pesten,) e16bb leült és ülve , lyukasztotta ki a jegyét. A 
leánylieeumot 83-ban már nem nyitják meg, hanem b~lyette bányászati szak
iskola lesz. A rádi6ban a magyarokat gányoló dalokat közvetítenek. A ma
gyart, "csak It hontalan tekerg6 "-nek szólítják. A várat lebontották.Nyo
ma is eltünt.Korán feküdtünk le. Mivel a lakás kicsi, de nagyon csínos,a 
szomszédnál kaptunk helyet ••• A reggeli szerény, 01cs6 kávé, cukor nélkül. 

Majd folytattuk átunk Kolozsvárra. Az át mentén iskolások baktattak 
kapákkal vállukon, mert a hat6ság azokat is kirendeli földmunkára. Az 
állatok soványak, piszkosak. Bordáikat meg' lehetett számlálni. 
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Kolozsvár gondozatlan, piszkos. Ha megálltunk valahol, azonnal mel
lénk szeg6dött egy magyar .asszony és ségítséget kért. Mikor .parkolni 
mentünk, 4 Leu-.tfizettettek, de mikor megnéztem a ticket-et, láttam, 
hogy csak 2Leu a tariffa .• Ez nem mágyar volt, hanem oláh. ~ivel, csak 
halványan ~lékszem a régi KolQzqárlt9,nem tudtam ellen6rizni minclent,de 
állít6lag,töQb emlékmllvet, ami bántotta az oláhok szemét, eltüntettek. 

Kolozsvárután"azdt ·kezdett romlani~ Déda, Galocás, G6d.emesterháza, 
Ditr6. Itt megálltunk, mert amikor az ejtc5ernyl5sökkel ott j ·ártam, nem 
néztem meg· a falut, sem a templomot, mely híres messze földön. A templom 
sekrestyésével és barátjával beszélgettem. Sírt asekrestyés és kért, te
gyUnk valamit ~rtUk. Apját, bátyját agyon16tték az oláhok. O is fogoly 
volt, nem akart már élni és .pr6bált menekülni~ hogy 16jjék agyon. Terve 
nem sikerült. Barátja, mert magyar katona volt,. verésbe ·, k:!nzásba nyomo
rodott meg. Sirtak,· hogy szegény Csíkországiak, mennyit sZenvednek. Mond
tam, hogy létezik az Erdély! Világszövetség, mely mindent megmozgat az 
érdekükben ••. D.u. elég korá'o' megérkeztünk Gyergy6szentmikl6sra, hol tdes
anyám tanított • . Nem sokat változott. Az id6 esős volt és ht1vös.; A volt 

. Deák Ferenc utca, mely·a vaslltállomásr6l vezet a belvárosb~,borzalmas 
állapotban van. ·Az 6vodát· megtalál tam. Mindenfelé tengelytör6 kátyuk. A 
f6téren az emeletes-ház ablakán purdék könyököltek ki. Mondták, hogy ·azok 
cigányok, kiígénylik a lakást, · megkapják, majd, mikor mindent tönkretettek, 
ödébbállnak •••• · Amikor Massera 'tengernagy Bukarestben járt, mint a kato
nai Junta egyik tagja, djságírók is kisérték és közvetítettek ·híreket. 
Többek köz8tt mindenki hallhatta, hogy azt mondta, hogy nem is olyan .régen 
rengeteg cigány volt Bukarestben, de most már nincsenek. Kérdésére azt 
válaszolták, hogy: "civi lizál6dtak". Hát most szerencsém volt látni a 
"civilizál6dott" cigányokat. Nomád, füstösképaek. Nagyon veszedetmesek, 
megtámadják az embert, meg is ölik, akármil yen ürüggyel. Le ·akartam fény
képezni, de még lassítani sem volt hajland6 a barátom, annyira félt. 'Ot
közben, több helyen láttunk· tanúlókat, amint a vállukra vetett kapákkal 
mentek dolgozni a földekre. . 

Megérkeztünk célunkhoz: Teker6patakra. Megtaláltam elhunyt· barátom öz~ 
vegyé nek házát. Templomát, mely akkor .volt 250 éves és mOemlékneknyíl
ván!tották, akkor restaurálták, de mind a h!v6k fizették. A volt k8zség
házát ;J..ebontották. Híre ment azonnal, hogy ott vagyok. Az autót betoltuk 
az udvarba; jól álcáztuk, nehogy illetéktelen személy meglássa és felje
lentse s vendéglát6t. · Meglátogat tam a volt jegyz6t. Felesége sírt .. Beszél
gettünk. Nyugdíjas. Teljesen levert ember. tlnek. Egy nagymama is meghal
lotta, hogy ott vagyunk, jött, hogy ' unokáit. lefényképezném-e? Este, már 
mikor tökéletes sötétség volt, hozta &,zékely ruhába öltözött unokáit.Az 
ablakokat elsötétítettük és úgy készítettem felvátelt r6luk ••• Másnap meg
tudtam, hogy semmijük sincsen • . Amit Vittem, Argentinából, annak nem ve
szik hasznát. Oda szappan, zsír, cukor, hús kell és nem selyemharis~ya! 
Még összegyUjtik a fahamut és azzal mosnak_ Beszélgettünk. Megtudtam,hogy 
Székely'ors~ágban, városi lak6s kap egy h6na~ra személyenként: 1 kg.cukrot, 
1 kg. lisztet, 1kg.polentát , 0-10 kg. vajat s fél kg. hdst. De mindeze
kért 6rákhosszat kell · sorban állni .. Falun ~O dk.cukrot, 1kg.lisztet, l kg. 
polentát. HLat és zsíradélcot semmit. Háziállataik ellen6r:!zve vannak,ami
b6l id6nként el6irt mennyiséget le kell adni az Allamnak. Az iskolák ré
szére kötelez6 állatokat tenyészteni és a tanéVWGl~!:! leadni .az Allamnak. 
Ha nem sikerül a "terv", az . igazgatót büntetik meg. 

A vasdt borzalmas állapotban van. Kínai kocs~kat láttam. Voltam Borszé
ken, Csikszeredán. Minden számozva van: hot elek, üzletek. Csokoládét nem 
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ismerik. A vasút Désig villamosítva . van, de att61 nyugatabbra már régi 
g6zmozdonyok küzködnek ••• Marosf6n építenek Ceausescu fiának kastélyt. 
Külön út. vezet oda. Nem jár egy úton a gyt1lölt magyarokkal ••• Csíkszere
da felé,Vaslábon mentünk kereszttll.' Az út · két oldalán kb.200 mt • . tá"'!" 
volságra 6~lási . táblák hírdették Ceausescu . bölcs mondásait ••• Elmentem 
a Gyilkostóhoz. Visszajövet már 20 mt-re voltunk az alagút kijáratától, . 
mikor egy oláh tehergépkocsi befurakodott, minket oldalt szorított 'és 
ma.jdnem félborultunk (az alagút tekn6 alakú ) és a vezet6 röhögött a 
kéjt61 •••• Borszéken a Botelek mind számozva vannak • . Hallottam magyar be
szédet~desokkal több "kitüntetett II élmqnkAs nevét és fényképét.Stepan 
Rovacu és sok más hason16 eloláhosított névvel találkoztam.-

Visszajövet Parajd-Marosvásárhely irányában jöttünk és Nagyváradon be
köszöntünk I a családhOZ, hol az e1s6 éjszakát töltöttUk.Marosvásárhely 
f6terét láttam. Nagyon szép. Szebb KOlozsvárnál, rendezett város. Az út 
azonban borzalmas volt. Isteni csoda, hogy defekt nélkül megúsztuklAkár 
tengely ls törhetett volna. Berizinért hosszú sorokban álltak még az oláhok 
is. Nekünk, belépéskor, a vámnál kellett megvennia benzint. 40 lt.-t 
vett a b~rátom, de ez nem volt elég. Székely~öldön egy benzinkútnál, hol 
székely ,volt a keze16, mert magyarqk voltunk, adott 16 litert, jegy nélkül 
rendes áron! .Magyarországon · megismerkedtem egy orvossal, aki Nagyváradr61 
val6. Sírva panaszolta, hogy 'min ment keresztdl, míg kiengedték. Rértem, 
hogy írja le és eskUszöm, ' hogy nem közlöm a nevét: senkivel. Sírva tagadta 
meg, mert mie16tt elengedték, kötelezvényt írt alá, mely szerint semmit 
sem szól az erdélyi helyzetr61. Fia pedig Regátban van még és szeretné : 
azt is kimenteni. Nem kell mondanom, hogy szerencsétlen ember alkoholista 
lett •••• Amikor földrengás volt Romániában, írtam Erdélybe yendéglát6mnak, 
érdek16dtem, hogy történt-e valami bajuk, mert agg6dom értük, míg O Románia 
nem érdekel. Válaszában említette az 6t"egy~ :h.ogy rá két .hétre ott volt a 
rend6rség, hogy milyen rokona van Nyugaton. Negatív válaszára felsz6lítot
ták, hogy gondolkodjon, ·mert kapott levelet. Erre azt mondta: II Igen, Ar
gentinából, elhunyt férjem barátját61." Megfenyegették, hogy 6vakodjon az 
ilyen barátokt6l, mert baja lehet . 

