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Feladataink: 
Anyagilag segíteni rászoruló tagj~inkat, azok családját adományokkal, g 

téssel kölcsönnel. , 
Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot 

teni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanélküli bajtJ!. 
sainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába juttatásban seg!. 
teni bajtársainkat. 

Apolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. kir 
Csendőrség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában é az 
ország védelmében életüket ?dták a ~azáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendőrség hivatásos tagjaiM 
áll, 5% pedig acéljainkkal egyetér ő csendőrbarát, tartalékos csendőr bajtár· 
sainkból. 

* 
A BAJTÁRSI LEVÉL, a Magyar Ki lyi Csendor Bajtársi Közösségnek, mint világ· 

szervp.zetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alakulási éve: 1948. 

KIADJA a MKCSBK Vezetőség. ZERKESZTI a Szerkesztő és Sajtó 
ság. Minden cikkért. közleményért s ~rzője felelős 

* 
Minden levelet, hírt, közlemény t és pénzadomány t a következo címre kérünk' 

"MKCSBK" HU GARIAN VETERANS, 
P. O. BOX 65, ISLIN ON, ONTARIO, CANADA 

Postafi6kunkat egyházaink ajánlása után a kanadai postaUgyi minisztérium (ot1l" 

wa) hivatalosan bejegyezte. 

Bajtárs, bizz a MKCSBK Vezet6ségében, mely személytelenül és önzetlelI 
Intézi világszervezetÜDk tájékoztató, yilvántartási és segélyügyi szolgálatát 

nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzójának sír
emléke a liszaboni (Portugália) an
gol temetöben, közvetlenül az an
gol templommal szemben, Ugyan
ott nyugszik felesége is, aki a te
Illető melletti angol kórházban halt 
Illeg két évvel férje után. A sir mel

letti üres helyet Miklós fiúk vett~ 
Illeg, hogy majd ott pihenjen szülei 
Illellett. 

A fényképet vitéz Rábay Ferenc 
an. kir. honvéd százados készítette, 

a Ludovika Akadémia utolsó 
.N.ilUICUIIKI!:::í lövész századának pa

·'''',I\ .. ~,uu'n.a volt. A temetöőr szerint 
sírnak nagyon sok látogatója 

és mindíg friss virág borítja. 

A síremléken a következö felirat 
olvasható: 

EmlékezZJü!1lk és imádJkozztmk! 
vitéz na~b:ányai HORTHY M]~lJOS TENGERNAGY 

- Ma:gyarország kOI'málIlyzórja 1920-1944 
sz. Kenderesoo 1868. VI. 18. 

meghiltLt számkivetésben, Estoril 1957. II. 9. 

"Üldöztetünk, de el nem hl'llgyatunk, 
T~portart:unk, de el nem veszünk." (SZlt. P.ál II. 42.) 

LSTEN ,A1lJDD MEG A MAGYART! 

Adm~raJ! Nioholaus Horthy RJegent of Hungary 
Who Died in EJcile aged 88 

Estor~l 9. II. 1957. 

VLtéz nagybányai Horthy MikJósné 
szül.: Jószáshelyi PuIigly Magdolna 

sz. Aradon 1881. WI. 10. 
meghalt LiszabOIlJban 1959. I. 18. 

A. felvételt a Vitézi Múzeum bocsátotta lapunk rendelkezésére. 
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Meddig tart még Uram? 

(Elhangzott a svájci szabadságharcos évfordulón 
a szerző előadásában) 

Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Tőled kérdezzük minden nap zokogva, 
Meddig tart még Uram? 

Már csak vonaglik nemzetünknek teste, 
Gyilkosok tépik, elmúlást lesve ... 
Meddig tart még Uram? 

Alig pislákol nemrég dicső fényünk, 
Uram! A végtől gyarló módon félünk! 
~eddig tart még Uram? 

Gyötrött testünknek legalább a lelkét 
Kiméld a végtől! Jó Atyánk, az kell még! 
Védd meg lelkünk Uram! 

Mért hagytad, hogy Rólad zengő szájak 
Többé nem nyilva, mind elnémulának? 
Erre felelj Uram? 

Mért hagytad, hogy kik soha nem feledtek 
A sátán poklában a kétségbe estek? 
Választ kérünk Uram! 

Mért csillogtattad a szabadság fényét, 
Ha urrá tetted a zsarnokság sötétjét? 
Szólj, hogyha vagy, Uram! 

Mért győzetted le a jókat a rosszal, 
Mért vertél minket villám-ostoroddal? 
Kegyetlen vagy Uram! 

Templomaidban szomjasan kerestünk, 
J eltelen sírba, mért hagytad, hogy essünk? 
Tán nem is vagy, Uram! 

Fenevadaktól darabokra tépve, 
Utolsó szavunk is jusson elédbe: 
Megtagadunk uram! 

Nem! Nem! Bocsáss meg! Eszünk vette kínunk! 
Könnyünk elfogyván, vérpatakot sírunk. 
Tekints reánk Uram! 

Bizunk mi Benned, úgy, mint régtől fogva. 
Csak annyit kérdünk, egyre fogyva, fogyva . .. 
Kibírjuk-e Uram? 

1966. nov. 4. 
Király Zoltán szabadságharcos, 

a budapesti Nemzeti Színház tagja. 
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Emlékezés a budai harcokra 
A MKCSBK központba sokszáz 

levél érkezik havonta szerte a vi
lágból. Mikor olvasom ezeket a be
számolókat, hiradásokat, öröm tölt 
el, hogy örök a kapcsolatunk és az 
emigráció két keserű évtizede se 
tudta kiölni bajtársainkból a ma
gyar i'Cieálokat, a csendőr szelle
met és a 'katona eszményt. Most, 
Budapest elestének 22-ik évfordu
lóján két olyan levél is érkezett, 
melyek könnyeket csaltak a sze
membe az emlékezés távlatából. 
Az egyik levél írója Remete Péter 
okI. mérnök, a hajdani egyetemi 
rohamzászlóalj önkéntes harcosa, 
a másik levél írója a budai harcok
ban megsebesült vitéz Szendi Jó
zsef cső. őrmester. Az ő leveleik
ben irottakat összeadva a magam 
saját élményeivel, melyeket a né
met Wiking hadosztálynál szerez
tem Budapest visszafoglalására in
dított hadműveletek során, azt hi
szem, a csendőr emigráció számá
ra értékes dokumentUlmok marad
nak. 

Igy kezdi Remete mérnök: -
"Most vasárnap olvastam a Bajtár
si Levelet a MHBK vezető lakásán. 
Ott felfedeztem a hősi halottak 
közt Nagy Zsombor százados úr 
nevét. E hír nagyon megkapott, 
mert együtt törtünk ki Budáról. 
Sajnos, 'én a kitőreskor megsebe
sültem és sebesülten estem orosz 
fogságba. Hosszú katonamultam 
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nincs, 1944, őszén, mikor II. éves 
műeg)'letemista voltam, megalakí. 
tottuk az első világháború után 
felállított "műegyetemi rohamzász. 
lóalj" mintájára a második m. kir. 
M ű e g y e t e m i Rohamzászlóal. 
jat, amiről bizonyára hallottak is. 
Zlj-unk pk-a Sipeki Balázs szds 
volt, kinek hősi halála után Hindy 
vezds úr, Budapest védőseregének 
pk-a Nagy Zsombor csendőrszáza· 

dost nevezte ki pk-ul. A budai har· 
cokban bőven kivettük részünket 
vonalunk a Vérhalom tértől, majd 
a Remetehegy-Hármashatáthegy 
vonalán volt ... " 

v. Szendi őrmeZleket írja: -
"A harco k Budapestért szünet nél· 
kül folytak minden részről. A vé· 
dők hősiesen és elkeseredetten véd· 
ték a még birtokukban lévő budai 
részt a dühösen támadó szovjet 
csapatokkal szemben. A támadók· 
nak minden talpalatnyi területért, 
minden háztömb ért súlyos árat kel· 
lett fizetni. Ugyanakkor a gyűrűbe 
zárt védők napról-napra súlyosabb 
lőszer, élelem és gyógyszer hiány 
nyal küzdöttek. A lőszer hiány eJ5' 
ször a nehéz fegyvereknél követ· 
kezett be, majd fokozatosan a 
könnyű fegyvereknél is lőszerhiánY 
kezdett fellépni. A német rohamlö. 
vegek január hónapban már lőszer 
nélkül a kapualj akban tétlenül Jlle' 
resztették torkukat az utca felé. fo 
védők már csak könnyű fegyverek' 

kel harooltak a harckocsikkal, tü
zérséggel jól felszerelt és légitá
JJlogatással segített támadók ellen. 
AZ a kevés utánpótlás, amit a Du
nántúlról ejtőernyővel próbáltak a 
védők részére bejuttatni, túl kevés
nek bizonyult, melyek egy része a 
szovjet csapatok birtokába ke
rült ... " 

1944. december 31-én egy cső . 

