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...lJL6��BN])ÖRNAP • 
BAJTÁRS.AK! 

Testületünknek az idén tizenkilencedik születés és ünnep 
napjá� töltjük az emigrációban. Ezekben az órákban mindnyájunk lelki 
szemel előtt megjelenik a láthatatlan kürtös és megszólal az Imajel. 
A szibériai sarkvidéktől az Alpok keleti hágóiig megjelölt és jeltelen 
sirokgan Bajtársaink sokasága alussza örök álmát. H0S0K,VbRTANUK és AL
])OZATOK voltak valamennyien. Azóta közel két évtized telt el. Tizenki
lencszer virágzott ki hant jaik felett az akác és a havasi gyopár,ugyan
annyiszor borult sirjaikra fehér halotti lepelként az első hóesés. Mi, 
életben maradt Bajtársak hősi életáldozataikra gondolva,mély hódolattal 
hajtjuk meg számukra a megemlékezés láthatatlan zászlaját lelkünkben. 

A m.kir,Csendőrség kanadai emigráci6ja hagyományosan és 
csoportonként meghonosodott szokások szerint tartotta meg ezideig min
den esztendőben ezt a napot. 

BAJTÁRSAK! Egyben és egyenként kérek minden Bajtársat,hogy 
az idén is a régi lelkesedéssel tartsuk meg Testületünk megemlékezési 
ünnepét. Legyen ezen nap -miként eddig is volt� a megemlékezéseken ki
vül bajtársi szeretetünk és összetartozásunk eleven forrása, Felkérem 
a csoportvezet6 Bajtársakat,hogy az ünnepségek lefolyásáról rövid be
számolót sziveskedjenek küldeni,hogy azokat tovább jelenthessem,mint 
kanadai munkánk bizonyitékát. 

Örömmel jelenthetem a Bajtársi Közösségnek,hogy közel husz 
esztendő,hétköznapi gondjaink és az előrehaladó évek ellenére is szel
lemünk töretlen. Azok a Bajtársaink,akik lélekben megmaradtak annak,a
kik voltak: töretlen hittel járják azt az egyenes utat,amit már közel 
husz esztendeje taposunk. 

Ennek az utnak részünkre három alappillére van: 
1./ Rendületlen hűség a befogadó uj Hazához. 
2./ Ragaszkodás régi szenvedő Hazánkhoz és Testületünk ha

gyományaihoz. 
3./ Munka a szeretet,a kölcsönös megbecsülés és bizalom a

lapján Testületünk itteni emigrációs életében. 
Ez a hármas célkitűzés mutatja részünkre az egyenes és h�

lyes utat. -Kérjük Isten segitségét -most a közelgő Csendőrnap alkalma
val is-,hogy ezen uton járhassuk az Ur 1964-ik esztendejét. 

A B.L. Szerkesztősége már régebben Csendőrkönyv kiadását 
tüzte ki célul. Erre vonatkozólag már közlemények jelentek meg s baj
társi levelezés is volt. Megelőzőkre hivatkozva felkérem a csoportve
zető Bajtársaimat,hogy most a Csendőrnap alkalmával vessük fel ezt a 
kérdést ujra Bajtársaink előtt. 

BAJTÁRSAK! Mindenkit szeretettel kérek,hogy hassunk oda, 
hogy az idei Csendőrnap is legyen gyümölcsöző bajtársi

.
sz�llemünk
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lására.Legyen előttünk elszólitott Hőseink szelleme,s JárJuk "HIVEN-: 
BECSÜLETTEL-VITEZŰL" a magyar csendőr kálváriás,de célhoz vezet& utJát. 

Bajtársi szeretettel: 
])b�E LAJOS sk.szkv.szds.· 
MKCSBK.canadai ter.vezető. 
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__ MAGY!l-_R __ Ccll'!_N}lOR INDULiJ� 
Bdes hazám, magyar róna, 
magyar erdő, magyar vég! 
Téged járlak éjjel-nappal, 
télen- ny,ár on nagyon rég. 
Népem biztonságát őrzőm 
megrendithetetlenül. 
Brted élek, érted halok, 
magyar népem egyedűl. 
�rted éle�,érted halok, 
hiven,becsülettel,vitézűl! 

0000000 0zikulusz. 

EGY ARANY VITÉZSÉGI ÉRBl'! Éé> BGY 10VAGKBR�SZT TOR'l'ÉNETl'!. 
lAz 1964-e8 Csendőrnap� 

Lassan,20 éve m�:,hogy csendőrök szál�ták meg a Vereckei 
szorost s napokon at harceloorsbe bevetve tartottak fel a százszoros 
tulerővel táma�ó szovjet �adséreget; mig tizedére apadt és a Kárpátok 
előter�ben k�verzett honvedság1ink berendezkedett az utolsó erődövbe: 
az Árpad vonalba. 

A fenséges Kárpatokban,Alsóverecke alatt huzódik a Keleti 
Beszkidek,ezen a részen a Kicserka és a Buzsora vonulata. Nem messze in
nen egy kicsi falucska Vezérszállás,hol honfoglaló Árpád apánk tartot
ta első pihenőjét ... 

, ' , � Buzsora déli lejtőjén,viharvert óriásfenyők alatt egy kis 
.t�sztason szamtalan,Jeltelen katonasirt nőttek be a kárpáti piros vad

virágok ... Bzek a hős fiuk csendőrök mind,alusszák a Hősök örök álmát 
köztük pihen 0arudy László zászlós,a m.kir.Ungvári Csendőr Tanzászlóaij 
l.századának II.szakaszparancshoka ... 

Róluk szól a történet,olvassátok Ba jtársak,emigráns magya-
rok,felnőttek és fiatalok,s emlékezzetek! , 
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fuj ja • • •  26(Fr-ohamslsakos csendőr félt érdre ereszkedv� ,a vasfegyelem 
pompájában bucsuzik Ungvártól. Az alvó város csendjébe beleharsog a 
csendőrök bucsuja . • • Aztán felzugnak a nagy motorok s a gépkocsioszlop 
elindul,a város békésen alszik tovább • • .  100 kilóméterre északkelet fe
lé vis.zont villamlik, zug ,morajlik a front • . .  

Sarudy László zászlós ebben a pillanatban érkezik vissza a 
laktanyához. Rohan az őrséghez,aztán a riadótérre. A zászlóalj elment 
s ő,ki az indulás órákig tartó várakozásának unalmában csak pár percre 
kerékpározott ki a városba bucsuzni egy barnahaju kislánytól,vagy vala
mi fontosat irni Debrecenbe csendőr alhadnagy édesapjának,ki tudja?
lemaradt. 