Visszaérkezve Ártányhoz, láttam, amikor az oláh vámos Magyaror~zágr61 
vitte a kenyeret ( mert ott kapható idegennek is ) aut6jába. Azok mindent 
Magyarországr61 szereznek be. E16ttUnk elegáns német aut6 volt. Minden 
takargatás nélkül adták a pálinkásü~eget az oláhnak, aki nyíltan vitte a 
kocsijához. Mi hamar végeztünk, mer~ éppen letelt a szolgálatuk és fonto-
sabb volt hazakészdlni, mint ellen6~ízni. , 

A vámnál 5 nyelven van kiírva, hogy - kb. ez a szöveg, más jobban em
lékezhet rá - " Köszönjük a látogatását ti Magyar nyelven egy beta sincsen! 

Ez a szocialista II barátság ". 
+ + + + + 



ADY ENDR.E 
( /877-/9/9) 

Ma tán a béke Unnepelné, 
A Messiásnak volna napja, 
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KARÁCSONY 

KihUlt a szív, elszállt a lélek 
A vágy, a láng csupán a te8t~, 

Ha mennyé kén' a fijldnék válni 
Hogy Megváltóját _befogadja 

, Heródes minden földi nagy~á& 
S minden igazság a kereszté ••• 
Elvesztette magát az ember, 
Mert lencsén nézi az eget, 
Megátkozza világra jöttét -
Beteg a világ, nagyon beteg ••• 

Ma úgy kén', bogy egymást öleljék 
SiivUkre mind az emberek -
De nincs , itt 'hála, nincs itt béke: 
Beteg a világ~ nagyon beteg ••• 

Ember, ember ellen csatázik . 
Mi egyesitsen, nillcsen eszme" 
Rommá dőlt a Messiás háza, 
Tani~á8a, erkölcse veszve ••• 
Ób. ~e hogy ennyire sUllyedjen, 
kinek ,lelke van, nem lehet! ••• 
Htttalmas tg, új Messiást küldj:' 
Beteg a világ, nagyon beteg! ••• . 

+ + + ++ 



.:. 29 -

VI. 

A MUZEUM HtREI 

Dr. SZALONTAI SÁNDOR muzeumgondnok (kurátor) 1986.VIII.15.-én 

kelt beszámolójából: 

. A muzemn nyi~VAtart.~ .. idejét a szerzett tapasztalatok alapján megvál
toztat~uk. Kb.Hósvét óta 'a MuzeumQt nem nyitjuk ki minden második vasár
napon,hanem csupán akkor,mikor a Magyar Házban valamilyen hazafias ünnep
ségek,el6adások,összejövetelek stb. vannak. Ilyenkor ugyanis tömegesen,rníg 
más alkalmakkor csak gyéren jönnek látogat6k. E mellett az 6rségnek a rneg 
szervezése ( hétr6I. hétre ) gyakran problémát okozott; A vidékr6l jött lá
togat6k részére a Muzeumot, természetesen most is kinyitjuk a hét bárme
lyik napján, ha az illet6k tudat ják velünk ( a Magyar Ház ótján. Telefon: 

/ 416 /- 654- 4926 ) érkezésük id6pontját. Ez különben ki is van írva a 
Muzeum bejáratánál. Az egyéni látogatásokt6l eltekintve, két csoportos 
látogatást szeretnék megemlíteni. Az egyik a debreceni Kántus volt, msly 
az elmult áprilisban pár napig itt .vendégszerepelt Toront6ban. Egyik na~ 
a Magyar .Ház ebéden látta 6ket vendégOl s ez alkalommal a Muzeumot is ki
nyitottuk. Ogysz6lván az egész Kántus megtekintette,(pár vezetó és bizal
mi kivételével) s a látogat6k egy része ( kb. 24 fó ) . alá is írták a Ven
dégkönyvet. Továbbá az egyik magyarországi futball-csapat is vendégszeLe
pelt .itt a nyár folyamán s ók is megtekintették a Muzeumot ~ a vezet6jUk 
alá is írta aVendégkönyvet" 

Az Oshawa-i repOl6 muze~ak a sorsa is el fog dOlni a napokban . Ugya 
nis a Muzeumnak az eddigi helyér6l rövidesen el kell költöznie, mert a~; 
alapít6ja és eddigi vezet6je ( akinek lakásának az alagsorában van a mu
zeum elhelyezve), sályos beteg s a muzeum vezetését és gondozását már nem 
képes ellátni. A muzeum ügyeinek intéz6i a napokban határoznak afelőL; 
hogy a rep.múzeum beolvadjon-e a Fegyveres Er6k Muzeumába, vagy Nyugat 
Németországba vigyék-e át, vagy a megszállott Magyarországra küldjék-e 
haza? Mi, örömmel fogadnánk a rep.muzeum csatlakozását, de mivel Charter
üket .szeretnék tartani a csatlakozás után is, bizonyos jogi kérdések meg
oldásra várnak. 

A Fegyv.Er6k Muzeumának nagy látogatottsága volt junius 20~t6l 28.-ig 
a Caraván ünnepségek alatt. A Caraván, egy speciálisan Toronto-i nemze
tiségi ünnep, mikor minden nemzetiság ( kb.34 ) a maga székházában be
mutatja nem·zeti értékeit, szokásait, zenéit, táncait, ételeit, stb. 
A Magyar Házban a . 600 személyes "Árpád" teremben volt, minden nap d.u.5 
6rát6l éjfélig a bemutató. A Muzeum minden nap 5-9-ig, (sokszor tovább) 
volt nyitva s álland6an 4 személy 6rködött. Nagyon sok látogat6nk volt, 
nem csak magyarok, hanem sokan más nemzetiséqaek is. . 

A Magyar Ház elnöke, a Muzeum helyiségeinek a kib6rítését helyezte ki-

~
Atásba, különösen arra az esetre, ha a repe muzeUm is idejönne. 

Aug.23.-án lesz .a M.kir.Fegyv.Er6k Veteránjainak a találkoz6ja, a szo
kásos Szt. István bállal egybekötve. Ez alkalommal lesz a Magyar Ház 
halljában felállított H6sök emléktáblájának, valamint v.SZATHMÁRY KÁROLY 
emléktáblájának a leleplezése. 

Ezekr6l ·többet a B.L.következ6 számában . 
Felhasználom ez alkalmat annak közlésére, hogya Muzeum nem rendelke

zik tiszti és tiszthelyettesi fekete, illetve kaki szína társasági csá
k6kkal. Ezekre pedig nagy szükségÜnk lenne, hogy a kiállított egyenruhák 

.. 
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tökéletesebb képet mutassanak. Ha a bajtársak közül valaki rendelkezik 
ilyen csák6kkal, nagyon hálásak lennénk, ha felajánlaná és elküldené a 
Muzeumnak. A szállítási költséget szívesen megtérltjük. ( CiM: Bungarian 
House 8iO st. Clair Ave. West, Toronto, Ont. canada - M6C-1C1-) 

+ +. + +. + 

E· M L t K E Z ~ UNK 

v. SZATHMÁRY KÁROLY az MKCsBK központi ügyvezet6 elnöke n beköltözött 
a laktanyába, a meglev6 csend6ranyaggal, ·írattárral, dokumentumokkal, 
könyvtárral 1971 jan. 30.-án 00 Óra 30 perckor, h6viharban, éjjel. " . , 

1971 ápr.18.-án bajtársi hozzájárulással üzembe lápett az Emigrációs 
Eszmei Csend6r Laktanya és az MKCsBK MU,zeum. néhai v.SZATHMÁRY KAROLY ma
gánlakásában. A KÖZpOnti Vez·e:t6ség hívatalosan megnyitotta és alálrták 
az Emlékkönyvet~ 

December végéig 150 látogató nézte végig a cs6. és vitézi emlékeket, 
a központi irodát, a B.L. szerkeszt6ságét és élvezte az átvonul6 szállás 
kényeimét. 