és két cső őrmester jelentke
Pápán a híres német Wi

hadosztályparancsnokságon. 
szds. jelentette, hogy felsőbb pa

tábori csendőrÍ' minőség

a ho-hoz csatlakozik és kérte 
beosztását. A német vk. 

az Isten akaratának mi
mert a szd s gépkocsi

őrm-e feleségét alig 1 hét-
ezelőtt, Karácsonyestéje nap
hagyták Gyermelyen szüleinél. 
ők tovább utaztak a Dunán
és Németországba, a szovjet 

· ...... IIJClI.UK áttörték a székes fehérvá
frontot, északnak törve elérték a 

és a sokszáz helység közt el
Gyermelyt is. Most re

nyílt nekik a csendőrasszony 
is . .. A szolgálati 

épp a kívánt útra vetette 

Opel-Olimpia szolgálati kocsijuk 
csikorgó hidegben hagyta el Ko
máromot. Mindhármuknál géppisz
toly, övük tele kézigránáttal. Szent 
szövetséget kötöttek, hogy az asz
szonyt kiszabadít ják és nyugatra 
hozzák. 

Tata-Tóváros keleti: oldalán már 
látták a háború pusztításait, a szét
lőtt és megrongált házsorokat. Ka
rácsonyeste egy szovjet harcko
csiéi befutott Tóvárosra, de ma
gyar-német ellentámadással sike
rült őket visszaverni. Tarján felé 
már a háború véres emlékeit élték 
újból: halott szovjet katonák teme
tetlenül, kiégett szovjet ha'rcko
esik, kilőtt szovjet ütegállások, 
friss német ' katonasírok ... 

Tarján előtt megélénkült a front 
és besoroltak a t á m a d ó Wikin
gek menetoszlopába. Kötelességhez 
szokott, hálborútjárt szívüket ke
mény próbára tette a páncélos 
harcmodor és a heves útvonalharc. 
A német királytigrisek szinte okád
ták a tüzet, a szovjet T-34-esek vi
szonozták. Az országút két oldalán 
50-100 m. szélességben letarolták 
az erdőket, minden fa derékbatört. 
Emellett a kölcsönös tüzérségi tüz 
robaja, a gyakori becsapódások, a 
fejük felett szünet nélkül küzdő né
met és szovjet vadászrepülőgépek 
harca, az utat ,géppuskázó szovjet 
alacsonytáJmadó repülőgépek táma
dása minden percben újabb izgal
makat és megpróbáltatásokat je
lentettek. A hangzavar a tetőfoká
ra hágott, egymás hangját csak or-
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dítva értették ... De a támadás ha
ladt és egyre nagyobb tért ért el. 
Tarján községben la cső 'szds ér
deklődött a német küzdő harcko
csiszázad pk-ától, hogy mikor érik 
el Gyermelyt? A német főhadnagy 
órájára tekintett, a térképre nézett, 
majd a világ legtermészetesebb 
hangján, biztosan felelte: - "Hol-
nap déli 12 órakor". , 

A három csendőr bizakodva, új 
erőre kapva nézett egymásra és ko
csijuklba ülve folytatták útjukat a 
Wiking hadosztály vágta háborús 
ösvényen ... 

... Talán még amap este a pá
pai repülőtérről magyar és német 
Junkers 52-es repülőgépek szálltak 
fel és repültek Budára, hogya Vér
mező felett ledobják a védők szá
mára nélkülözhetetlen lőszer, fegy
ver, élelmiszer és egészségügyi 
utánpótlást. Csikorgó, holdfényes 
éjszaka volt, a gépek többször for
dultak. Egy tábori csendőregy
ség nagyobb mennyiségü géppisz
tolyt gyűjtött össze a védők szá
mára. Erről tudomást S2Jerzett Dr. 
Radó Endre 'Szds ki éppen Pápán 
teljesített egy katonai nyomozó
szolgálatot. A géppisztolyokat szál
lító magyar gép személyzetéböl 
hiányzott a ~éppuskás lövész. Ra
dó szds azonnal jelentkezett és be
ült a gép hasa alatt elhelyezett lö
vés2Jfü~ébe, Budára repült, gép
puskájával biztosította a repülő

gép nyugodt útját" a holdfényes 
tiszta éjszakában láttJa a néma bu
dai várat, a Dunába robbantott hi-
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dakat, a szovjet légvédelmi ágY1lk 
torkolattüzét és az ellenséges grá. 
nátok robbanását. A géppisztoly. 
szállítmány fehér ernyője a Vérme. 
zőn ért földet és a védők kezébe 
jutott. Mikor Radó szds kiszállt a 
gépből Pápán, röviden ennyit mon. 
dott: - "Ezzel az utammal áldoz. 
tam a budai védők és köztük csen· 
dőr bajtársaimnak! ... " 

Majd Remete mérnök folytatja 
visszaemlékezéseit: -
A mi szd-unk · Babinszky fhdgy 
pk-sága alatt a Remetehegyen, a 
Pálvölgyi barlangnál volt bevetve. 
Ugyanekkor a szovjet erők egy uk· 
rán, barikárdharcokra különösen 
kiképzett alakulattai már elfoglal· 
ták a Széll Kálmán teret. Az "Ora 
et Labora" vHlában szállásoltak el 
bennünket pihenöbe. Másnap egy 
csendőr szakasz jött megerősíté· 

sünkre, sajnos, a nevekcre már nem 
emlékszem. A legnagyobb tűzben 
úgy mozogtak, mintha a gyakorló 
téren lettek volna. Jellemző mon· 
dásuk volt, mikor mi fekve lőttünk, 
hogy "Ugy nem látni jól!" Ök áll· 
va Wttek. Mikor a guggerhegyi ki· 
látót közösen elfoglaltuk, nagyon 
nagy veszteségeink voltak, de öröm 
volt a csendőrökkel lenni! Nyugod' 
tak voltak és acélidegüek. Mi fia
tal katonák, csodáltuk őket! Saj
nos, egytől egyig elestek a későb' 
biek folyamán, mindíg a legnehe
zebb feladatokat kapták ... " 

1945. január 13-án v. Szendi: Jó
zsef és Monori Ferenc csendőr őrrn
ek járőrszolgálatban megsebesül-

tek. (lásd a B.L. előző sz~~ban 
közölt vezércikket;) A vár tobbi vé
delIni vonalán csendőr és honvéd 
védők egészen február 12-ig tartot
ták, az utolsó ellenállás bes.zünte
téséig és akitörésig! A .. p:s.t1 ~ld~
Ion az Erzsébet híd koruh hldfo
állásban egy csendőr zlj védett 
kb. 500 főnyi erőben. A ha:cokat 
csak 8 csendőr élte túl, kiket ~ 
szovjet "felszabadítók" a helyszi
nen konooltak fel. (Lásd a cleve
randi E.É. hiradásai:t!) A Svábhe-

szintén egy nagyobb csendőr 
védett egy alez. parancs

Í'.'Jl()ltSé:tga alatt. Ott esett el v. Ághy 
.I;z,t~n:élm hdgy. Vasváry honvéd alez

csoportjában egy csendőr 
Pest védelmében páncél-

alkalmazásával hősiesen visz
a szovjet páncélos táma

. .liI/U ...... " .. " ... (v. Záray Emil vőrgy köz
A budapesti harcokban 

m.kir. Csendőrség 3.000 csendőrt, 
Ot teljes zlj-t és 160 tisztet veszí
tett! 