A csapatszállitó gépkocsioszlop három óra késéssel futott 
be a frontról s 'ő,a fegyelmezett alant.os tiszt,és a rendhez szokott e
l{Sljáró sulyos hibát követett el: nem tartózkodott emberei mellett s 
itthonmaradt' Sarudy László szégyenében feJét csapkodja,sóhajtozik s 
mint az élő lelkiismeret,azonnal cselekszik! Kerékpárra ugrik és indul 
a zászlóalj után... _ 

. 

Az ismertetett rövid szóbeli parancs szerint a zász16alj 
Munkácson és 0zolyván át Polenáig s onnan a l3-ik hadosztály harckörle-
tébe ment. ' 

Ungvár-Munkács 40 km. ;Polenafürdő ujabb 30! Egész éj jel ta
possa a pedált,és nem azért volt többszörös KI00K bajnok Debrecenben 
jén is onnan ismeremj,hogy mire a nap eléri a delet,ne jelentkez?en , századparancsnokánál : vitéz Toldy századosnál. • •  Ezzel jóvátette hibájat 
is! &�rudy zászlós éppen �ókor ve�zi át szak�s�át! Alsóverecke 
községben folyik a harc s egyre hevesebben támad a szovjet! !"Jég �i �e 
pihente magát'a 80 km-es éjjeli kerékpározás után,mire szovjet pancelo
sok törnek át a falun, s tulhaladnak a 8arudy szakasz védővonalán • • •  
Sarudy azonnal intézkedik! 

Emberei összecsavart nyeles kézigránát-köteget dobnak a két 
harckocsihernyótalpa alá,mindenki fedezi magát s a fülszaggató ro�ba
.nások után leszakadt talpaikkal megállnak a páncélosok • • •  Sarudy za82-
los kirántja pisztolyát,s vad elszántsággal a páncélosokra ugrik,a 16-

, . j . 
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réseken és m�s nyi�áso�o� keresztüllőve teszi ártalmatlanná az ellen;éges harckocslk legenyseget • • .  

, Aztán s�ovjet gya�ogság támad,egybefolyik a géppuskák zaka-�ol�s�,de az .. ellenseg nem tudJa a falut elfoglalni,a csendőrvéd{)k ellen-aliasan megtorlk ereJe... . 
Lovass próbacsendőr tizedes és Földes szakaszvezető kiemelnek egy szovjet gépPuskát,és vállalkozásukból zsákmányolt fegyvereket hoznak . . • 
Másnap a harc tovább folyik s parancs szerint az esti szürkületben a szá�ad visszahuzódik a Buzsora magaslatára,s védelmi állásba megy az Arpad vONalban • • •  
Hajnalban már az Árpád vonalat támadja a szovjet Aknavető .robbaja,aknák és gránátok zugása, alacsony támadó szovjet repüiŐ�épkötelékek zavarása után megindul a szovjet gyalogság tömagtámadása ••• 
A Sarudy szakasz most kedvezőtlen területet véd! A vonal nyilt,fák nincsenek,s csak a jól kiépitett futóárkok és az ellenség fe

lé lejtő terep jelantenek biztonságot. 
A.hadosztályhoz lőszerutánpótló kérelem érkezik: fogytán 

van a csendőrok lőszere. A hadosztály nem rende lkezik Manlicher töltény-
nyel,nekik is igényelni kelL.. 

. 

A csendőrök kézigránáttal tartják magukat s i�t-ott hallat
szik még l-l lövés • . .  A szovjet megbátorodik és támad,sullyal a Sarudy 
szakaszra! Tarjáni őrmester golyószórójában még van egy tár. Hagyja 
hogy az ellenség támadjon,a szovjet katonák egy horhosban közelednek . • •  
Tarjáni közvetlen közelről nyit tüzet;s szinte megsemmisiti az ellen
séget . . •  De nincs több töltény! Bgy-két közelharc után a század kény
telen feladni a védőállást, s visszahuzódni egy cserjésbe. 

, 'A hadosztálynál tetőfokra lép az izgalom! Az ellenség ural-
ja az Arpád vonal egyik szakaszát' . • •  

Hajnalra megérkezik a lőszerutánpótlás. A csendőrök betá
rolnak. Toldy százados Láczay-Szabó László főhadnagynak adja át -a szá
zadparancsnokságot. Toldy a hadosztályhoz megy és a testvérszázadot ku
tatja,majd rádiótávira.tokat küld és segitséget kér." .. 

Jö"n a szigo-ru paran-Gs � csendőr sz-ázad .minden árDn visaza _ 
kell foglalja az Árpád vonalat.! 

A szakaszparancsnokok r'ohamra készi tik elő embereiket .Lá
czay-Szabó főhadnagy óráját nézi . . •  Még l-2 perc s a roham megindul! • . •  

4 goly� szóró egyszerre nyit tüzet! A század felugrik! Ro
hanni kell,tisztás és nyilt te�ep,emelkedő! 

Sarudy zászlós az élen rOhan,s egyszer csak elterül a fű
ben • . .  Két csendőr odaszalad, láblövést kapott, erősen vérzik . • .  Feleme
lik szakasz�arancsnokukat s vinni akarják vissza,csak el innen mielőbb, 
ebből a tüzorkánbóll ... �gy éles csattanás,Sarudy zászlós életét 0ntja 
ki egy szovjet lövedék,halántéklövést kapott ... 

De a támadás sikeres! A század erősen tért nyert! Tarjáni 
őrmester rohan az élen! Uristen,most segits! Mint vad puszták óriása, 
ugy ugrik fel az Árpád vb"nal tetejére és lő,szur minden ellenségre!Bgy
más után dobja gránát jai t·! Emberei beérik! .-Wszeveszett küzdelem! A Lá
czay szakasz is betör! Oldalt a deres szakasz is eléri a vonalat= �-.Vagy 
10 perces kemény kézitusa,dolgoznak a puskaagyak! De a vonal a mlenk! 

-Tarjáni őrmester is összeesik,e_gyszerre kap lövést és egy akna-repeszt 
a hátát.a • . •  

Hirvivő száguld jelenteni:-"Az Arpád vonal a mienk!A csendőr 
század sikeres rohammal visszafoglalta! "- , 

A hadosztály megkönnyebbülten sohajt fel' A csendőr szazad 
tisztázta a veszélyes helyaetet... . 