Vélemény: 'osztatlan el~.smeré,s és dícséret. 
KIVONAT AZ EMLÉKK6NYVBOL: 

V. Magyarossy Sándor, vzds. ' Isten áldását kéri a további munkár~. 
Gr. Wass Albert, ír6 bejegyzése: Mály tisztelettel a legbdségesebb ma

g:raroknak. 
Szeleczky Zita, a volt Magyar Nemzeti Szinháztagja, tb.cs6.így nyi

latkozik: Szeretnék 6rákat tölteni itt, nézegetni a szépségeket, a multat, 
a ~agyarságot, melyet itt felhalmoztak. 

Egy b.etévedt magyar ügynök: Jól esett végre nem emigrác16s nosztalgiát 
hanem valódi történelmet látni • 

. Ausztráliáb6l az ottani magyarokat képvisel6 Szorkovszky Elemér,AMSZ 
elnök, a Brit Birodalom lovagja is meglátogatta a laktanyát·, majd Cleve
landban, az Árpád Akadémia és a Magyar Társaság évi ünnepi vacsQráján, 
500 fc5nyi közönség e16tt így nyilatkozott: Járom a magyar központokat, 
így jutottam el Toronto-ba is, hol alkalmam volt meglátogatni a csend6r 
laktanyát. Hölgyeim és Uraim! Ilyet még elképzelni sem mertem,amilyen 
gvönyörd gydjtemény látható ott. ( B.L. 1971/ , 7-12. szám.) 

SZERKESZT6i UZENET: 

~ muzeumi anyag 50 százaléka az üqyvezetc5 elnök ( v.S~THMAaY ) magán
gyüjtése, az összeomlástól napjainkig • . A fennmaradó SO százalék,j6részét 
az tiv.elnök maga szedte .össze, amerikai, .kanadai és eur6pai utazásalnál·, 
hozta haza és fizette a vámot stb. Csak egy igen kis rész volt olyan,akik 
felajánlották csend6r kincseiket és ill6, szép levél kíséretében, postán 
e lkUldték címünkre. 

IDtZETEK BAJT'RS~INK LEVELEIB6L: 

A B.L.-he~ gratulálok. Számomra bizonyíték, hogy helyes irányban fog p 

tad "fel a megmaradt csend6rök egyetlen hívatását: történelmünk megírását 
~ S emlékeink összegyUjtését .• ( Cs.B. ezds.Cleveland,OH.USA.) 

• •• ~z a vasakarat, ami a laktanya és a muzeum alkotására képes volt, 
élhetett Benned, aki székely szorgalommal, ~lnydbetetlen aka~attal gyüj-
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tötted mindezt öSBze,hogy emléket ~ll!ts,nem csupá'n egy. nagyrab~csült 
testületnek, hanem Hazánlt történelmét mutat6 bizonyításhoz. (D .. 1 .szds'.) 
/' . Kts6BBI KIVONATOK AZ EMLtKKÖNYVB6L: ' 
~ Gratulálok a kanadai magyar Archivnm magjához." (Bártha Gyula tb. 
szolgabír6. ') (B.L. 1972/ 1-6 szám.) 

"Mélységes meghatódottsággal , tis~télettel ás ,hálával csend6rséciünk 
történelmi szerepéértés magyar htlségéétt, példamutatásukat cl jövend6 
magyar generáci6k számára • . ·( Dr.GYallay-Pap Domokos, a KMSZ elnöke, 
Montreal; Kanada.) 

" Kös'zönöm a magyar . emigráció egyik legnagyobb alkotását: a muzewnot." 
( v. Seb6 Ern6, calgary' Kan~da ) . 

liA trianoni bé~e évfordu16ján láttam e szomorú napon e16ször a magyar 
multnak ezt a gyönyör G muzeumát, mely meg6rzi az emlékeket a magyar jöv6 
számára. : " ( dr .. b.Bottlik József, Toronto,Ont.Kanada) 

" Ebben a muzeumban az ut6ko.r is láthatja ci csend6r bátor és hGséges 
magatartását." (Takács Imre,Norwalk,OH.USA.) . 

" A magyar tÖrténelem ismeretlen oldalát láttam,gazdag anyaggal." 
( Ft. Balla Sándor, Linz, Ausztria.) , 
. "Oj,ra magyar földön jártam, idegenben. ft (Vörös Ferencné,Etobicoke,Ont.) 

ft Hála Istennek, hogy valaki vette a fáradtságot és megmenti az érté
ke~o~; a jöv6 számára." (v.Duska· LászI6,Calgary,Alberta, Canada) 

" Honvágyat kaptam a Muzeum légkö~~:Pen." (Miska János KMIK.Lethbr1dge, 
Alberta, Kanada ) . 

" Mélységesen meghatódva · szemléltem a magyar mált emlékeit."(Vincze 
Sándor, S.A. Ausztrália) 

" Hiszem, hogy ez a Inuzeum nem csak a dicső mult, hanem ,a jöv6 tükre 
is. ( Dr. Mattyasovszky-Zsolnay Mikl6s, a MesSZ elnöke, Montreal,QUE. Ka-
nada) ~ 

n RendkivGli élmény volt számomra a nemzeti mult eme emlékeit megis
merni. n '(Dr. Hegyi Ottomár , egyetemi tanár ,Toronto, Ont • Kanada), 

, II Aki ide jön, annak magyarságtudata er6södik n (SUt6 Istv~n,Karinthia, 
Ausztria ) 

.. Jelmondatunk szellemépek, legszebb képvisel6je ez a gyGjtemény." (Do
mokos Sándor, Winnipeg,Man .. Kanada) 

" Óriási munka, gyönyör G emlékek.Szabadságot Magyarországnak!" (Tímár 
András, KMSz elnök,. Toronto ) ' . . 

.. A magyar .katonai erények brilliánsköve ez a muzeum." (Kabdeb6 János 
alez.Augsburg,. BRD." ( B.L. 1974/ 1.~6. szám.) 

Fogadalom - FLORIAN TIBOR adta emlékül az emigráns csend6röknek: 
" Magyarország, Te szent, Te áldott! Fogadjuk, hogy ki:írtunk ,szívUnkb6l 

minden hGtlenséget, magunkratekint6 önzést. Minden nap cselekszünk trted 
valamit és bármilyen messzire sodorjon ' sorsunk, minden órában közelebb 
kerülünk lélekben Tehozzád! . 

A világnak mind a négy tájékár61 Feléd tekintünk és ·Neked áldozúnlt. 
Neved tiszteletére, nyelved szeretetére és örökkévaló hCiségre tanítjuk 
gyermekeinket is. Isten minket úgy segéljen. 

KÖszönöm a vendéglátást, magammal viszem a muzeum emlékét. "(Fl6rián 
Tibor, költó, erdélyi ír6, New York, N.Y. USA.) . . 

" A szabadság ára az örök éberség_ Amit ön mGvelt és még mCivel, az,amire 
mindnyájunknak szüksége van. ( Onslow Vilmos, kanadai kir.6rnagy,Labrador 
City, N.F.Kanada ) 
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. " 6szin~e elismerásem a magyar tradiciók . ilyen . fok ó 'pol4a4ért. (Buryn 
Miroszlav · lengyelokl.márnök,Montreal,Que.Kanada) 

ft A II;l8gyarság bÜSzke lehet erre a qyUjtemányre. f ·K.L-. ' Btony Creek, . 
Ont., Kanada ) . . . 