Remetehegyről azután vissza
" tDVOtlUltak a várba pihenőre. A gel

törökfürdőben megfüröd
aludtunk, majd másnap a 

Káltmán téren vetették be az 
rohamzlj-t. Az ellenség

visszafoglaltunk egy háztöm
amit a mi szd-unk hajtott vég
sajnos szakaszerőre csökkent 

A támadás először el
, majd egy utász kirobban
a ház oldalát, mire mi egyet-

len hajrával birtokukba vettük. Saj
nos, újabb súlyos veszteségek ér
tek. Sok szovjet hullát találtunk a 
házban, közben tömérdek lomot és 
törmeléket. Védelemre való beren
dezkedés közben érkezett zlj pk
unk: Nagy Zsombor cső szds. A 
földszinten egy forró hályhán nagy 
fazék káposZltalevest találtunk, 
benne öklamnyi húsokkal, az oro
szük főzték. A százados úr álmat
lanságtól fáradt arcán megjelent a 
mosoly, amint ezt meglátta. Az 
ebédet közösen megettük, majd ta
láltunk orosz visszahagyott italo
kat is, azokat megittuk. A háztöm.b 
szilárdan a kezünkben volt, mégiS 
pár óra múlva visszavonultak. Meg
kaptuk a másnapi, február 12-re 
tervezett kitörési parancsot. _ 

Indulás előtt a pince felől sikol
tást hallottunk. Egy nő szaladt ki 
és segítségért kiabált. Az oroszok 
a pincében eltorlaszolták magukat 
és a polgári lakoságot használták 
golyófogónak. A nőnek 'Sikerült 
kimenekülni, de mielőtt hozzánk 
ért volna, a szovjet katonák agyon
lőtték. Tehetetlenül álltunk, fegy
vereinket nem használhattuk, mert 
magyarokat öltünk volna. Nagy 
szds úr valakit a várba küldött 
könnyeztető gázért. Mielőtt a gáz 
megérkezett volna, újabb parancs 
érkezett a várba való viszavonulás
ra, így fájó szívvel sorsukra ke~
lett hagyjuk szerencsétlen honfi
társainkat." 

Szendi őrm. így meséli el a sebe
sülése utáni- történetet: -
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"A segélyhely pincéjében nem volt 
világítás, azt sem tudtuk, nappal 
van e, vagy éjjel. Egyszer egy ha
talmas robbanás t hallottunk, majd 
utána vakolat,por, füst és törme
lék borította ágyainkat. Kiabálás , 
futkosás hallatszott a másik he
lyiségböl. Mindenki kirohant, csak 
mi ketten feküdtünk Monorival ma
gas seblázunkkal. A nagy ijedelem
ben a többiek megfeledkeztek ró
look. 

Aztán elcsendesedett minden, 
csak a géppuskák kelepelése adta 
tudtunkra, hogy a harc tovább fo
lyik. Nyugat felöl szakadatlan erös 
ágyúdörgést hallottunk. A mi becs
lésünk szerint sem lehetett mesz
szibb, mint 20 km! Elözö hírek sze
rint a német Wi king hadosztály si
etett felmentésünkre! (A Wiking 
ho. addigra visszafoglalta Zsám
békot, páncélos élei pedig megkö
zelítették ,Budajenöt és Budakeszit! 
A csendörasszony épen és egész
ségesen került elő a gyermelyi pin
céböl! Ura és bajtársai megmen
tették!) 

Nem bírván sokáig az egyedül
létet, megpróbáltam felkelni. Na
gyon nehezen sikerült! A földön 
kusma másztam ,ki a világosságig 
és szerencsémre szdpk-unkat lát
tam arra sietni. A szds úr azonnal 
intézkedett, .embereket küldött, kik 
a hátukra vettek bennünket és át
futottak velünk a Belügyminiszté
rium óvópincéjében . müködö 12. 
ho. egészségügyi osztályához. Mo
nori bajtársamat innen tovább vit-
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ték a sziklakápolnában elhelyezett Remete mérnök Jgy látta a budai 
tábori kómázba, hol megoperálták kitörést: _ 
és a fegyverletétel már lábadozó- "Nyugtalan éjszakánk volt és eI-
ként ért. Én ott maradtam a BM szántan vártuk a virradatot. Apcs 
pincéjében, hol ~ét orvos hdgy ki- szerint az egyetemi rohamzászló-
operálta térdemböl az aknaszilán- alj nak kellett utat tömi akitörö 
koto Sebem szerencsére nem geny- sereg számára. Zlj-unk már csak 
nyesedett el, így lábamat nem kel- 300 emberböl állott. Az elöttünk 
lett levágni, mint az egyik orvos lévö házsorok mind égtek, a lán-
hdgy akarta, hogy megmentse az gak szinte az égig thatoltak! A mi 
életemet. szd-unk a második lépcsöben táJma

dott, az utat a másik szd-unk nyi-
Még tartottak a kemény harcok, totta meg Nagy Zsombor szds úr-

mikor egy honvéd örmester . jött 
hozzám a 12. tho-tól és adataimat ral az élén. Néhány német páncé-

los segített, de aZJok hamar ela-
kérte. Mint mondta, a járörben ta- kadtak. A kitörés iránya a 'Széna 
núsított bátor magatartásomért és 
Monori örm életének megmentésé- tér, Olasz fasor felé történt, majd a 

túlélök a fogaskerekű mentén küz-
ért, a 12. ho. pk-a javaslatára Hin- dötték magukat felfelé a Svábhegy-
dy Iván vezds úr a Magyar Nagy- re. Az öszevont szovjet aknatűz 
ezüst Vitézségi Éremmel tüntetett 

borzalmas pusztítás okozott! Térdki. Megígérte, hogy elhozzák a ki-
magasságig szétdarabolt magyar és tüntetést és az oklevelet ,is, de ez 
émet halottak közt vergödtünk a kitörés és a fegyverletétel követ-

elöre. Egésznapos harc és kÜZJde-
keztében elmaradt. lern után sikerült elérnünk a János-

A vár feladása engem is m ár hegyi kilátó környékét. Ott láttam 
olyan állapotban talált, h gy man- utoljára Nagy Zsombor százados 
kóval jámi tudtam. Monori örm-t urat az északi oldalon, amint a 
az oroszok átvitték a Gömbös Gyu- ok roncsait szervezte az éjsza-
la úti tisztikórházba, mely akkor ~--"'. áttörésre. Az ellenség oly kö-
már sebesült fogolytábor volt. Győ- volt, hogy láttuk a fegyverek 
gy;ulása 'után ,kivitték a Szovjetúni- Akkor már sebesült 
óba, honnan 1949-ben tért haza, a tüdöszanatóriumnál kap-
Én, mikor már annyira erősnek egy sipcsontlövést. Szeren-
éreztem magam, hogy a szökést éjjel a hó megfagyott és 
meg lehetett kísérelni, két óbudai jégkéreg képzödött a tete-
lányismerösöm ' segítségével, kik A szovjet T-34-es harckocsikat 
polgári ruhát is hoztak, megszök- be a hegy alján és oldalán, 
tem és szerencsére elkerültem a mifelénk irányítot-
szovjet hadifogságot." 