Tarjáni őrmestert ott viszik lefelé . . •  Csill�k.szakaszv�zető 
elesett,Dobos főtörzsórmester sulyosan megsebesült • • •  Óraklg tar��m�g 
tisztáz6dik a helyzet,l napig, mig eltemetik a halottakat ... Taqanl ':0-
nalában és környékén 84 szovjet h�lottat szám?lna� meg �k?� tük több,tlsztet' 

' És lent a Buzsora aljaban a kis tlsztason, orlasfeny6k ar
nyék�ban pihen Sarudy zász16s és vagy'40 csend6r . • •  Sirju�on az árya ro
hamsisak,fejüknél nyirfakereszt . • •  Ök Hősök voltak IDlnd,hlven,becsulet
tel és vitézül a Hazáért mindhalálig! 

Sarudy László zászlóst a 7/II.zász16aljpara�csno� a Nagyar 
Érdemrend Lovagkeresztjére a hadiszalagon kardokkal terJesztl fel • 

. /. 
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.Tarjáni őrmester vöröskeresztes mentőautón ér a szolyvai táb�ri kQ:rh�zba. A vérves�zte�é�től. esz�é�etlen. ',' A kórházi ágyon tér magahoz s klS mosoly suhan veglg meggyotort arcan, amint hallja hogy a csendőr.roham si�er�é�t,és kiválóan vitéz,példaadó magatartásáért, a MaByar Arany Vltezsegl Erem-re terjesztették feL .. , 

• . .. , � száza� �ég lo"�apig tartj� az �rpá� vonalat,néha kétségbeeso ko:r:ulmenyek kozo�t . • .  l>Jlr:den nap uJabb es uJabb sirok gyarapodnak lent a volgyben • • .  Aztan felsobb parancsra visszavonul a csendőr század . • .  Uj keserü feladatok várnak rájuk, a román árulás �övetkeztében 
az Alföld szélén a szovjet • . •  

, • Utolsó ut juk a friss temétő mellett visz el. A háboru pok-laban megkergesedett szívű csendőrök könnyes szemmel bucsuznak a sí
roktól:-flzászlós ur,még visszajövÜllk! fI_ • • •  

0000000 Kövendy Károly. 

C�J<:NDÖR ARCUK. 
---5�-----

..J<:�i�á:c.s.i_� 

, -Jónapot,Kumibácsi! j'üt csinál?
. -�zép idő van,Matyika.-

-Nem nehéz az a fűrészelés?-
-De a jövő héten itt lesz megint az eső.-

·-Milyen szépen szalad a fűrész a fábanl
-Tgaza van,az idén sok az eső.-
Ez a párbeszéd egy dunántuli laktanyában hangzott el ugy a 

20-as évek végén a nős altiszti lakásban lakó szakaszparancsnok és a 
szintén a laktanyában lakó szárnyparancsnok 4 és 1/2 éves fia között. 
Mintha az a közismert társalgás ismétlődött volna meg , amit két süket 
folytatott egy vizparton ilyeténképpen: -Adjon Isten jónapot.-Fódozom 
a csónakot.-Hát az öreg hol maradt.-Még a tavaly kilyukadt.-

A különbség a csendőrlaktanya udvarán lezajlott társalgás
ban csak abból állott,hogy ez nem volt versbe szedve,és nagyot-halló 

___ ('�.alL.a�.:G..iU -Y..ol:t.� _ ásJ..lL.f él j ól nalln:t.t" cs.:\;4.pán g-y.e.r,e-k ,makaeB
ságával ragaszk6doti a maga tárgyköréhez. És mindkét fél szórakozása 
csodálatosan kielégitő volt. A köztük fennálló barátságnak nagy volt a 
mélysége és őszintesége. Csekélységek azt nem zavarhatták. . De a szolgálatot sem,mert Kumi alhadnagy a szolgálatát rossz 
dobhártyája ellenére is kiválóan ellátta. Azzal a kötelességtudással, 
azzal a hűséges,becsületes,mindig helytálló gondolkozásm6djával,amelyet 
egyszerű magyar paraszti környe zet éből hozott magával a tollas kalap 
alá! Meghallott ő mindent, ami a közbiztonságra fo�öos voltl 

Hatalmas,alig kissé már meggörbült termetével a Török
Fereno-i csendőr példaképe volt. Bajlottságára nem annyira a kor volt 
irányadó, mint inkább mindaz,amit egy hosszu csendőri pályáján kiállott. 
Jelleme azonban olyan egyenes maradt,mint a jeg�nye! Tisztelte,becsülte 
őt alárehdeltje,elöljárója egyaránt. . 

N agyothallása nem tette félszeggé. Bár előfordult néha,hogy 
oktatás közben egy-egy határozott mimikával,de halkan adott helytelen 
feleletet is elismert,ami a fiatal csendőrnemzedék arcára ugyan derüt 
csalt /elvégre minden egyes csendőr fellépését határozottság kell,hogy 
jellemezze,namegaztán az oktatást jó kedvvel kell kiállani,nehogy bárki 
is azt gondolhassa,hogy az egész csak arra való,hogy az előljáre a 
szörnyen fölényes tudását fitogtassa/,de elég volt egy ilyen jelenet a 
szárnyparancsnok jelenlétében,hogy ·a�edélyességnek ez a megnyilvánulá
sa egyszersmindenkorra megszÜlljön. A sznypk.ugyanis utánajárt D. gyenge 
hallás eredetének,s megtudta,hogy ott'a horvát határszélen, ahol Kumi 
mint őrsparancsnok éveken át működött,az első világháborüt követő elem� 
bertelenedés időszakában,amikor minden tekintélyt leráncigált a féke
vesztett csőcselék,őrskörletének immáron egy vadonatúj műállam polgá�á
vá vált salakja kegyetlenül elverte és ilyen állapotban átdobta az UJ 
határon ezt II kemény magyart. A sérüléseket kiheverte az elpusztithatat
lanul szivós szervezet;csupán a dobhártya fizetett rá. 