" FelU~ulhatatlan gydjteinánY .. Köszönöm, hogy JIlegnázhettem •. ~ (Ro~ln.on 
Alan, UNICEF, · New York, N.Y.USA.,) 

" A legkit4n6bb gyUjtemény, melyet eddig az .thnik csopprtok között 
lát~am, alnely magánkezekben van. ft (Grenke Arthur, Kanadai Nemzeti . Lev'l
tár, Ottawa, Ont. Kanada) - (B.L. 1975 .• / 1.-6.8Zám~) 

" Köszönettel és hálával ad6zoin .a magyarság jöv6je 'rd~k'ben öS8ze
állított gyönyörd muzeumel6tt, melynek végtelen a t6rtáne1mi jelent~-
sége." (N.F. New York, USA.·) . . . 

" Magyarország büszke· lehet arr~ az emberre-, aki .élet4t .ás akaratát 
ilyen k~váló kanadai muzeum felállításának szenteli. ft (~iss Lyn Sco_tt, 
Que.Kanada ) - (B.L. 1976 ·./1.szám.) 

n Otthon éreztem magam, a · mi csend6reink emlékei között. Add meg nekünk 
felséges nagy Isten, hogy miel6bb szabad legyen szent Hazánk 4s ·ez a sok 
összegyüjtött ereklyehazakerül"jön a Budai Hadi Muzeumba." · (T.J.-né,Wlnd-
sor, ONT. Kanada) .. . 

" Nekünk, . akiknék az itt 1~that6 tárgyak egy- nem ismert, megelevenedett 
történelemkönyvet jelentenek, a ·nagy élményekért minden elismerésUnk 
mindazoknak,akik azt létréhozták." (M.S.és neje, Sv~jc, Eur6pa ) 

ti A magyar hagyomány és katonai eszme fenntartására els6ranqá,kiv4l6 
intézmény. (K.J. Ausztria, Eur6pa.) . -

A lát ogatók száma elérte a 2,300-at. 
( B~L. 1977./1.szám.) 

ft Ójra caend6rlaktanyában voltam, mint kisgyermek korombán, lelkáaz
koromban. Köszönöm. Magyar s z ívedet 6rízd tovább. " (Msgr.v.Vargha Gábor, 
r.k.tábori f6lelkész, Michelfeld, BRD. ) . 

It Itt, Kanadában ilyen érdekes ás ártákes muzeumot l4tni, szinte le~ 
hetetlen. " (Varga Gyula, állatorvos,To.ronto,Ont.Kanada) _. . 

" Ez a muzeum, a magyarsáq egy igazán nagyszerG .ör6kaáge."( Dr.Drei
sziger Nándor, . a kir.katonai Akadámia t6rt.tanára; Kinq8ton,Ont.Kanada ) 

n A csend6r 4s vitézi muzeummegtekintáse a legnagyobb várakozást is 
felUlmul6 kincs ás · árték az emi gráci6ban. Ezt érzem án, mint a II. Vi.l4g
háboró legels6 felavatott vitéze. II (v. Tatay László,Toronto,Ont.Kanada ) 

II Akik elf·elejtik a multat, azok felel6sséggel tartoznak." (Dr.ltovrig 
Bence, a toronto i egyetem tört.tanára.Kanada) - (B.L. 1978./1.sz4m4) 

A Muzeumban 1,850 drb. '~send6r é s kCltonai ereklye van kiállítva. 
( B.L. 1978./2.szám.) 

.. Mint ismeretlen a magyar történelemben,. ez a muzeum egy .j6 hely annak 
tanulására." (Miss Juli~ Sykes a "Guardian" reportere,Etobicoke,Kanada.) 

.. Tisztelettel néztem egy nagy nemzet nagy ereklyéit." (Colonel F. 
Cadigan Jr • ., USA ezredes) . 

.. Az emigráció ·egyetlen katonai':'csendc5r muzeuma,mindny4junk becsUlet'
r e válik." (Bakos István; Buenos Aires, Argentina.) . 

A Muzeum ~reklyéinek száma elérte a 2,000 darabot • 
. ( B.L. 1979./1.sz'-.) 

II A kitUn6 és értékes magyarhadi:· .1Iluzehmr- eok:· t~qi("~d1'ket~ . keltett.JCj.n
cseidhez 6szintén gratulálunk."(Prof.Dr.Halác8Y Endre,okl.márn8k,USA) 

ft Egy értékekben kifejezhetetlen munka. Nagys4g elva.zhet, ha a magyar
ság nem talál módot, ez.en nemzeti 'rtékek meg6vására." (Noel Páter,okl. 
mérnök, Edmonton,Alberta,Kanada) 
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.. EqyedÜláll6,pCStolhatatlan magyar érték .• Mi lesz a jöv~je ennek, a 
gyüjteménynek? " ·(dr.v.Ormay József, Niagara on the .Lake, Ont.Kanada.·) 

II Emigráci6s életem legnagyobb meglepetése. Ezt nem lehet csak egyszer",. 
látni. Ide több.ször el .kell j6nni, hoqy a magyar történelem ké~zelfQgh~~6 
emlékeit láthassuk ..... (Vörösváry István,KM szerkeszt6kiad6,'l'o.ronto,Ont.,.') '" , 

" Felejthetetlen élményben ·"olt r~szUnk. A qyUjteménynek Sváj~bah h.l,. 
lott j6híre ):>eiqazol6dott. " Bánhidi LászlÓ, ZÜrich, Svájc.) ' " .. 

". .. .. 1938 okt.11.-ére l Ipolyság fölszabadít.ására,. , c8end6rök , vih~roa 
ünneplésére ,k6nnyharmatos sz'emmel emlékezem. 1\ ' Mindenható, áldja .. 1'4:144. 
hagyomány6rz6 munkádat." ('S1rchich Lász16,a Cs .M'.N'~ ,B. ' e,lnöke,Clevelan~l', . 
Ohio, USA~. ) . , . " ,'. . ;', . 

" Meghatott szíVvel jártam végig ezt a kis ' Magyarországot, "a ,maqyar 
becsÜlet mon-qmentumát." (Haraszti Endre M~A. lféUllilton,'Ont'.lCanada)· ' 

, " . Dícaáretre méltó munka a régi bajtársak emlékezetére.!' " (~8J6Z",~ 
a, "Bal timorei trtes!t6'" ,szerkeszt6je, MCt. USA.) ' '., . . "" ':, 

, ' If Sok ., szépet hallottam már éi Cserid6r', MUzeumr~1, d~: hQ9Y JQ'1ly . cs0441~~.j 
, azt most , látom. (Olchváry Istv'n vk.ezds. :- 'New ' Bruns",iek,, ': N.J .USA~,J '.' 

.. l<ivá16 gyUjtem..ény, történelmünk része. ft (Kolmann: L,ászlóia M' .. K.IC:.: 
háznagya, Toronto , Obt't Kanada) (B.L; 1981. /1 .szám.) " , . 

+ + + + + 

.. A.'Muzeum meqtelt, így hely nincs tovább: erekly~k · befogad'sár~.A ,mu~ 
zeumcSr -8g'észséqUqyi okokból visszavonul és kéri: abajtá.rsakat.: •• leve.le1~ 
ket .kUldjékaközpont1 Vezet,6nknak .... If ( B.L. 1~81;,./2. szám.) . . ~ , . 