Hajnalban megjött a támadási és 
áttörési parancs! Hólukainkból ki
másztunk, ráültünk a jégre, gép
pisztolyainkat jól megmarkolva az 
ellenség felé , lekoI"csolyáztunk a 
meredek hegyoldalról az erdöbe az 
oroszokon keresztül. A szovjet 
harckocsik eszeveszettül géppus
káztak, de mi is löttünk 30-40 km
es sebességgel szágulva a jégen! A 
szerencsénk ez volt, a jég és a se
besség, hogy aránylag kis veszte
séggel tudtunk újból gyülekezni. 
Egy napig vánszorogtunk az erdő
ben gyakori lest tartva nyugat fe
lé. Elöl Nagy szds úr ment, ki úgy 
ismerte az erdöket, mint a tenye
rét. Mint hallottam, a pályi ref. lel
kész fia volt és falujuk közelében 
haladtunk el. Február 13-án este 
csendben gyülekeztünK, de újabb 
szovjet tüzérségi és harckocsi tá
madást kaptunk! Az éjjeli harcok
ban, többszörös közelharc után, 
melyekben már, mint sebesült vet
tem részt, szovjet gránáttól lég
nYOmást kaptann, mely eldobott és 
életemet a mély hó mentette meg. 
Mozdulni és beszélni képtelen ál
lapotban hallottam, amint a fölém
hajolt bajtársaim azt mondták: -
"Na, ez is halott már!" -

Otthagytak a hóban és a táma
dás haladt tovább. Orák mulva ma
gamhoz tértem és feltápászkod
tam. Egy csomó magyar-német se
besült és halott közt találtam ma
gam. Igyekeztem segíteni az élö
kön, ahogy erömböl futotta. Her
nyótalpas szovjet csapatszállító 
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~ocsik jöttek, behúzódtam elölük 
a sűrübe. A szovjet katonák legép
puskázták a sebesülteket, vagy 
egyszerűen keresztmhajtottak raj
tuk. Élö nem maradt! A köd leple 
alatt a torbágyi magyar-német vo
nalak felé igyekeztem. Közben fel
szedtem két sebesült német bajtár
sat. A Szent Anna kápolnánál be
húzódtunk egy földkunyhóba. Saj
nos, a fri'ss hóban meglátszottak 
lábnyomaink, egy portyázó szov
jet szakasz ránktalált és elfogott. 
Az egyik sebesült németet a hely
színen leszúrták, a másikat velem 
együtt behajtották Budakeszire. 
Útközben ,büszkén láttam roham
zlj-beli bajtársaim munkáját: te
mérdek szovjet halott, kilött her
nyótalpas gyalogsági kocsik hever
tek a hóban, mindenütt Budakeszi 
körül. A budakeszi szovjet pa
rancsnokságon mindössze hárman 
voltunk foglyok. A németet kihall
gatás után azonnal k~~ezték, en
gem elvittek a NKV+,,-hoz, hol új
ból kihallgattak. Szerencsémre és 
csodálatornra, egy szovjet zászlós 
igen nagy elismeréssel nyilatkozott 
rohamzlj-unkról és megakadályoz
ta kivégzésemet. Sebem nagyon 
kezdett romlani, orvosi segélyröl 
szó sem lehetett ott, így a szovjet 
zászlós elegedett, hogy gyalog 
menjek be az Új Szent János kór
házba kezelésre. 

állapotban, gerinclővéssel végez
ték ki öket egyenkint, hadd szen
vedjenek! (A "Zörgetik az ajtót" 
c. könyv néhai: szerzöje: Vaszary 
J ános író leírta, hogya sikertelen 
karácsonyesti kitörés után a budai 
erdökben barangolva az erdök 
egyik tisztásán sok-sok magyar 
csendört látott hason feküdni. 
Mindegyiket tarkólövéssel végez
ték ki a szovjet "felszabadítók"!) 

Pasaréten találkoztam elöször a 
"demokratikus magyar rendörség
gel" , a vörösszalagos vérebekkel, 
akik elfogtak és be akartak kísérni. 
A közelben halottakat temetö asz
szonyok és öregek azonban meg
védtek, sebesülésemre hivatkozva 
kiszabadítottak az A VO karmai
ból. Sikerült bejutnom az Új Szent 
János kÓl1házba. Megható volt a 
személyzet segítsége, miután meg
hallották, hogyakitörök közül va
gyok. Nem volt sok sebesült, két 
kis kórteremre való, köztük egy 
haslövéses német főhadnagy. (Ta
lán Oberleutnant Richard Haec-
ker?) 

A sok fizikai eröfeszítés és na-
pokon át orvosi kezelés hiánya mi 
att a sebesült lábam annyira meg 
dagadt, hogy az orvosok amputál
ni akarták. Hál' Istennek, egy fia
tal orvos megkísérelte a lehetet
lent és rendehozott, megúsztaIn 

Útközben szomorúan láttam új
ból a frontot, azaz a harcok utáni 
helyzetet! Halomra gyilkolt német 
katonák, az ingük hátul kihúzott 

jobb lábam levágását. Másnap egY 
,,magyar rendör" vezetésével szov' 
jet katonák jöttek a kórházba és 
németek után kutattak. A német 
tisztnek megmondtuk, hogy ma' 

10 

radjon csendben és közénk vettük. 
A de~ocsokratikus rendör azonban 
gyanut fogott és jól megrázta az 
ág~at. Az operáció elött álló német 
kínjában f.~lOl'dított: - Mutter! 
Nem volt to?bé segítség, a szovjet 
katonák kIráncigálták ágyából 
~inden ti~t~~ozásunk ellenére ki~ 
VItték az epuletböl és agyonlötték. 

Mielőtt a kórházat fogolyszállí
tágra beszervezték volna az . 
16 

--k' ,apo-
no. . se?ttségével megszöktem. 

Az uJpestt szükséghidnál azonban 
új~~~ elf~g!ak és beraktak egy Gö
döllore l'ranyított fogoly szállít
mányba. Budaörsön keresztül Bu
dafokra vittek ahol eg 

"k é h" Y orosz 
szu s ~ Id"volt;. Az éjszaka folya-
mán sIkerult uJból megszöknöm 
hála az Isten és rohamista m' l' 
tomnak. IVO -

Végre hazajutottam szüleim la
kására. Otthon sokáig visszavonul
tan ~~tem és megvártam, míg sebe
im tO~életesen begyógyultak. Utá=: vlss.zamentem az egyetemre, 

ol bIzony csak néhányadma
gunkkal lézengtünk. Erönkhöz 
mérten igyek t" k fes . ez un védeni pro-

szoramkat és az egyetem be-
ndezéseit az eröszakos magyar 

rend ö "k" " 'et ro zaklatás ától és a szov-
l D~atonák fosztogatásától. 
195~~IOmám ,~lnyeréSe után is 

g keseruen és tehetetlenül 
8zemléltük h . " CSé ,ova sulyedt szeren-

tIen hazánk. 
1956-ban t"bb . Illi o en, hajdani roha-

e~~ák ~egszerveztük a harmadik 
ternI rohamzászlóaljat. Részt-

v~ttünk. a harcokban, majd sorsunk 
mInket IS nyugatra vetett " 

v. Szendi örm. így feje~i' be le
~~lét: - "Keserű és mégis feleme-
10 érzésekkel gondolok . ho VIssza, 

gy a sors kegyelméből é . 
részt ", n IS vevoJe és harcosa volt 
nak l am an-

a egendás védőseregnek 
amely 52 napig dacolt két jól fel~ 
s~erelt szovjet hadsereggel és vagy 
tt~szeres túlerővel. Nem rajtunk 
mu~?tt, ~ogy Budapest ,elesett! De 
eskünkhóz hűek maradtunk!" 

A Wiking ho élei 1945. janUár 
végén Budakeszi és Budajenő előtt 
megtorpantak. A mozgó front át
alakult állófronttá, mely kissé nyu
galmasabb napokat is hozott. Okát 
~~m. tudtuk, egyesek szerint a ho 
tobbl ezrede megerősítve több ma
gyar é~ német alakulattai, Székes
~ehérvaron át előretörtek a Duná-
19 és. Budát együttes tálmadással 
akartak volna visszafoglalni. 