Nem akadt többé csendőr,aki az öregen mosolygott volna,ha 
Ilmelléhallott" ,s még a bizonyta�an felelet�t is ,hangosan ,kivágta �inden
ki, amikor a sznypk.-tál megtudtak e fogyatekos.sag eredetet .!Vlert ,hat 
csendőr és megértés , tisztességtudás ,fegyelem,önuralom,ragaszkodas , megbe-

··:��,az egy volt mindig! � . 
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Szerette a gyerekeket. Nagának négy szép lánya és egy ikerből megmaradt fia volt. A legkisebb a családban. Igy érthető a sznypk fiaval való zavartalan barátsága is. • 

" , E  meleg barátság kör�be tartozik egy kedves jelenet is. Ugyan-
�s a szarnypar�ncsnok sz.lgor�an ugyel t arra,hogy csendőrei t eki nt élye avatatlanok előtt csorbat ne szenvedjen. Igy Matyikának is tiloa volt az udvaron való �artozkod�s,amiko� az őrs gy�korlatozott. Márpedig ilyenkor egy kls ugyetlenseg lS elofordulhat es idegen füleknek nem való gyakorlótéri kifejezés is elhangozhat. ' 

.. A,gye�ek mindig unszolta az. ilyen tekintetben' könyörtelen 
apJat,hogy ő lS nezhesse a gyakorlatozast. Az apja azzal nyugtatta meg 
hogy ha majd kardot,puskát viselhet s próbacsendőr lesz,gyakorlatozhat' 
ám annyi t , hogy a kedve i s elmegy majd-tőle. 

Hinden m egfontolatlans ág magában hordja a nemk i vánatos kö
vetkezményeket . Karácsonykor bád og kardot és dugós puskát kapott a prbcsŐ.
várományos. S egy alkalomma l mit lát az i r o da ablakán át a sznypk . : cse
metéje puskáj ával,kard j ával felszerelve,fején egy papircsákó,azon meg 
papir b61 tollforgó,alkudozik Kumibácsival, hogy ő is részt vehessen a 
gyakorlat ozáson. Kumib ácsi álhatatos maradt és a fiatalurat eltanácsol-
ta onnan. De amikor a sznypk. megjelent és Kumibácsi a szokásos jelen
tést teszi,a kölyök már ott állt a balszárnYQn s szabályosan kivágta a 
pus��val tisztelegj-et. A sznypk.csupa remegő ajkat és vonagló arcot 
lát maga előtti az egész vonalban csak egy arc volt halálos komolyság-
gal merev. Ez a lemenőágbéli közvetlen férfirokonáé volt. 

A sznypk.ráförmed a kölyökre:-Hogy mersz ilyet csinálni?
Bdesapám mondta,hogy ha kardom és puskám lesz,én is kivonulhatok.- Ta
karodj azonnal a szobádba!-

Hogy a sznypk.kölykén bosszankodott-e jobban,avagy önmagán, 
azt a kérdést hagyjuk nyitva. Tény az,hogy Kumibácsi egy atyaian jósá
gos tekintete -átsegj:te-:t-te felborzolt ked é ly állap o tán·. 

+ 
Hogy Kumi csendőr volt minden porcikájában,szerényen köte

lességtudóan,mi sem jellemzőbb erre,hogy egyszer,amikor egyik őrse meg
J:epésére gyalogoit,őrizetoe vett és az illetékes arsre kisért egy-- csa
vargót. 6, a szakpk.ur! A csavargó a keleti határon lépett be jogtala
nul,ki birt kerülni csendőrt,rendőrt,csak Kumibácsit nem a nyugati ha
táron. Viselt dolgaival jó ,egy hétig foglalkoztatta az őrsöt',Kumibácsi 
vi�zont lényegesebben kevesebb ideig. 

+ 
Testi fogyatékossága miatt az őpk.isk •. házfe;lügyelője lett. 

Ezt a tisztségét is a neki természetes kötelességtudással látta el. B 
sorok írója sokszor találkozott vele regGelenként,amint szeges botjáv�l 
a laktanya környékén a papírhulladékokat szedegette fel. � műveletet en 
pillanatfelvétel-eknek neveztem,amin az öreg jóízűen nevetett. 

+ 
Nyugdiját azonban,csendQrsors,nem sokáig élvezte. Csodála

tos,de csendőr nem birja a kötelesség és felelősség n�lküli é�et�t! • 
A második világháborúban hősi halálával kovette ila ls,nep

szerüen: Muci,mint már repülő szakaszvezeHí. Áldott legyen emlékük! 
4-

Drága Kumibácsim! Sok-sok emléket idézel fel bennem. �n csak 
egy párat soroltam fel. Inkább kérek valamit Tőle�,hisz�n aTe �zlvedet 
kimerithetetlennek ismertük Bazaszeretetben,csendorl erenyekben, 

. Ugy-e. vigyázol reánk? Hogy sohase feled�tik csendőr� kötel�s-
ségünket! Sohase feledkezzünk meg, a magya� �isztessegrő�! �s mlnden to-
rekvésünk a Szab8.d I'fagyar Haza le�yen,s Nepenek blztonsaga. 

.. . (' 
Ottfönt 'I'e hűséges sZlveddel és józan eszeddel tobbet laesz , 

mint mi. Ugy-e erőt adsz nekünk?! 
Most egyelőre Isten Veled! 

'Utolsó szárnyparancsnokod: 

0000000 
Szikulusz. 

Magyar ·apa! Meg tudnád-e tanitani fiadat a "'l'alpra magyar"-ra, és tudja 
ő,hogy ki, mikor és'miért írta ezt? 

oooUooo 



Ifolytatásl 
, Az e",?édutáni boro�g':ltás,.beszélgetés közben feltüut,hogy az 

: gyenke:r:t �loson � zen�k8.r-tagJalt nJ;0mtalanul elnyeli a közeli cserjés. Mlbály b atyam magahoz lntette a primast,aki a titkot nyomban feltárta : , .- A�! Gazd'uram,ilyen pörköl� még a törökbasa országában is m�ge: egy ,�lS ��henó�.- Azz�l csendesen ó
.

is elba�lagott a cserjés fele.MlndnyaJan Jokedvu nevetesben tórtek kl és talan ez űzte el a béresgazda haragját. 
Ozsonnatájt kocsi gördült az udvarba,melyen apám bátyja érkezett meg a családjával. Találkozásuk szép emlék marad egész életemben. 

Mihály batyám alkalmasnak találta az időt,s a muzsikusokat a szerszám
jaikhoz parancsolja. Hamaros�� muzsikaszóba vegyült.énektól lett hangos 
a tanya. . 