, , 

, Á?'<torontoi ne.BK katonai. lIluzeu1ai',r.:tékei: 

' (NtSvjeqyzék· 4" oldalon, 1-139 ,foly6azámm,al 

A l<,itüntetések megszámoláaával ,ki.ebb értélcdkat.o~ai és q~',' "~~,Gr~á~: 
kekkeli az én 'eqyáni és családi emléke~l~ á HU~eum · any.aq~'- m"9'~aaj • . ·'{ 
2 , 6 00 darabot:. J::zt mind leírni képtelenség. ,Azeqyéni ,és ' cs'ál6d1:· .. ·.):t~)( • ." 
maradnak a :,t'óvább ;;is fennál16 Eszmei f;send6r Laktanyában .. , .A '" t~lje. ·';9yUj''''' i 
temény anl"ag-át lehetetlenség volna 'mind kiállítan:i ' a 'Kult:ur~~~i»rit ::lDUZ,~";;:" 
umábari.· ,v.Szathmáry Károlymuzeumőrs~k~ . " . " " '. ' , 

" v.szathDlá~ Kiroly \11:0106 jelentö~e":*Mt~~'TolJtontQban, ,, 1'98S:~:rXI:: • .2·4~";'Jlt,(~~ 
) • • I, , • • ~ <, \ .' . .r "~c. :.~:: .. ~': '. ':" '. "':"" i_:-~~ .. ~ c' 

If , A. MUZ8U.. ·1985 máxc1us : 1·6.,-cb~ r ~zombD.ton ' átXalt~~a~t:' é;l; · ~l't\lt'~~{)C?'P,t.b~<' 
.' . ( ' B.'L • . '1985./ 2 .• s,zám.) , 

. ' ,. .. . .. . '-', . ~ ,.' . ~ . .'. .' "i."'~'-{'t.·.~· .. · ... ::_ ,~'~ "r' .• ~ 

v. Szathmáry Károly muzeum6r ,l-akáa4~,, ' a~ ,'E:sZJnei- "iC~Eúld~} Lak~allY~"" " 
szívkos.zor'Ú 4relmeszesedásben, (tromboz1a)- 198'S,1a6jWJ ' 18.~'l\ 6.8 ,t4:y.'8;( ,\!~,:.,~,,! 
korában váratlanul elhunyt., ' ,. -;,. , . >, 

..... ,,;, ...... _~. ;- ~ 

Nyugodjék Békében. ' 

+ + + + + 
VII. '.'" 

. KÖNYVlSMEltTETlts'. - SAJTóuta.K . ,. 

H~NGA1J.IAN BBLlcoN. sz~~lványek 8' magya-r 1rodalODl 'l,eCIaz_bb ~~r~~~·. 
1434- napjainki-q, n4hai WATSON XtRKCONNELL ,."_sok' '·fordft'S4bantan.9'ol ;·~·, 
nyelven. Dr.Ktrkconnell, az Aeadia-t egyet:em., .': (N.S.' ,Kana~, ·, Vol.t 'r~któJ:_, . 
annyira maqszerette nyelvUnke-t '8 irodalmunk.t, h~y" megt .. nul~: ,.qyaqt~ •. 
Versford!t'sai,t" k6ztUk _~S LASZLÓ . ' le9's2:ebb': ~81t.elI.tányelt: má~ ~~1933 .. b.rr, 
majd 1947-ben 6 maCJa is kliÍdta. ' 1938-ban ' 'Óo 4ebrecen1~' •• ld.r·,.9~f ·"'l'i.2a.'; 
István Eqyét.emen tiszteletbeli ~ktorr4 av:att."'k. ;,~~lá8ak ' l.eh-.~fnekli 

. , . . ..' .. ..•• ', ".~ " '.... 
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hogy epikai, lirai és drámai költászetünk remeke it az angol világgal 
megismertette. Lelkes híve volt nemzeti ügyünknek, a maqyar igazság 
hirdetásánek. (B.L. 1977./2 .szám.) 

~ 
A HUNGARIAN HELICONT 763 oldalon, kemánykötásben eqyetemek,könyvtá

ak ás intézetek részére, vitéz DUSRA LAsZLÓ kitartó munkája eredmé~ye
kánt, kormány támogatással kiadta a Széchenyi Társaság Calgary-ban, ., '.', 

- 1986-ban. Megrendelhet~ a "Kat. Magyarok Vasárnapja" könyvosztályán: 
25.00 us dollár. 

MAGYARSAG (Pittsburgh, PA.USA.) szerkeszt6-kiad6: SZEBEDINSZKY JENŐ 
1986.I.29-iki, valamint VI.15-iki számaiban közl~ v.ÁGHY-ASBÓTH ZOLTIW 
" Ne higyj magyar It, iiietve" A magyarok fájdalom-hangja " c~verseit. 

PERTHI MAGYAR HíREK (Nollamara,WA." Ausztrália) 1986 februári számá
ban a csö.napi egyházi megemlékezések id6pontjait,valamint v.SZOMBATHY 
LAJOS JANOS Csend6rnapra írott "Emlékezzünk" c. írását. A cikk mellett 
lovas csend6rjár6r képe emlékeztet a 63 éven át 'végzett szolgálatra,mely 
b~ztosította Magyarország közbiztonságát. 

KATOLIKUS MAGYAROK VASARNAPJA (Youngstown,OH.USA.), a magyarság leg
nagyobb r.katolikus hetilapja 1986 aug.17~-én megjelent száma 1.oldalán 
hozott vezércikkb6l: 
.. MARXISTA-:-KERESzTtNY DIALOGUST RENDEZ A "ATI~ ~UDAPESTEN, SZABAD_ 
SAGHARCUNK 3 O. tVFORDULÓJÁN. 

Hallatlan figyelmetlenséget mutat a Vatican apánszláv, marxista szov
jet kommunista elnyomásban fennmaradásáért küzd6 népünk iránt. 

Míg XII.PIUS PAPA 1956 végzetes napjaiban legalább leveleket és encik
likákat írt népünk érdekében és kereken elítélte a Szovjetunio vad tá
madását, most a Vatican érthetetlen feledékenységgel .. Társadalom és 
etikai ártékek " címen marxista-keresztény szimpOziont rendez :Bp.-en 
okt. elején, éppen akkor, amikor 30 éve lesz annak a szabadságharcnak, 
amely "megrázta a világot". : 

Ezt a megbeszélést 'Paul Poupard bíboros, a Nemhív6k szentszéki titkár
ságának elnöke fogja vezetni Jezsuita tud6sok, szovjet ortodox szakembe
rek és marxisták részvételével. 

HIHETETLEN tRZtRETLENStG ez a azovjetneokolonializmus martalékává 
tett kicsiny népünk iránt. Hiszen a 30 évnek arra kellene ösztökélnie a 
Vaticant, - a Világ erkölcsi hatalmát, - hogy ájra szóljon nemzeti sza
badságunk és elidegeníthetetlen emberi jogaink érdekében, mert ez az 
immár 40 éves er6szakos ' elnyomás és megszt-ilás, ~er~<Slés.~n,Joqtalan és 
az ~ kiált..... " 

~EDVES OLVASÓMl SZABADSAGHARCUNK TöBBET tRDEMELl 
Fejezzük ki nemtetszésunket és kérjük ennek a proqramnak a napirendr6l 

val6 levételét, pár ügyesen megirt sorban és küldjük el a következ6 ctm~ 
re: His HOliness Pope JOHN PAUL II. Vatican City, Roma, Italy, Europe. 

A cikk ír6ja: Ft. Dr. MIH1LYI E.GILBERT premontrei kanonok, a Szent , 
István templom plébánosa, 2015 West Augusta Blvd.- CHlCAGO,III.60622.USA. 
, HUNGARI AN HERITAGE REVIEW. A Széchenyi Társuág é$ a ,Rák6czi Alapít

vány közös elhatározással angol nyelven havi foly6íratot ad ki.A kiad
vány célja: a már magyarul folyékonyan olvasni nem tudó" de magyar szár
mazásó nemzedékünk tájékoztatása a magyar multról és egyben a magyarság 
hírnevét sért6 cikkek cáfoláaa. 