A WikJngekhez beosztott ma
gya~ .tábori csendőrök február 12-
én uJ. parancsot kaptak: f.elvenni 
az érmtekzést és fogadni a Bud'-
ról kitörö védőket! a 

A budai frontszakaszon a néme
t~k vonalában az egyik éjszaka II 
v~nszorgó magyar jelentkezett 
mmd Budáról jöttek és a kitö é' 
"és t ._. r s • z vevOl voltak. Velük jött egy 
asszony is, a rangidős tiszt egy 
utász őrgy felesége. A cső' szds 
~zonnal. védett helyen kérdezte ki 
oket:. Valaszuk lesújtó és megdöb
bento volt! 

Budapest 3.000 csendőr védői 
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közül csak egy érkezett ki: Komár 
Andor hdgy, az egyetemi roham
zászlóaljból szintén csak egy: Incze 
Árpád tizedes! A többi szerencsés 
túlélő gyalogos, tüzér és repülő 
volt. 

Incze tizedes alig hallhatóan, re
megve jelentette, hogy a budaje
női erdőből kilépve a nyílt tere
pen futva nekiindultak a magyar
német front irányának február 14-
én hajnalban. A hóba köröskörül 
beásott szovjet harckocsik azon
nal géppuskatüzet zúdítottak rá
juk. Nagy Zsombor százados futás 
közben össze,esett. Alárendeltjei 
odafutottak hozzá, de segíteni nem 
tudtak. Nagy Zsombor szds mellét 
egy sorozat érte, vére folyt a fehér 
hóra, szájából véres hab tört elő ... 
Csak annyit mondott fiainak: -

" 
MenJ' etek fiúk, velem ne törőd-

jetek!" 
Nagy Zsombor m. kir. csendőr 

százados, az egyetemi rohamzász
lóalj utolsó parancsnoka, a budai 
várból való kitörés végrehajtója, 
a Magyar Érdemrend Tisztikeres~t
je hadidiszítménnyel, a Magyar Er
demrend hadiszalagos és kardos 
Lovagkeresztje, a Német Vaske
reszt tulajdonosa a csendőrnap 
hajnalán hősi halált halt néhány 
km-re a magyar vonal előtt! ... 

A hősi halott százados holttes
tét 1945. őszén Nyugatról hazatért 
lelkész édesapja e~humáltatta. A 
budaőrsi öregek és asszonyok, kik 
annak idején a halottakat eltemet
ték, emlékeztek a közel két méte-
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lófő kézdivásárhelyi Nagy Zsom
bor százados 1917-1945. Meg
halt 1945. február 14. 

res csendőrtiszt óriásra. A holttest 
még szinte ép volt félméteres ho
mok sírjában. Az édesapa felismer
te fiát. A holttest egyszerű paraszt
szekéren döcögött a budakeszi te
metőig, a lelkész édesapa zsoltáro
kat énekelve gyalog kísérte halott 
fiát. A hivatalos temetésen elmon
dott beszédéért a helyi kommu
nisták internálták a lelkész édes
apát, ki az ott elszenvedett kín
zások következtében szabadulása 
után nemsokára meghalt. 

Ma eg)"IDás mellett feküsznek. a 
budakeszi temetöben és együtt al
modják a magyar feltámadást! 

Toronto, 1967. február 14. 

Kővendy KárolY 

-ungvári tanzászlóalj tisztvezette járőre a ,Kárpátok geri:~~t;·i;~;l_ 
-=:rar határon a teljesen ép első világháborús állásokból fi,gyeli a lengyel 

0!l folyó partizántevékenységet 1943. augusztusában, melynek során 
PartlZánok megrohanták a német tábori csendőrség laktanyáját és 40 

::;et csendört meggyilkoltak. A magyar óvintézkedések merg akadályoz
bogy a gyilkos szovjet partizánok Magyarország területére átszivá

roghassanak. (Kövendy fhdgy felvétele.) 

13 



Húsz éve múlt, hogy bujdosunk 
1945-1965 

Bajtársaink szép hazánkból, 
Bujdosásban messze, távol. 
Bizakodnak, reménykednek, 
Hogy még egyszer hazamennek. 

Mi is itt az új hazában, 
Itt is ott is ketten, hárman, 
Csendben élünk békességben, 
Öszes hajjal, becsületben. 

Hej' Ha egyszer hazamegyünk, 
Akik majdan hazaérünk? 
Lesz nagy öröm, tudom Isten, 
De sírás is lesz benn' bőven. 

Keressük a régi helyet, 
Kutat juk az emlékeket, 
Portyázgatunk, keresgélünk, 
Hogy a múltat felidézzük. 

Keressük a bajtársakat, 
Rokonokat, barátokat. 
Kik még élnek odahaza, 
Kit meglelünk valahára. 
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Keservünkben, bánatunkban, 
Betérünk egy kis kocsmába, 
Ott is minden másként van ma, 
Cigányoknak hire tova. 

Tovább száll a gondolatunk. 
Húsz éve múlt, hogy eljöttünk, 
Húsz éve múlt, hogy bujdosunk. 
Régi rendben nöttünk, éltünk. 

Testületünk világhíre, 
Messzeségben, feledésbe. 
Testületünk színe, java, 
Nyugszanak a hantok alatt. 

Sirhalmukat nem találj uk, 
Jeltelenek, névtelenek, 
De, ha a sok névtelennél, . 
Szívünk dobban egy-egy hantnál, 
Tudjuk azt, hogy ottan nyugszik, 
Egy··egy bajtárs, Csendörbajtárs. 

Kiss Sándor, fötőJ1l!· 

Mit üzen nekünk I(ossuth Lajos? 
Újra egy évfordulóhoz érkez

Junk. Újra - mint már oly s<?k
SZor - ezen az évfordulón elvonul
~ lelki szemeink elött az 1848-

-es dicsöséges szabadságharc le
jendás honvéd hösei, akik Bra-

yiszkónál, Piskénél, Isaszegnél, 
agysarlónál, Szolnoknál, Seges

Várnál és a többi csatamezökÖn 
diadalmasabbnál-diadalma

győzelmeiket. Elvonult lelki 
_",U'''U''~ elött Kossuth-tal az élén 

szép gyözelmi sorozatot, amely 
sorozatnak ma újra egy 
ához érkeztünk. 

rakott bilincset pozdorjává 
és életet követelt. És ez az 

a szabadság volt a felelős ma
parlamenttel és annak láng
vezérével Kossuth Lajossal, 

gyújtó szavára az egész 
fegyvert fogott és aratta 

P#oel)Onel-szebb diadalait. v.ajon 
az aradi bitófák sötét 

ezeknek adiadaloknak fé
Vajjon Kossuth emigrálása 

'e~kelnti··e ezeknek a lényegét? 
csökkenti! Söt kiemelkedöbb 

P nnl:le világítja meg és tárja szeme
elé az események motivumait. 

mit üzen nekünk a világ or-

szágútját járó, hazátlanul, légüres 
térben vánszorgó emigráns magya
roknak, 'a 117 évvel ezelőtt szintén 
emigrációs Kossuth, aki a bécsi ud
v,ar kegyelmi ajánlatát vissza-uta
sította, sem hogya szabadság esz
méjét árúba bocsájtotta volna. Azt 
üzente talán, hogy üljünk le a 
washingtoni magyar követség 1a
kájaival egy asztalhoz kvaterkáz
nr, tere-ferélni? v.agy kemény mun
kával megkeresett dollárjainkon 
kéjutazást tenni, hogy gyomrun
kat még utoljára fatányérossal te
letörnjük? Vagy a nagy liberalizmus 
büvös illatától megszédülve koope
ráljunk? Megfeledkezve mindenröl 
ami történt, mert a mi érdekünk 
ezt így kivánja? 