Javában folyt a tánc,ének,amikor apám a kezét· a szívére 
szori�ot ta . Blképpedve néztük szinváltozását,mig anyám orvosságért fu
tott: vize s ruháért. Mihály bátyám pedig sürgetőn adta azonos nevü fi
ának a parancsot ,hogy fogjon koc s ioa és mielőbb hozzon orvost. A fogat 
indulni akart,amikor apám f e lte kintett , s határozot t hangon visszarendel
�e azt azzal a me gokolással ,hogy fájdalma megszüut , másnap orvoshoz megy. 
Es, bogy mindenkit megnyugt asson ,koccintásra emelte p oharát és belekós
tólt a borba. 

"Jóból is megárt a sok ! " mondja a közmondás. Vacsoratájt én 
is úgy éreztem:. alig birtam állni a lábainon,s nehéz volt a szemeimnek 
nyitva tartása. Elernyedten kapaszkodtam édesanyám karjába,aki sietett 
velem a. lakásba,s a megszokott dúdolásával hamarosan mély álomba ringatott. 

Reggel rettenve ugrottam�i az ágyból,mert a nagy csendben 
úgy tüut nekem,hogy apám,a muzsikaszó csak álom volt • • •  Igen nagy kő 
esett le a szivemről,amikor megpillantottam apámat a konyhában • 

. -Siess öltözni,megyek veled az iskolába-,biztatott mosolyog
va,majd látván,hogy nem értem,kiegészitette:-"Illő,hogy a tanitó urat 
köszöntsem és a tudomására adjam,tegnap miért hiányoztatok Sándorral"-. 

� --- � _=.lYL�§gy�ól:-J!l§s�-.ére . ..,Qc_skar.ingózx..a _éq�_j,skol.ához_,4Q 
tanitónk nagy örömét fejezte ki apámnak a harctérről t�rtént vissza
érkezése felett,s utána apám eltávozott! 

A távolsáB miatt,mint mindig,több társammal az iskolában 
ebédeltüuR • . De ezen a napon nem nyultam az ebédernhez,nem esett jól egy 
falat sem. Mindig az járt az eszemben,hogy vajjon az orvos meggyógyit
ja-e az apámat? S am�or elérkezett a tanit ás vége,elsőnek repültem ki 
az iskola ajtaján. Futottam hazáig és lélegzetfojtva kérdeztem: 

-Édesapám,az orvos? . •  -
Karjába kapott és- egypár meglóbálás után ezzel nyugtatott: 
-Azt.mondta,ha jó tanuló leszel,hamarosan meggyógyulok.
Furcsa orvosság gondoltam,de az orvos dolgába nem avatkoz-

hatoin.Hamiskásan és sértódöttBn kérdeztem: 
-Hát nem vagyok jó tanul�?-
Nevetett,majd szavainak mutatóujjával nyomatékot adva fi

gyelmeztetett: 
-Ne feledd, a jó eredményt nehezebb megtartani,mint megsze-

rezni�- Értettem is meg nem is, de azért magambmztosan válaszoltam. 
-Nem félek én att5l,különösen azért nem,ha az az apámnak 

orvosság!- Kitört belőle a jókedv,karom megra&adv� futott,ve�em aZ.é: 
desanyárnhoz és boldogan mondta el a nagy elhatarozasomat. J!:t��l az lde
tól kezdve a szívén nem láttam vizes ruhát,de a szekrényteteJen szomor-
kodó gyógyszeresüveg a gyanurnat táplálta. .. 

Vasárnapokon a cselédséggel együtt a városba �entunk,mert 
édesapám elveszi tettnek min6si tett 

.
minden üunep- va{fY vas�rnapo�, amelyen 

szentmisén nem vehetett részt. Minden szombaton az lfJu l'1lhály lrta fel 
mindazok neyét,akik másnap a varosba szándékoztak menni és r�gge� a f�
gatokat -a lélekszámhoz arány i tva� előállí totta. A. fog.:;tok ,varo�� laka
sunk udvarán kötöttek ki,ahol uJbol felJegyezték klk,hany or� taJban 
szándékoznak hazamenni,s a fogatok ahhoz igazodva indu�tak �lSSZ�. . 

Vasárnapokon rendszerint városi rokonainknal ebedeltunk,lgy 
szereztem tudomást arról,hogy családf� igen tereb�lyes. ,Ha � ro�onl 
látogatás elmaradt,a magunkkal vitt ebed elfogyasztasa utan slettunk a 

.1. 
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vá:sos nevezetességei t me�néz�i. It,gy __ egy emlékmű,vagy szobor előtt, édes� apam elm�ndta annak .. tort�netet k.legesz�tve azzal,mi célja velem szemben a magyarazatának. Tobbszor mentunk mozlba,s6t szorakozás végett vendég-lőbe is. R k . k" "1 T '  '" n •• , � ,onal� ,ozu erez nagynenem,edesanyám nővére,igazságsze-::�to�gyong�d' Joszlvu�egével nye:r:-te meg vonza�mamat a legjobban,de férJet es a ket magam�aJta gyermek�et lS sok jotulajdonságokkál áldotta meg az Isten.Legszlvesebben hozzajuk mentem,de mintha a sors ellenem esküdött volna,a legritkábban őket kerestük fel, s igy ők is minket.Bnn�k oka. fe�ől t�bbször érdeklődtem. édesapámtól,édesanyámtól,de könnyed kezlegYlntes utan csak, anny l t mondtak: "hajd láthatod még sokszor őket', ssak meg ne und.' It Nem ertettem a dolgot ,de csak vártam,mikor láthatom 
oket �yakrabban. 

+ 
Hosszu,kövér búzakalászokat ringatott a nyár kezdetén a 

szellő,amikor kezünkben az elemi iskola 4.osztályána� vizsgaeredményé
vel boldogan törte�tünk Sándorral hazafelé. Bdesapám a tanya sarkánál 
vár�,s arr:ikor �eggyőz6dött arról,hogy másodiknak végeztem ezen osztályt, 
magahoz olelt es azt mondta: 

. . -No fiam,megkapod érte a jutalmat!- Aztán Sándort dicsérte 
meg a megszerzett 4. helyezésért. 

A jutalom megigérésével apám dongót dugott a fülembe,s min
dennap vártam,lestem mivel lep meg/de a meglepetés igen késett. 

Napokkal később már elkeseredve gondoltam arra,hogy az a
pám megfeledkezett igéretéről és ezt szomorúan adtam elő édesanyámnak 
azzal;hogy az igéretből a mai napig nem láttam még egy rozsdás bugyli
bicskát s€m. 