+ + + + + 
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VIII. 
A VEZET6stG LEVELESLADAJABÓL 

1985 évi Segélyakci6nkra érkezett válasz: 

1986.111.30 •••• " Nem gondoltam,Kari fiam halála után is mág gondo inak 
jósáC]Ukkal reám. A jó Isten áldja meg Maqukat, ~rök szeretettel 'gondolva . 
önökre a 95 áves özvegy ..... 

v. V.F.( Los PolVorines, Argentina ) 1986.VII.8 •••• " A B.L.1986/1 • . 
számát junius 2.-án vettem. Igen megörÜltem neki, majdnem azonn~l átol
vastam. Fogadd nagy elismerásemet ás nagyrabecs~lésemet ••• Külön gratu
lálok DOMOKOS SANooR tisztelt bs.-amnak, a B.L.kimagaslóan jó szerkesz
tásáhez ••• . KÜlön megtetszett nekem hósváti Üzenete, mely gondolkodásra 
is késztet ás közvetlenÜl a bajtársaknak szól.Köszönet árte ••• " 

v. Á.·-A.Z. (Muskego,Wisc.,tJSA.) ••• 1986.IV .• 28 ••• " Köszönettel meg
kaptam a B.L.'86.ápr.30.-iki szám't,igazán, ismát csak azt írhatom,hogy 
az ember szíve örül, ha megkapja a nagyszerfien szerkesztett B.L.-t. 
Gratulálok Domokos bs.f6szerkeszt6nek,adjon a Jóisten er6t,egészséget 
Mindnyájatoknak, hogy tovább folytathassátok ezen nemes, bajtársi szel
lemben szerkesztett összeköt6 kapcsolatokat tartalmazó írásokat ••• " 

1986.V.15 •••• " frod, hogya Muzeum ellen az ottani ójságban a 
kÜldött mellékelt cikk jelent meg. Meg kellene nekik írni röviden, hogy 
nekik nincsen semmi okuk neheztelni a Muzeumért, mert annak a tartalmát 
a magyar fegyveres er6k adták, mi a Csend6rs ág is a fegyveres er6khöz 
tartoztunk. Mi, a magyar fegyveres er6k, a Honv,ádség,a Csend6rség ésa 
Rend6rséq eskUnk és fenná:l6 magyar törványek , rendeletek, szabályzatok
ban e16írtak szerint ,teljesítettUk kötelesséqUnket.A kitelepítást nem a 
fegyveres er6k rendelték el, hanem az akkori német ko~nyvezet6k és a 
magyar kormányt6l követelték, hogy azt végrehajtsák. Tudomásom szerint, ' 
mi, Csend6rök, nem írtottunk ki senkit! Ha akadt volna közöttünk, ·aki ezt 
csinálja, hadbíróság elé kerdl és halálra ítélt.ék volna. Az öSszeszedés
kor án levelet írtam a B.M.titkárának és kértem,hogy ne vigyék el a zsi~ 
dó orvosokat Marosvásárhelyr61, mert csak 2 keresztény és 30 zsidó orvos 
van. Mi lesz akkor, ha valami betegség Üt ki? Erre azt a levelet kaptamí 
hogy ••• " ne Usd bele az orrodat, semmi közöd hozzá. Vigyázz, mert, ha 
így viselkedsz, Te is közibük kerUlhetsz ••• " A magyar kormány ás a Kor
mányzó ór sem akarták végrehajtani. Ell náa:lásukárt a németek me9szá11-
ták országunkat és a Kormányz6 urat elvitték Németországba •••• " 

••• " A háború utolsó hónapjában engem is Muraszombatba vez'nyeltek, 
rendet csinálni, mondták, hogy ott van már a szombathelyi cSénd6r iskola. 
Sajnos, ezeket már akkor a német 6.hadtest bevetette, a .Balatontól dálre. 
Kértem a német vk.f6nököt, hogy adja vissza nekem,de azt válaszolta,h~y 
nem. Mert az éjjel is ezek verték meg a l aposan a támadó bolqárokat.A:a1Ícj 
én ott voltam, kb. 40-50 partizán volt elfoqva,nekem csak 30 lovasc8end~~· 
röm volt ás az ottani 6rsök. Amikor a szovjet elfoglalta Szentgotth4rdot 
és Zalaegerszeget, parancsot adtam a csend6röknek, hogy nyissák ki a 
börtönök .ajtajait és engedjék haza a gyanósítottakat, mert vége a hábo~ 
rúnak. Egy Marburg-i fiatal egyetemi hallgat6n6 kezet akart nekem csó
kolni, sírva köszönte meg, hogy nem írtattam ki.Hát ilyenek voltunk mi 
csend6rök ••• " 

Dr.B.I. ( Fairview, OH.USA.) 1986.Vr.18 ••• " köszönö a llákleteket. 
Az én felfogásom, hoqy a cikkre n érd' e vál szolni. se p4nzzel, .e 
idecJekkel, se publicitással nem b!rnánk. Azután ott van a B.L.-beIl meg
jelent tanulmányom. Ezt nag~on jól felhaszn~lhatj'tok, akár az e~'.zet 
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is angoira fordítva. Ha az Isten éltet, szeretném jöv6re megírni ft A 
M"Kir.Csendc5rség a II. Világháboclban ft c. cikket. Csendc5rnapra. Meg van-o 
nak az eredet.i adata~. 1945.III.1.-án a 629 fc58 csend6r csapattiszt! 
karból, csupán 217 volt rendszeres!tett csend6r alakulat.okn~. A többi 
szétszórva, hadibeosztásban és harcba vetve, rögtönzött karhatalmi ala
kul~t.oknál,s nem rendszeresítet.t helyeken~ (B.L. 1980.l2.sz.117 old.) 

A t.ávollév6k teljesen kiest.ek a kezünkb6l.Hoqy lehet esetleges csele
kedeteikért a Testületet. felelc5ssé tenni és DOC8kolni?l Szeretném, ha 

. sikerülne a volt: Te$tül:et érdekében és talán minit "\.gyetlelll. néhbly rit.-
ka adat birtokában ftzt ':megírni ,hogy azt angoira fora1"tva telhaszn41nass'tok . 

. V.,SZ.L.J. (Como, W.A.,AUsztrália ) 1986.VII.3 ••• " Helyesen lett cse
lekedve, hogya "Globe and MaiI· 8zerkeszt6jéhez levelet írtatok véd6 
.és felvilágosít6 célzattal. K.öszönet MAGAS rsTVANNAK és v.DOSKA lÁsz
LóNAK, hogy hívatalos pozici6juk föl fedése mellett a levelet 6k. is a16-
írtik, mint közös társak ••• • 

B.J. (Ligist, ~uszt.ria ) 1986.VII.1 ••• ft A gAzdag tartalmu 'B.L.-t 
megkaptam. Kö8zönetet · mondok a Szerkeszt.6knek, akik sok 6rát. áldQz~ 
annak összeállítására. Szomorá tény, hogy .soraink dl1·J.edez~.k; fogyunk" 
de ezzel szemben a B.L. hízik, vastagodik ••• " . ' 

S. I. (Klagenfurt, Auszt.ria ) 1986.VI.18 ••• "A B.L.-t. nagy kásé ... l, 
de megkaptam. Most is igen nagy ör6mmel olva.tam, de az az érzés8m,hOqy 
sok lényegtelen közlés van benne a személyeket il1et6en. H4 val.alti t4ny
leg beteg; vagy font.os mozdulat állott be áletébe, azt akarjuk tudni. 
De fontoskod6, vagy lényegtelen köz1.4sek f61ösleqesek •• -. ft , 

M. L. (Koblencz, CH.) 1986.VI.22 ..... a B.L ~ ápr.3(}.-iki s~áJút nagy 
örömmel vettem és ~ meg8zokott érdekl6dátiGel kézdettc51 végiq' elolva.tam. 
Köszönöm fáradozástokat, jutalmatok az elismerés, a bajtár8i hála.,Bár 
mindíg bizonyos szorongással nyitom fel, mert soraink r1tkulá81r61 'r~ 
tesít..... . 

Dr. T. Gy. (Liverpool,N.S.W.Ausztrálla) 1986.VI.30 •• • ft A B.L.1ge6. 
1 • száma, hárOm pos t.ac s Ol1lAgban' ,épségben és rendben, VI. 23. -bl megérke
zett. Hálás köszönetünket küldjük, ktUönösen Sándor bs. -unknak , a naqt"l" .. 
szerl1 és tartalmas szerkesztéaért és kiáll!tásért. ' Itt kÜldöm évi hoz- , 
zájárulásunkat 385.16 kanadai dollár értékben ..... 