N em! Hát nem ezt üzeni nekünk 
a turini emigráns Kossuth! Hanem 
azt üzeni nekünk, hogy maradjunk 
meg minden körülmények között 
magyarnak, bárhol élünk is ezen 
a földön. És azt üzeni, hogya sza
badság szent eszméjét önzö egyéni 
érdekböl nem alkudhat juk el, hogy 
egy nemzet szabadsága nem egy tál 
lencse, amit bárki kedve szerint 
árúba bocsájthat, hogya nemzet 
szabadságáért harcolni, és ha szük
séges meghalni is kell tudni. Azt 
üzeni nekünk Kossuth, hogy mer
jünk magyarnak lenni, hogya sza
badság eszméjéhez és ahhoz a zász
lóhoz, amelyre felesküdtünk és 
amely alatt küzdöttünk legyünk 
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hüek és azt ne engedjük bemocs
kolni senki által. Hogy merjünk 
hinni és merjtjnk a jövöbe nézni' re
ménységgelhs bizakodással, hogy 
a nemzet fennmaradásáért és sza
badságáért hozott honfiúi áldozat 
végre is meghozza a nemzet sza
badságát! Ezt üzeni nekünk Kos
suth Lajos 1967. március idusán. 

A Kossuth-i emigráció harca és 
a nemzet ellenállása meghozta, ha 
csak részben is a magyar szabad
ságot. Ebben az évben van a száz
éves évfordulója, hogy 1867-ben a 
magyar nemzet a bécsi udvarral ki
egyezett és szabadságát részben 
vrsszanyerte. 

Ma hazánk újra a kettös elnyo
más alatt vergödik, amikor a nem-
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zetet a biológiai kiirtás veszélye 
fenyegeti, amikor az 1956-os sza
badságharc gyermekhöseinek szov
jet tankok által eltaposott testét 
keressük lelki szemeinkkel, amikor 
utolsó halálsikolyukat hozza felénk 
a március~ szél, nekünk magyarok
nak ezen a márciusi évfordulón 
szent e1határozással meg kell fo
gadnunk, hogy Őseinkhez és Hö
seinkihez méltók leszünk, a szabad
ság eszméjéhez hüek maradunk és 
hazánk szabadságáért tovább har
colunk a végsö gyözelemig. 

Liverpool, 1967. márdus havában. 

vitéz Szendi József önn. 
szabadságharcos 

Az,utolsó csendör udvarlaki örség 1944. február 14-én a királyi palotában 

A biharugrai csendör gyalogörs 1944. csendömapján. 
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Vihar a Mátráhan 
Dombrádi: Sándor örm. és Illés 

Dániel szkv. a pétervásárai örs
röl egy 39 órás örjáratba lettek ki
vezényelve, melybe beleesett Er
dőkövesd és Váraszó községek, va
lamint ahatáraikban levö terep
tárgyak. 

Váraszó községböl a délutáni 
órákban indult el a járör a Szalaj
ka völgyön, amely keskenyen ve
zet 10 km.-es távolságon keresz
tül az úgynevezett Szalajka erdö
örházig s onnan már erösen emel
kedö, erdöborította terep vezet há
rom vármegye: Heves, Borsod és 
Nógrád vánnegyék összeszögelö 
hármas határdombjáig, ami szin
tén tereptárgy volt. 

Dombrádi örmester mindíg nagy 
örömmel ment ennek az örjáratnak 
a portyázás ára, mert nemcsak a kö
telesség sarkallta, hanem a szíve is. 
Ugyanis a Szalajka erdö-ör leánya: 
Géczi Mári akkorrban végezte el a 
tanítóképzöt és ök már megegyez
tek ugyan, hogy férj, feleség lesz
nek, de az apa ellenezte a házas
ságot. Ezért mindíg megdobbant a 
szíve, ha az örsparancsnok közölte 
vele, hogya második száanú örjá
rat portyázására indulnak és ké
szüljenek el, mert remélte, hogy az 
apát is megfogja nyerni és bele
egyezik a házasságba. 

Lassú, könnyü portyázó léptek
kel haladt a járör a kijelölt célja 
felé és dacára az estébe hajló idö-
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nek, borzalmas. forróság volt. Már 
4 vagy 5 hete nem volt esö, minek 
következtében a föld igen sok he
lyen szétnyílt a szárazságtól és 
szinte sírt egy kis esöért. 

A höség majdnem elviselhetet
len volt, a meleg az esteledés da
cára sem ,csökkent, hanem csak 
nött, nött nemhogy hüvösbe ment 
volna a természet, mert a fák fel
neszeltek és hajladozni kezdtek 
mintha titkot akarnának súg,ni egy
másnak. 

Az út jobboldalán báró Piret De 
Buhain Viktor erdejének fenyöi 
reccsenve inogtak és olyan volt, 
mintha valami titokzatos hatalom 
szabadult volna a táj ra. Dombrádi 
örmester vérét a höség, meleg tű
szurásaival alaposan felabajgatta 
és idegei a pattanásig megfeszül
tek. Soha még igy nem kívánta a 
zivatar és vihar kéjes megbizser
getö érzetét, ami már közelgett a 
Mátrából s bontakozóban volt a le
vegöben. Sötét felhögomolyagok 
haladtak el a járör felett és távoli 
morajlás hallatszott, ami olyan 
volt mintha ágyuvallönének a Mát
rában. 

A várakozásba beleremegett bá
ró Piret Viktor erdeje és a bekerí
tett vadaskert dróthálózata között 
az özikék kidugták a fejüket és 
szinte majdnem könyörögtek egY 
kis szomjatoltó vízért. 

De már gyültek, sokasodtak a 

s6tét felhők s láthatatlan kezektöl 
hajtva a Mátrából haladtak át a 
keskeny .szalajka völgy felett. Lát
ni való volt, hogyesötöl vemhesek 
éS sötétek. Meg, meg dörrentek, ha 
l)sszeütödtek, mint nehéz rugalmas 
testek és egyre erősebb villámlások 
sültek ki belőlük. Olyan sötét lett, 
hogy a járőr már csak akkor látott, 
ba villámlás történt. Fuldoklott 
JIÚI1den a sötétség alatt mely mint 
valami színház függönye ereszke
kedett a Szalajka völgyre, végre 
azonban megeredt az esö nagy sza
kadó záporban. 

Illés csendőr többször kérte a 
járörvezetőjét, hogy álljanak meg 
és menjenek be egy közeli csösz 
kunyhóba a zivatar elmultáig, mert 
neki félelemérzete van a dörgés, 
villámlás következtében, de Domb
rádi őrmester nem hallgatva rá a 
kötelesség teljesítése hajtotta elö
re, amit esküvel fogadott és szinte 
részegség lepte meg, levette tollas 
kalapját, hogy odatartsa tüzelő fe
jét a zuhogó zápornak, hogy elbo
ritsa egész testét. 

A Szalajka patak partján vezetö 
gyalogutat eltéveszteni nem lehe
tett, mert a patak a zuhogó zápor
tól hirtelen megáradt és irány mu
tatva rohant lefelé Váraszó község 
iránYába. 

A járőr börig ázva a vaksötét
lIégben már közeljárt a Szalajka
erdö-örházhoz, ahol a völgyből 
~ útelágazás van Zabar, Űzd és 

l'SOdnádasd községek irányába. 
A járőrvezető elöl haladva egy 

villámlás fényénél alig 100 méter
re elöttük a zabari uterdő szegé
lyén a fák alatt megpillantott négy 
ökör vagy tehénfélét, három em
berrel, akik tanakodtak, vagy vár
ták ·a zivatar elállását. Hogy ész
re ne vegyék a járört, Dombrádi 
őrmester hirtelen a földre feküdt 
és maga mellé rántotta a járörtár
sat is. Dombrádi őrm. az idegeit 
megfeszítve erősen figyelt, hogy a 
beszéd foszlányaiból valamit kitud
jon hámozni s így megállapította, 
hogy négy ökörröl van szó, melyet 
a váraszói gulyából adott ki: a gu
lyás. Az ökrök mellett a gulyás, a 
járör által ismert Balázs Mula Ká
roly és egy csehszlovákiai marha
tolvaj voltak, s azon tanakodtak, 
hogy az ökröket, hová és merre 
hajtsák értékesítés végett. Ugyan
is ezen a vidéken igen gyakori volt 
az állatlopás, mert a csehszlovák 
határ közel esett és a tolvajok .az 
állatokat mindenütt erdös terüle
ten tudták áthajtani. 