Anyámat a bizalmatlanságom igen elkeseritette,és szigorú 
hangon utasitott rendre: 

-Ne légy. türelmetlen! Ha megigérte ,megkapod!. Az ajándék úgy 
szép,ha meglep bennünket' - -

Harmadnap valóban meglepett,amikor aztán édesapám egyik nap 
korahajnalban ébresztett. Almosan néztem lcörül,de az a rendkivüli,hogy 
feHHtö.zve-áJ.lt melle-tte-m,kimosiJa szememből az álmot és kiugrott am az 
ágyból. Csak ekkor adta tudtomra,hogy vásárba visz bennünket. Harmadik-

nak.édesanyámat gondoltam és értelmetlenül bámultam Sándorra,aki abban 
a pillanatban felöltözve betoppant.Hirtelen eszembe ötlött és dándorra 
mutatva kérde ztem: 

-6 is? .. -
-6 i s ... gondolom együtt neked is szebb lesz a vásár.-
Hirtelen ugy átöl e ltem a derekát,hogy hallatsz ott csont

jaim ropogása. Gyors öltözködés után elfés zkel ődtünk apám mellett a 
kocsinak. ülés én, s a hajnali pirkad atban teljes örömünkre a .fogatunk el
indult • Vásárban még nem vOltunk,igy bizony az oda történt,belépé
sünk pillanatától édesapámnak igen komoly dolga akadt velünk. AmUlatunk, 
bámulatunk közben,a zsufolt tömegben hol engem,l:;J.ol Sándort vesztette el. 
De nem is csoda,'íwlt ott bámulnivaló' Az egyik sátorsor véges-végig 
tele szebbnél-szebb ruhákkal,csizmákkal,cipőkkel és cifrábbnál-cifrább 
papucsokkal,�amuszokkal. A má�ik tel� tarkábbnál-tar�ább.rSfösáruval, 
melyet úgy hanytak-vetettek,mertek,huztak-vontak.élz a.:usltok�mlnth� az 
a sok szép szövet mannaként potyogott volna l� az égboJ. Aztan a mezes
kalácsosok? . •  Istenem! Akkora mézeskalácsszívek csüngtek-lógtak ott, 
közepükben kistükörrel,hogy tal� még az elefántnak is nehéz lett vol
na egyet is a keblében hordani? Es ez, mind-mind se�i vol� ahhoz,aho
gyan a bazársátor elébünk terpeszkedett. Valósággal tele kl�ccsal�el
néztük' volna egy hétig. Csal< ugy, Gsillogott-villogot.t a nekunkvalo ,sok 
szép csec�ebecsét61. Majd ki esett a szemünk úgy bámultunk,amlkor edes
apám hangja felrezzentett: 

-Válasszatok valamit!- , 
Füleinkn�k nem akartunk hinni,oambán néztUnk apámra,aki lat

ta kételyUnket,s szavait megismételte. Sándor élelmesebb volt,egy szép 
piros-búgyellárisra az ujjával rábökött. 

-Hát te?- nézett rám apám. Választani itt? gondoltam és el-
szorult szivvel kértem: 

-Tessék választani ,mert én nem tudok.-
./. 
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-Piros-bugyelláris? • •  �Felcsillant szemeimből olvasott és nyomban kifizette a két bugyelláris árát. Nem mertem a zsebembe tenni mert ilyen nagy vásárba ki tudja? .. meg azt,hogy miből van? Hátha el� 

olvad? A két markomba szoritottam,és a nagy tolongásban meg-megnéztem meg van-e még? 
.. �gy éreztem,�ogy az é� �ó �p� velem szemben igen nagylel-ku volt a plros-bugyellarls megvasarlasaval,s a föld majd kicsuszott alólam,amikor apám az egyik csizmasátorban nekünkvaló sarkantyus esizmák kö�ött keresgélt,majd k�t pára� leakasztott,s biztatott próbáljuk fel. Meg Sándor sem mert utanuk nyulni .. A mester azonban tréfát nem ismert. Leerőszakolt a kéznél volt sámlira,lerántotta lábamról a bocs

kor� és gyerünk' Gyur�a-fu:ta �ábam a sarkan�yus ssizmába. De bezzeg a seged sem volt rest! Ő pedlg Sandort vette kez ala,s pillanatok alatt nyalka,sarkantyus csizmába állitottak bennünket édesapám elé. 
-Jó-e?- kérdezte apám, miközben nyomkodta lábamfején a csizmát • . Mit ért�ettem én abból? Hiszen.még gondolni se� mertem arra, hogy 

egy llyen szep,kecses,sarkantyus CBlzma ne legyen jo? Sietve ráfelel-
tem háti -Jó bizony!-

Megbizonyosodás végett aztán le és fel járatott s még e.gy:sfijl?r 
körül nyomkodta csizmámat,aztán Sándorét,s majd a mesterrel folytatott 
egypárszori árucsökkentő tenyérbe-csapás után a csizmák árát kifizette. 

A sátorból kilépve azt sem tudtam volna megmondani,hogy én 
vagyok-e én? Azért nem,mert akinek már volt sarkantyus csizmája az 
tudja,hogy a kezdet-kezdetén mit jelent abban járni? Hát m�g vásárban, 
a nagy tömegben? Löktek jobbról,löktek balról,amikor ugyis botlottam a 
sarkantyukban. De pBngésük vigasztalt, s az,hogy a vásárbQl hamarosan 
kiérünk. 

S .amig bánatomat az öröm váltogatta,nem győztem apám jószi:"" 
vűségét csodálni. Hiszen csak a városi főjegyző ur fiának a lábán lát
tam élete�ben egyszer'sarkantyus csizmát,s még álmodni sem mertem ar
rÓl,hogy majd valaha • • .  ,nemcsak nekem,hanem még Sándornak is lesz. 