+ + + + + 

IX. 
FELHtvAs - NYILATKOZAt - tRtEStttSEK - RELYESBtttS -NYuGtAzAa~x 

A AZ elkövetkez6 évben, 1987-ben a Bajt~r8i Levél NEGYVENEDIK évfolya
, mát fogjuk kiadni. 1947 jun.2".-én, hét, volt. m.kir.csend6rtiszthelyet.
\ ~ tes megalapította a Gráz~ Magyar Csend6r Bajtársi Asztaltáraaságot.Eb-
~' ben ', az id6ben már 50 bajtárssal tartottak magán, névnélkUll 'levelezé.t, 
~\ csak még neve nem volt. a levélnek. Ennek segítségéve l s~ervezt'k meg rá

szoru16, hazulr61 érkez6 bajtársak munkába· val6 helyezését és s~gélyezé- ' 
sét.A 40 évvel eze16tti eseményekr6l szeretnánk a B.L.következ6 8zámában 
megemlékezni. Kérjük Bajtársainkat, írják le élményeiket ebb6l az id6-
b6l, vagy legalább is, küldjenek egy' pár soros üdv6zletet,hoqy il16en 
megemlékezhessünk arról a példás összefogásr61, melynek eredmányeképpen 
a B.L. ma néqy világrészben szátszórtan á16 bs.-akkal tartja az 68. ze
köttetást. ( Központi Vezet6.) 
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LENGYEL MENEKULTEK MAGYARORSZÁGON A HÁBOR~ ALATT. 

~
' Kanadai Állami Levéltár (Public Archives canada, Ottawa ) f. évi 

VI .18.-án értesítette. DOMOKOS SANnOR bs',;"'unkat, hogy az általa föl- -; , 
ánlott " Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt. (Atheneum, 

Budapest, 1946 ) n könyvet és annak angol fordításáta Magyar Levéltára 
részére, mint a M.Kir.Csend6rségr61 sz616 forrásmuilkát elfogadt.a. , 

A könyv, Dr.Antall József, az akkori kisgazdapárt ójjáép!tési minisz
terének munkája, a lengyel összeomlás után 1939-ben és",lé.és6bb érkez6 me
nekültek elhelyezé'séról, ellátásár61, gyerekeik iskoláztatásár6l sz6l. 
Megírja, hogya lengyelek nemcsak társadalmi, de állami segítséget is 
kaptak. Külön' tárgyalg~,hogy a B.M. utasítására a közigazgatás és a 
csendőrség végezte a volt katonák és katonaköteles férfiaknak a Dráván 
át Jugoszláviába va16 áttelepítését. A könyv foglalkozik a Csend6rség 
szerepével, mely 40,000 katonakötelesnek az alaku16 Anders hadseregbe 
va16 továbbjuttatását segített~ e16. ' 

.... - - - -
Alulírott, özv~NAGY SÁNDORNÉ, született NEH~Z IRÉN, Calgary-1 lakos, 

. )iéha1 NAGY SÁNDOR m.kir.csend6rf6törzs6rmester 'özvegye kijelentette,hogy 
~a bakta16rántházai csend6r6rs nemzeti zász16ját, férjével együtt, aki 

az 6rs parancsnoka volt, hozták magukkal. Ezt a nemzeti zász16t, ezennel, 
meg6rzésre átadja dr.KISS GYULA úrnak. Kívánsága, hogy az utols6 volt 
m.kir.csend6r temetése után, ezt a zászl6t, a torontoi M.Kir.Fegyveres 
Erők Muzeumának adják át megőrzésre. Az orosz megszállás megszUnte után, 
a csend6~ emlékekkel egyUtt, ezt a nemzeti zászl6t, a szabad és függet
len Magyarországba szállítsák haza. 

Kelt Calgaryb~n,1986.március 9.-én , Mrs.Irene Nagy, özv.Nagy Sándorné 
E16ttem: ~arancz János s.k. s.k. 

" SZATHMARY KAkOLY EML~KD:tJ ;' : A Mkóczi Alapítvány, az elhunyt j6-
barát és bajtárs,) v.kövendi SZATHMÁRY KÁROLY 'C.M.-nek a magyar ifjúság, 
cserkészet, a magyarság megbecsülése érdekében kifejtett kiemelked6 
munkássága elismeréseképpen,"Szathmáry Károly Emlékdíjat" látes!t.Az _Em-

, lékdíjat az a magyar származású ifjú, vagy leány, lehet6leg csend6riva
dék kapja, -ki magyarságtudat ápolása, fenntartása terén példátmutat6 
magatartást tanusít, vagy értékes ,cselekedeteivel, eredményével a magyar- ' 
ság hírnevét öregbíti. Jelölést a magyar egyházakt6l és egyesületekt61 
kérnek május 31.-e e16tt. Az Emlékdíj jelenleg a bronz Rák6czi Emlék
érem, oklevél és pénzjutalom. (K.M. 1986.IV.9.-) 

+ + + + + 

v. BARANCHI TAAASKA ENDRE bs. -unk kéri, hogy aki tud valami t MOHÁCS Y 
LAJOS m.kir.cs6.ezredes úrrÓl, vagy vele kapcsolatban, értesítse, hogy ' 
azokat a rokonoknak tovább!thassa. CíME: 2621 Woodgate Lane,SARASOTA,' ' 
FIa. 33581, USA. 

TÓTH KÁLMÁN volt m.kir.cs6.törm.keresi GOMBKöTŐ VINCE cs6.-t,kivel 
együtt szolgált a baiatonalmádi örsön. CíME: Mr.C.TÓTH, '639 Malvern Road" 
Ardmore, PA., 19003, USA. 

BAK SANnOR volt m.kir. cs6.6rm. ba.-unk keresi a kapcsolatot azokkal 
a bs.-akkal, "akikkel híven,becsülettel,vitéztil portyázta a ' szent Magyar 
Hazánk földjét ••• " ClME: MonsieurBAK Alexandra, Hilay Ambillou Chateau, 
49700 Doue La Fountaine, France. Keresi továbbá SZíJGYÁRTÓ J-'NOs 6rm.-t 
is. 

+ + + + + 
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1881-1981 CSENDOR MELLKÉP. DOMOKOS S~IDORf(W1nnipeg,Man.,Kanada) 
bs.-unk, a toronto! 100 áves ávfordu16ra készült Csend6r szobor alkot6-
ja ártesítette a Kiad6hívatalt, hogyamellképre további megrendelést ne 
fogadjunk el, mert a forma összezsugorodott és így több másolatot készí-
teni nem tud. + + + 

HELYESBtTtS: A B.L. 1986./1. szám 41.oldalán A.B.tb.cs6.bs.-unknak 
(Argentina) az ottani helyzetképében használt kitáteléhez, nevezetesen 
ft Közbiztonság: nulla, rend6rök nincsenek," az alábbi hozzász61ást kap
tuk: ••• ft Nem szükséges ahoz itt lenni, hogy valaki ne tudná, hogy ez 
tulzás, felel6tlen általánosítás ••• majdnem naponta tart6ztatnak le 
banöz6ket és bandákat, vagy 16nek agyon tettenért és fegyveresen véde
kez6 büntev6ket. Tehát egyik állítás sem igaz ••• Akkor volna a közbiz
tonság nulla, ha a megtorlás is elmaradna. Ez padig van, csak ~ a dolog 
természetéb61 fo1yóan - nem egyik napról a másikra, ( a kivételekt6l 
eltekintve ). Az ír6 igen derék bajtárs, de túl heves vérmérsék1eta és 
he1yte'len általánosításokra hajlamos. Már a multban is azt állította, 
hogy itt a vonatok ablakai be vannak verve,- holott, csak egyes ablakok
r61 volt sz6 ••• Los Polvorines, 1986.VI.9. Bihar András,tb.cs6. s.k." 

+ + + 

ORLANDO-ban, (FLA.USA.) , 1986.VIII.22.-én és 23-ára tervezik 45 áves 
talá1koz6jukat a M.Kir.Ludovika Akadémián 1941-ben végzett bajtársak. 
Szép programot terveznek és sok cs6.lesz jelen.További tájékoztatást ad 
KISS GÁBOR, 5324 Peneview Way, Apopka, FIa., 32703,USA. PH.: (305)293-0303. 
(K.G. 1986,VII.7.-) 

Dr.ANDR6CZI FRANK FERENC ny. egyetemi tanár bs.-unk,mint 6stermelő, 
MELOMEL néven hozza forgalomba saját termelésa és palackozású sz616.~: 
alma, körte és méz borát. Mint méhész és gyUmölcstermel6 több elismerést 
és oklevelet szerzett. (B.L.1979/1.sz.) 7.5 dl. üvegenkénti ára: 5.00 
U.S.dollár, egy tucat: ' 55.00 U.S.dollár.-

1986 ápr. 21.-e 6~a MELOMEL nemcsak a terme16nél és magánboltokban, 
hanem West Virginia 6 llam (USA) valamennyi hivatalos italüzletében is 
kaphat6. (The Record Oelta,Buckhannon,W.Va. 1986.VII.2.) 