A nagy kérdés most csak az volt, 
hogyan közeIítsék meg a három jó
madarat. Azzal tisztában volt a 
járör, hogyha a tettesek el is fut
nak a vaksötétben, de az ökrök 
mint békés természetű állatok, nem 
fognak a tolvajokkal futóversenyt 
rendezni az erdőben, s így az ök
röket már nem tudják áthajtani 
Csehszlovák területre. 

A vihar még tombolt s a tolva
jokat hátba kapta. A járőrvezetö 

úgy gondolta el az elfogásukat, 
hogy az erdöszélen fától-fáig kell 
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öket megközelíteni, ezért kiadta a 
parancsát a járörtársnak, hogy bi
lincsláncát készítse elö a zsebébe 
és vesse rá magát agulyá.sra, ö pe
dig a másik kettöre. Megközelíté
sük alatt nem vették észre, hogy a 
gulyás és csehszlovák tolvaj álló
helyet cseréltek, minélfogva Domb
rádi örm. a gulyást kapta el és 
vágta a földre, Balázs Mula Ká
rolyt pedig rárántotta s a kettöt si
került összebilincselnie. A járör
társtól a cseh tolvaj megugrott, de 
késöbb sikerült azt is elfogni. 

A tettesek elnyerték méltó bün
tetésüket, az ökrök pedig vissza
kerültek a tulajdonosukhoz. 

A vihar elült a Mátrában és ki~ 

derült, de ennek dacára is a jár
örnek még 10 km.-ert kellett meg_ 
tenni a dagasztó sárban, pihenés 
nélkül Váraszóra, de Dombrádi ör
mesterrel a szép eredmény elfeled_ 
tette a Marikára való szív fájdal
mát és az út fárad almát. Mindezek_ 
ért kerületi dicsérö okiratot ka
pott, Marikáját pedig egy egész 
életre hozzá kötötte. 

Mindez a fáradtságot nem isme
rö kötelesség teljesítésének volt az 
eredménye, mert az állampolgárok 
élete, testi épségének és vagyoná
nak megvédése éppen olyan fontos 
volt abban az idöben, mint a szik la
szilárd állambiztonság. 

Forgács Endre alhdgy 

Csendörjárör a Kárpátokban. Királymezö, 1943. augusztus. (Kö
vendy fhdgy felv.) 
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&& ....... 'L __ ozas az orszaguton ... Igaz történet az 

1950-es évekböl 

A szekér a köves úton zörögve 
",UCU<lUL, a kerekek fröccsenve dob

szét a gödrökben felgyülemlett 
tll\ll""'Pt • •• Kanyarodott az út és 
már messziröl megláttam az utka
par6t, amint sáros kaviccsal terí
tette az uttestet. 

Szekerem közeledett és szem
ügyre vettem. Rongyos kabát, fol
tos tiszti csizmanadrág, régi hon
véd lábtekercs, foltos bakancs raj
ta. 

Hajlott hát, beesett arc, de a sze
. .. azok nagyon ismerösek! 

Lassítottam és tekintetünk talál
kozott. Emberi roncsot, fáradt 
e.tontvázat láttam magam elött. De 
lehetséges ez? 

Megismert! Nagyot kiáltott: -
vagy az Jancsi? - A hang az a 

mély hang volt. Rajtam eröt 
a meghatódottság. Nem tud
szólni, de a könnyektöl csil
Szemeim megadták a választ. 

Szótlanul ölelt meg az örnagy úr! 
Sokat nem beszélgettünk, egy 

ilyen véletlen találkozásnak esetleg 
következményei lehettek volna 
Csak gyors magántermészetű kér
dések hangzottak el: egészség, csa
lád, megélhetés ... 

Egy hét múlva lakásomon polgá
ri ruhás ávó-s keresett és a kér
dések özönét zúdította rám: "Ma
ga beszélt Bertóthy örnaggyal? 
Hol? Mikor? Miért?" ... 

Ismét pár nap telt el, majd be
idéztek a rendörségre, ahol újból 
kikérdeztek. Ez a rövid találkozás 
még sokáig volt megfigyeltetésem 
alapja, míg a környéken dolgoz
tam. 

A rendörség nyomása ellenére is 
találkoztam még több csendör baj
társsal, gondolatainkat kicseréltük. 

Aztán a nagykanizsai országúton 
hétröl-hétre egy idös, fejkendös 
csendörédesanya ballagott végig 
azon az útszakaszon, hol az útka
paró dolgozott. Nem is ismerték 
egymást, sohase találkoztak. A né
nike még akkor is hösi halált halt 
törzsörmester fiát gyászolta. De az 
ilyen sétáin mindíg letett egy élel
miszeres kosarat az útkaparó lapos 
tarisznyája mellé. Senkinek sem 
tűnt fel, senki se tudta, hogya né
nike által vitt kosarat csendör baj
társak küldték, hajdani alárendel
tek, Bertóthy József m.kir. csendör 
örnagynak! Nagy János, örm. 
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A -biharugrai örs járöre 1943. Karácsonyestéjén 
indul szolgálatba. 

Felvétel a Szent László Társaságba 
vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes úr, a Szent László Tár

JaSág komnányzója a Káptalan előterjesztésére Magyarországért és a 
JIlagyarságért teljesített kiváló szolgálataik elismeréseképpen Szent 
Uszló lovagj ává avatta a következő ,csendőr bajtársakat: 

Dr. Rektor Béla százados, 
Pál Imre törzsőrmester, 
SUtö István főhadnagy, 
Sárváry László főhadnagy, 
Száraz András főtörzsőrmester, 
Dr. Szathmáry Lóránt hdp. őrm. 
vitéz Szabó Árpád őrmester, 
vitéz Szendi József őrmester, 

Bata József őrmester, 
Tóth József törzsőrmester, 
Bagdi Lajos törzsőrnnester, 
Bánfai József szakaszvezető, 
Bodó Antal őrmester, 
Cserhalmi Ferenc őrmester, 
Dajka István őrmester, 
Dakó Pál szakaszvezető, 
Feke László szakaszvezető, 
Foga Antal őrmester, 
Fogarasi József alhadnagy, 

Dr. Tamás Gyula százados, 
Farkas-Pusztay Ödön törzsőrm., 
vitéz Virághalmi József alhadnagy, 
Utczás Mihály százados, 
Zimonyi Vendel őrmester, 
Dr. Nánássy Zénó százados, 
Makranczi János törzsőrmester, 
kondor József őrmester, 

vitéz Földes lDomokos szakaszv., 
Gonda Zsigmond lovas őrmester, 

Lukovits János pótcső. őrvezető, 
Vitéz Karsay Elek főhadnagy, 
br. Ki-ss Gyula százados, 
·tb Györky János g. főhadnagy, 

Hámori Vendel szakaszvezető, 
Dr. Jani István százados, 
Pataki József őrmester, 
Ditróy Ádám alezredes, 
Pekáry István főhadnagy, 
Dr. Nagy György tb. csendőr. 

A Szent László Társaságba 
több érdemes bajtársunk felvétele folyamatban van. 
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Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 
VESZTESÉGEINK 

ALFÖLiDI ANTAL ny. örnagy a 
sok zaklatás következtében lelki
leg meghasonlott és 1966. évben 
az Öhazában elmegyógyintézetben 
meghalt. 

Dr. PRESZL y LÓRÁNT ny. ez
redest az Á VO sokáig zaklatta, 
majd kivégezték. 

NÉME11H LÁSZLÓ századost, 
vasuti szárnyparancsnokot 1944. 
dec. 28 és 31 közt a szovjet had
sereg által e1foglalt sóskuti iskola 
pincéjében a kommunista csöcse
lék agyonverte. 
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BÖJTE ALBERT aLhadnagy, ba
lassagyarmati szakaszparancsnok 
1945. öszén, a zaklatások követ
keztében előállott idegösszeroppa
násában agyonlötte magát. 