Ilyen gondolatokba mélyedve arra döbbentem,hogy egy másik 
.... �4t� r_ e16�� §.Jl�"agám . 1?-]:)2� elé az. árll§i __ tók .. ��g�_ haJ-.22ll_�alJ_ ��)5!:_ő,-�-,-, � 

ruhat ao15ali;aK mennydorg3 liangos dlcséret kozoen . Neveive csodaltam 
meggondolatlan könnyelműségüket,s csak azon vettem magam észre , hogy az 
egyik árus valami érthe t e tlen szépet duruzsol a fülembe és már kis. ér 
is a sátorba! G ondolat nyi idő alatt leránto tta a kabátom,s villámgyors 
mozdulatokkal kossuthzsinoros ünneplőt adott rám és apám elé állitott. 
Szép volt,nagyon szép és simán feszült rám,a szívem-majd meghasadt ér
te .  De hirtelen arra gondoltam,hogy édesapámnak már igy is sok pénzébe 
kerültünk , az árusok pedig igen értenek ahhoz,hogy kierős zako lják zse
béből a pénzt. Bensőmben harag lobban és gyors mozdulattal·nyúltam az 
ünneplőhöz ,hogy magamról ledobjam , mert már akkor úgy érezt'em, égeti a 
hátam. Apám valamit megsejtett,mert sietve hozzám jött,s szinte kérle
lőn szólt • 

. -Ne bántsd! Hiszen ezért hoztalak a vásárba,- és mosolyogva 
megcirógatta a fejemet. Ez igen boldoggá tett,s a karját,mintegy nagy 
darab aranyat szoritottam magamhoz. 

Az árúsit6k minderről tudomást sem vettek és már Sándorra is 
ráhúzták a kossuthzsinóros kabátot,miközben az egyik,karral,röffel már
is mérte hozzám a nadrágot. Végül a halomban hevert sok közül kir�tott 
egyet,s miután nyájas szavak kiséretében leültetett,leteremtette la1;am
r61 a cSizmát,utána a nadrágot és ügyes kézmozdulatokkal rázott az ��
tala kiválasztottba. Csak akkor láttam,hogy az igazi műremek,az eleJe
be varrott virágsujtásokkal és a piros zsinorral övezett széles ell�n
zőjével. S ahogyan passzolt minden porcikámra! Nég ilyent? valóban al
momban sem láttam,s kezdtem azon törni a fejem,miként lehet a�,hogy e
zek az ügyes emberek,az elkészitett műrem�kjeiktől,pémz el�en:�en ?lY 
szívesen megválnak? Nem töprenghettem tovabb,mert Sándor mar uJba 01-
tözve állt mellettem. A szép :ruhában alig mertem megmozdulni,s szégyen
kezve néztem a nagy tükörbe,melyet az egyik segéd oly készségesen tar� 
tott elém. Apám komoly arccal nézett végig rajtam és hozzáértően igazl
tott itt-ott a ruhán,majd kérdezte: 

-J6-e?
Hát erre igazán csak azt felelhettem,hogy: -Nagyon jÓ'-

./. 
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, Sándor is ha�onlóan_,válaszblt,így kezdetét vette a tenyérbe c�apkodo ,alku ls,és amlkor apam fizetett, boldogan vettük utunkat a kocs�nk fele. 

A virsli sütGgetőkhőz érve apám elmosolyodva kérdezte: -Szeretitek-e a tormás-virslit?-
�rre aztán igazán kimereöztettük a szemÜllket,majd Sándor igyek�zett tisztázni a kérdést: 
-Mi az?-
-Hát amit itt sütnek.-
-Hát a szag csiklandozza az orrom,de • . .  - nézett apámra os-
Ap�,pillanato� alatt egy-eg� kiscip6t nyomott a markunkba,melynek kettevagott testeből J6kora frlssen sült virsli kandikált ki 

"
t�rmával vastagon füszerezve. CJ1Yc;n fels�ges ,sza& árradt belő1:e,hogy 

, 
veteknBk tartottam beleharapnl. Sandor mas velemenyen volt dörzsölgette 
ugyan az orrát,de nagyokat harapott belőle. Gusztusos harapásait j6 ét
vággyal én is kezdtem utánozni. 

Érthető okokb61. a virslis sátor mellett söntés volt. Az 
utolsó falatott még le sem nyeltem,három pOhárba sör került elénk az 
asztalra,s _csak akkor éreztem,hogy roppant szomjas vagyok. Éhségünkön 

tobán. 

szomjunkon csillapitva,jókedvűen indultunk haza! ' 

0000000 B.76. 
jFolytatjukj 

A �OCCSBK.Vezetője djszes okiratban a következő Bajtársakat 
megdicsérte: "Fekete László szakaszvezetőt,Canada. Mint a torontoi csend
őr csoport kivaIó,-ielkes es aldozatkesz tagja példaadóan jár elől a kö
zösségi élet fejlesztésében,a bajtársi együttérzés ápolásában és veze
tőinek támogatásában,ezért az önzetlen magyar lélekte v�zérelt maga-
tartás áért " . . "Balassa Benedek szakaszvezetőt;..., Canada. Toronto. Allandó 
lekötöttséget Igénjlő -éfeTForűlmériYe-í-eTfener-emagyar léIekkel,példa
ad6-...clalkeaeélésse.l és segitő kési!3éggel áll Csopo.rtvezetője mell.ett kö
zösségi és bajtársi életünk fejleszt�sében és ápolásaban." 

- "Dakó Pál szakaszvezet�Canada.Toronto. Közösségi és baj-
társi éle t ünlé-fennÚ:itás"a,-ápo-las'a-te rén-niagyái-'sz ivvel ,lelkesedéssel, 
töretlen munkakedvvel végzett,a többi-Bajtársa�nak is példátadó tevé
kenységéért és C-soportvezetőjének hűséges támogatásáér"t." 

"Demetrovics Dezső századost,Canada. 'l'oronto. A csendőr ha
gyományok megőrzése es a bajtarsi szellem ápolása terén éveken át tanu-
sitott példátadó magatartásáért." " 

"Dávid József,tb.csendőrt.Sao Paulo. A magyarságtudat és a 
bajtársi szellem fenntart1lsa;ápolasa té-rén mindig tanusitott példás ma
gatartásáért,�űségéért és_áldozatkészségé�rt Önnek,mint Testületünk i
gaz barátjának Közösségünk nevében és a magyar feltámadás rendületlen 
nitében hálás köszönetemet,teljes elismerésemet és dicséretemet feje
zem ki." "Szövetes Sándor őrmestert.Mint a hamiltoni csendőr csoport.
nak egyik legréifbb--és lelkes· tagja, több mint egy évtizeden át ,magyar 
szivvel, bajtársi lélekkel és hűséges szeretettel' támogatta a __ csop. r;a��
fias munkáját,emellett a magyar egyházi életben is mindenkor szószoloJa 
volt a magyar nemzeti gondolatnak." 