. - - - - - -
A CALGARY-i MAGYAR NYUGDíJASOK KöRE (Alberta,Kanada) által kiadott 

"Magyar N6ta Hanglemez Sorozat ti 6. lemeze elkészü.lt. Ugyanúgy, mint az 
e16z6 . öt 23 szép magyar-n6tát tartalmaz. Minden lemezhez n6taszöve
get mellékeltünk. A n6tákat összegyüjtötte, betanította és vezényli: 

Aité KERESZTES LAJOS. 
. z 5. lemez ára 7 kanadai dollár és 2 dollár szállítási költség,le
ezenként. A sorozat 1, 2, 3, 4 , lemeze is még kapható. 

A teljes sorozat, azaz mind az öt lemez rendelésánél kedvezményt 
adunk: 5.00 dollár helyett 35.00 dollár és postaköltséget nem számítunk. 

yancsak elkészült ~ magyar karácsonyi énekekr6l felvett kazet~a 
a~e~ 1s, r:te'ly 22 mag?ar karácsonyi éneket tarta lma"z . ' . 
Ára, ' szállítási költséggel együtt: 7 dollár. 
Megrendelhet6~az összeg e16zetes' beküldésével, a : követke.z6' címen: 

Hungarian Senior 'Citizens Club, 
c/o 1328- 87th Ave., S.W. Calgary,Alberta, T2V OW3 - Canada. 

+ + + + + 
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LAPZÁRTA UTÁN tRKEZETT 

SZEMtLYI HíREK, KItUNTETtS 

Az MaBK VICTORIA-i (Ausztrália) fdcsop.vezetdje 1986 Hdsök napján 
Dr.SZENTAIIDRASSY ELEK (Melbourne,Vic.) bs.-unknak, több éven át a baj
társi egyesületek együttmdködése érdekében kifejtett önzetlen és ered
ményes ténykedése elismeréséUl, az MHBK KOSZOROS JELVÉ~~ÉT adományozta. 
A jelvényt Dr. ELEK SÁtIDOR f6csop.vez. személyesen adta át kitüntetett 
bajtársunknak. (H.U.1986.julius) 

+ + + + + 

HALOTTAINK 

Vitéz CSONTOS ANDRÁS szkv.m.kir.cs6.drmester,a miskolci volt VII.ker. 
állományában,a Sao Paolo-i (Brazilia) csoportunk tagját, 1986.VII.1.-én 
lakásán,agyvérzésbdl kifoly6lag holtan találták. Több éve már orvosi ke
zelés alatt állott.- Tolcsván (Zemplén vm.) született 1913.XI.23.-án. 
A esd. iskolát Miskolcon végezte. Temetése VII.4.-én volt a r.kath.egyház 
szertartása szerint, v.Végvári MULLER ANTAL csop.vez.,felesége,több baj
társa és barátai részvételével.Az elhunytat ISKY JÓZSEF bs. saját csalá
di sírboltjába helyeztette örök nyugalomra,mert CSONTOS bajtársunk csa
ládtagjai nincsenek Braziliában. (v.V.M.A.1986.VIII.31.-) 

Nemes SIMONSITS ATTILÁNÉ, szül. RUTHMANN INGEBORG, SIMONSITS ATTILA 
pc.hdgy.,tb.csd., az MKCsBK régi barátjának felesége, Clevelandban (OH. 
USA.) 1986.VIII.11.-én 62 éves korában váratlanul elhunyt. 

Minden magyar ügynek lelkes támogat6ja, férjének - aki több nagy je
lent6ségd könyv és kiadvány szerzdje,- odaad6 segít6je volt. VIII.14.-én 
temették az evangélikus egyház szertartása szerint a West Park temetdbe. 
Gyászolják férje, kiterjedt rokonsága, sok j6barátja, tisztel6je és a 
Cleveland-i magyarság. ( A.~K~ M.É. 1986.VIII.30.) 

+ + + + + 

FELHíVÁS - tRTEStTtS 

Az angliai Magy.Szabadságharcos Szövetség elhatározta,hogy könyvalak
ban kiadja az elhunyt angliai fdlelkész Dr.ISPÁNKI BÉLA, volt politikai 
fogoly 25 éves gydjteményét a kivégzettek,bebörtönö~öttek,a politikai 
perek és kényszermunkatáborokr61, valamint a börtönökben és egyéb helye
ken fönnállott embertelen viszonyokr61. 

Felkérem mindazokat a volt politikai elítélteket, akik adatokkal tud
nak szolgálni; vegyék fel velem a kapcsolatot. A leveleket bizalmasan 
kezeljük. - CtMEM: vitéz sZAKÁLY JÁNOS, 2 CHARTLEY AVE:; LOtIDON, mi.2 7 RA. 
ENGLAND, UK. 

+ + + + + 

A magyar szabadságharc kitörésének 30 . évfordú16ján jelenik meg v.GOR
KA PÁL, volt politikai fogoly, a MSzVSz angliai helyettes elnökének "BU
DAPEST ELÁR~LÁSA Ir c. beszámol6ja magyar és külön angol nyelven is, 176 
oldalon, puha kötésben. Ára: 7.95 és 0.50 postaköltség. 

Megrendelhetd a kiad6nál: OAK TREE BOOKS Ltd., 556 a High Road,WEMBLEY 
MIDDX, ENGLAND, UK. HAO 2AA ( v. Sz .J. 1986.IX.4.-) 

+ + + + + 
SEREGÉLYES MÁRTON m.kir.cs6.fdtörm.,a Hamilt on-i (Ont.Kanada) csopor

tunknak 1967 óta vezetdje, 1986.IX. 27.-én hosszú szenvedés után 80 éves 
korában meghalt. Szept.30.-án temették. 

Búcsúztatását a B.L. 1987/1 számában hozzuk. 
+ + + + + 
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AZ MKCsBK VEZET6stGE 

ez~ton is köszönettel nyugtázza Közösségünk fenntartására ,befolyt , ' 
önkéntes hozzájárqlásokat, felUlf1zetéseket és egyéb pénz~Uldeményeket 

1986 március 1 -teSl augusztus 29 - ' 1g: 

P.I. BL 15.00 K.L. BL 12.00 Adelaide 
Dr.A.L. BL US 20.00 Tourcoing csoport ,:IBL 238.00 
Sao Paolo csoport BL 100.00 K.J. BL US 20.00 
csoport BL US 40.00 özv.H.I.-né BL 24.50 N.J. BL 15.00 

New Brunswick 
csoport BL US 120.00 Dr.Sz.S. BL 20.00 R.A. BL 11.74 
Gy.F. BL' 70.40 Cs.J. BL 25 • .00 v.N.L. BL OS 5.00 
S.F. BL 25.00 . .v .Á.A. Z ' 'BL US 10.00 K.Gy. aL 30.00 
T.I. Posta 1.00 L.F. BL ' 12.00 K.J. BL 20.00 
Cs.B. BL US ' 10.00 v.Á.A.Z. BL US 10.,00 özv.H.Á.-néCs.M 20.00 
P.Z.-né BL US 20.00 F.I. BL 100.00 özv.H.Á.-néBL 15.00 
Ifj.v.G.Á. aL US 10.00 S.K. BL US 15.00 V.Gy. ' BL ' US 10.00 
Dr.K.F.L. aL US 25.00 B.K. BL' 20.00 S.I. BL 12.00 
v.Á.A.Z. aL US ' 10.00 v.G.M. BL 15.00 S.L. ,aL 12.00 
S.F. BL 15.00 v.T.I. BL US 25.00 Cs.A. BL 20.00 
M.B. BL 30.00 ,Sydney 
T.B. BL 10.00 csoport BL 382.96 Londoni 
T.K. BL US , 25.00 Sz.Sz. BL 20.00 csoport BL 80.00 

" Id.K.L. BL 1 5.00 . v'-Á.A.Z. SA US 20.00 

+ + + + + 

US 
US 