"Kerekes Albert szakaszvezetőt.Mint a hamiltoni csendőr 
csoportnak mindenkor hűseges tagja a csoport összejöveteleit és nemzeti 
megmozdulásait erkölcsl- és jelentős anyagi támogat !is ával segitette." 

"Gál Ferenc szakasz�ezetőt.Mint a hamiltoni csendőr csoport
nak mindenkor Eüségeá tagja ragaszkodó bajtársi �zeretettel járt elől a 
csoport osszejövetelein és hazafias megmozdulásaiban,példátadó magat�� 
tásával hathi}tósan elősegitette a csendőr bajtársi-szellem ébrentartasat 
és ápolását. "R..6J.?.P.��E_<2....s_�kaszv_�tőt .l"Iint a hami� toni cs�z:.qőr, csoport
nak hűséges tagja a csoport összejöveteleit és hazaflas munkaJat �l�an
dóan támogatta,magatartásával nagyban elősegitette a vezetés munkaJat 
s vele a bajtársi szellem ébrentartását. 

+ 

Ezuton is köszönettel nyugtázzuk az Ön. • • • . hozzájárulását a B.L.re 
segélyalapra. 



XVJ1:.e,.é:.rt-: 2 � $ z ó levél " 
-

"R ait ársi Levél . 20 ol a. a l  � o- � 'vdO'!;'ö= o = = 0= 0 =- v.-= 0 =0= 0= 0= t5= o = 0= o= 0 = 0= 0= o = 0= o= o = 0 = 0= o = 0= 0=0 = 6= ö = 0= 6= 

_�_OZLEjV{ÉNYEb. SZ�'}{K.c;tl Z TOI ÜZEN ETEK . 
A m�g��� .b���dő� .. ��ulót S z ikulusz név alatt kitűn5 c ikke iről is ismert 
ki vál o  bajtarsunk szere zte, zenekarra és zongorára i s  hangsz ere lte! Nemcsak a sz övege nagyon jó,hanem a zeneszakértők altal i lyennek birált 
da.llama is . ' 
Talán későbbi időben hangleme zre vesszük , hogy annak le J átsz ása utján ' "' . 
halIhassálc és élve zhessék azt a sz abad vi lágban szétszort BajtársEli'nk
és Barátaink. Ez még csak terv: , me lynek megval ósitása körülményes . 
A csoport-ve z e tőink , de a szorványban élő egyes Bajtársak vonatkoz ó  hoz
z ászólásait,véleményét kérjük ide e ljuttatni i.évi máj us hó l- ig. 

+ -. 
A j l Bajtársi Levél" e száma késede lmesen azért je lenik meg , mert a szer
ID8s:zto� -éP-pen február 14�én operálták régóta k�nzó be tegségének megszün
tetése végett . '  Csaknem öss z e  '\\) 1 t már állitva e lappéldány, amikor is feb
ruár l l- én a korházbi:m üresedő ,he lyet ,e l  ke llett foglalni a .  Mégis ki
adásra kerül ez utólag, mert ugy gondo lom, hogy az abban foglaltak . időt
áll óak , maradandó értéküe k s majdan emigrác iós bajtársi életünk fo lyama-
tosságának b i z onyitékai . :I-

-

Da j ka István tőrm . bajtársunk f. évi j'anuár hó 3 1-én házasságot kötött 
Giv ::Cís'fn'é,"'s'z:űf :J,'anot'Ú- Anne li eve l Nyugatnémetországban. Igaz örömm e l  
gratulálunk az u j  ház.;3.spárnak , legyenek o lyan ' mege légedettek egész éle
tük tartama alatt , mint frigyük megk ötése alkalmával! I sten áldásai ki
sérjék f ö ldi életüket ! 

EY_11gB: t.- a-'��.z..t.r_�U.a,i. �E.9J2.2.�tr e.lO.e_t. ő.E:� _é..r-.t��=h..t�s_� _i3.:��;in t : 1 1  U j t  e s tv érünk 
erke zett t Orömm�l és szere tettel k ö z l óm, hogy Varro Miklós kedves B?j� 
társunknak örömében os zt'oz]lllk , amikor feleségének hosszú évek után vég
re s:fkerül't a vasfüggöny m 0gül , a kommunista ,,-ural ta Haz ánkból kij önnie 
és 18 e s.z tend $ után e lfoglalhatta helyét a férje o ldalán .  Midőn Varr6 
Miklósnet minden i tteni Bajtársam és Családjuk nevében szere tette;l kö-:
sz öntöm, ugyanakkor arra kére m , hogy legyen és maradjon meg ez idegen or
szágban is a magyarság hűséges képvi q e lőjének ." 

,� - .9'S·gti:"":;:�ei�t\, 'C�l'r0.:r. i,V'€:"ZfeviL ��.I:áms-á@.;-"'=; b , " , /:--. _t-i,;n.t�2 itWlaJ.=k4-_lf . .iJ;l;W":l�_,: 
a V(9.rr0 családnak mil1!.1 en jót! /S zerk . / ' ' 

, + 
U;gvárr61 egy anyagot szálll tó szere lvény indult 1 944 . oktober hóna,pban , 
Dunaszerdahelyre irányitva. A vagonoJ.<ba az ungvári gazdasági hivata.l 
anyagán kiv\n,magán ing6ságok is vo ltak bepákolva , köztük egyik alh,ad
nagy- ba,jtársunké 14 nagy · ládában. ' 
A német S.S . -e k, Kassán átbárcázták a szere lvényt Be lgrádba j aho l az azt 
kisérő csendőrök je lenlétébe n a vagonokat fe ltörték , az ingóságokat e l-
ve tték. ' 
A szere lvényt kisérő , i11etve annak sorsáról tudó Bajtársak értasitsék : 
Hangodi Istvánt, 21.Campbe l1 S t .  �������n . N . S .� . Austra1ia • . 

+ . 
A csenaőr karácsonyi akc iór ó l  a be számo16t - e rrévonatkozó egyes értesi
tések hiánya miatt- a követke ző számunkban köz öljük! - + 
BAJTÁRSAK t FIGYELEM ! , 4.  B . L ,. Q ime megvál t o z ott ! Uj c imünk ; ,Ornstein sin-

. ge l 25. utre cht . H o 1 land. ·' " . 
0000000 
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UTRECfIT. Ornsteinsinge l 2 5 .  Nederland . EurOpe 
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H e e r  
[l[r. 
Msr . 
H errn. 

D r .  Béla R e k t o r 
P . . O . Box 784 . 
Pr��(ii o of Honte�e�.1. 
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