NAGY SÁNDOR V. fötörzsör
mester, deméndi örsparancsnok és 
a deméndi örs 10 fönyi legénysé
ge a községért folytatott tűzharc 
után szovjet fogságba esett. A 
szovjet parancsnok a deméndi te
metöben megásatta velük sírjaikat 
és utána agyonlövette öket. 

Emlékük örökké él! 

t 
HALOTTAINK 

Zalasdy Ferenc alezredes 1967. 
február 17-én Garfi'eld, N.J. USA
ban hosszú betegeskedés után el
húnyt. Zalasdy alez a szegedi ke
rület beosztott törzstiszt je volt, 
utoljára 1943-44 években a Bács
kában fellángolt szerb partizánel
hárítás irányítój aként Tito bandái
val szemben különösen k itüntette 
magát. Az összeomlás után a nép
bíróság halálra ítélte, majd bün
tetését életfogytiglani börtönre vál
toztattálk. Az 1956-os felkelés ide
jén a szabadságharcosok kiszaba
dították, majd nyugatra jött. Te-

_~,t.",:p a Szt. István r.k. templom
ment végbe nagy résztvéttel. 

Temetésén csendör küldöttség kép
viseltette magát és sírjára helyez
ték a MKCSBK new-bruswicki cso
portjának nagy koszorúját is. Fiai'
nak és leányának mély .együttér
zésünket küldjük! Emlékét meg
öriz21űk! 
. Busznyák János fötörzsörmester 
1967. január 21-én Budapesten 
hossZÚ betegség után e1húnyt. 
Busznyák fötömn az I. ker.-nél 
szolgált utoljára, . honnan szolgá
latában történt sérülése után nyug
díjazták. A háború idején újból be
hívták. Az összeomlás után ö is a 
zaklatások ·és kínzások poklát élte 
túl. A kommunista kormány meg
vonta nyugdíj át, késöbb éjjeliör ál
láshoz jutott. 1965-ben házukat 'az 
árviz súlyosan megrongálta Ócsán 
s ez a tragédia siettette halálát is. 
Errllékét kegyelettel megörizzük! 
(A MKCSBK központ az utóbbi 
években több IKKA csomag kül
désével segítette a nehézsorsú öreg 
Bajtársat!) 

Együttérzésünket küldjük a kö
vetkezö Bajtársainknak: 

vitéz Máriássy Lajos ezredesnek, 
fiának, leányának, vejé-

nek, menyének, és unokájának, kik 
1967. februárjában rövid beteg

után elvesztették a ház öran
t, a közszeretetben élö hit

édesanyát, nagymamát, a 
által igen tisztelt "Ma

. A magyarok Istene adjon 
csendes pihenést! 

Forg~ Mihály fötörzsörmester 
Bajtársunknak, ki 1967. március l
én élettárs át veszítette el Buffalo, 
N.Y. USA-ba. A március 4-i te
metésén niagaravidéki és buffalói 
bajtársaink közül sokan megjelen
tek és a sírra helyezték a MKCSBK 
koszorúját is. 

Pék Pál föhadnagy Bajtársunk
nak, aki édesapját veszítette el az 
Óhazában. 

Pál Imre törzsömnester Bajtár
sunknak és Feleségének (Montre
ál), kik 1966. december l2-én el
v.eszítették apósukat, ill. édesap
jukaJ Füzesabonyban, Magyamr
szágon. 

SZÜLETÉSEK 

SZÍvböl jövö és örömteli elisme
résünket . kmdjük L.B. alezredes 
Bajtársunknak 8-ik unokája: Éva 
megérkezéséhez! 

Kövendy Károly százados baj
társunknak, a MKCSBK ügyvezetö 
elnökének és a Bajtársi Levél szer
kesztöjének 1967. február 28-án 
megérkezett elsö unokája: Colleen
Tünde-Franciska. 

FeLhívás összes csoport és szór
ványvezetönkhöz! 

Kérjük beküldeni mindazon 
csendörgyermekek névjegyzékét, 
kik a középiskolát az emigrációban 

elvégezték. 
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Felhívás az összes Bajtársunkhoz: 

Pén2'küldeményeknél járjunk el 
figyelmesen. Készpénzt csak aján
lott levélben küldjünk! Szerencsére 
eddig még egyetlen küldemény sem 
veszett el, de felelösséget vállalni 
a posta csak ajánlás esetén tud. 

Pénzesutalvány, vagy csekk kül
dése esetén a címzés mindenkor a 
Bajtársi Levélben kezdettöl fogva 
megadott cím: "MKCSBK" Hun
garian Veterans. 

A magyarul írt címzés megma
gyarázása a bankban: "Bajtársi Le
vél", vagy a névre szóló pénzkül
demény sokswr okoz magyaráz
kodást, veszödséget és idöveszte
séget, miután a bankban nem tud
nak magyarul. A helyes pénzkül
dés tehát: "MKCSBK" Hungarian 
Veterans. A mellékelt levélben az
után Bajtársaink tüntessék fel, 
hogy a pénzt a B.L.-re, segélyalap
ra, vagy a küldöttség alapjára küld
ték. 

A MKCSBK központ 1967. janu
ár 12-én kiadott körlevele óta a 
bizalmi- kérdésben további 8 vá
lesz érkezett. Igy a bizalmi arány 
66:2. Köszönjük Bajtársak, mun
kánkat a csendör érdekekért, Tes
tületünkért tovább folytatj uk. 

A fenti újabb levelekkel Buenos 
Aires kivételével bizalmat SZéwa
zott az összes csoportunk és szór
ványunk. Reméljük, azóta az ese
mények teljes ismerete BueQos Ai
rest is visszahozza az emigráció 
20 éves csendör szervezetébe, a 
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MKCSBK-ba! A felelösséget a 
csendöregység megbontásáért ki
zárólag azok viselik, kik 1960-ban 
a clevelandi- "Csendör Család"-ot 
önállósították és a központtal a 
kapcsolatot megszakították. 

Vasfüggönymenti tudósítónk je
lenti: - Magyarországon a postai 
cenzurát az utóbbi, hónapokban 
megszigorították. A belföldiek kö
zül csak a "gyanusak" postáját né
zik meg. A külföldi leveleknél 
"fontossági" sorrendet állapítottak 
meg. Az egye~ országokból érke
zö postát sürübben cenzurázzák. 
mint a más országokból érkezöket. 
A "veszélyes" országok közé tar
tozik az USA, Nyugat Németor
szág és Ausztria. "Kevésbbé veszé
lyes" országok: Anglia, Kanada, 
Olaszország, a Skandináv országok 
és a Benelux államok. Külön kate
góriába tartoznak: Csehszlovákia, 
Oláhország és Jugoszlávia, azok az 
országok, hol nagyszámú magyar 
kisebbség él a nyugat jóvoltából. 
Itt csak akkor cenzuráznak, ha 
egyik-másik ország kéri. Mindhá
rom országban sokkal fokozato
sabban figyelik az anyaországgal 
való levelezést. Bajtársak, hazai 
levelezésünkben legyünk minden
kor óvatosak, mert ,csak hozzá
tartozóinknak csinálhatunk kelle
metlenséget, meghurcolást. 

A "Salzburger !Nachriohen", 
Ausztria legjobb külpolitikai' vo
natkozású napilapja a Magyar Tá-
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virati Iroda jelentésére hivatkozva 
egy érdekes statisztikát hozott: 
Magyarok a nagyvilágban. A mai 
Magyarország lakóinak száma 
10,160,000. Az egész világon mind
össze 14,430,000 magyar él. Ebből 
több, mint 2,600,000 maradt vissza 
a szomszéd államokban (az elsza
kított területeken) éspedig: Romá
ni-ában 1,500,000, Jugoszláviában 
500,000, Csehszlovákiában 417.000, 
a Szovjetúnióban (az elrabolt Kár
játalján) 200,000 a magyarok szá
ma. Kb. 400,000 magyar telepedett 
le a nyugateurópai országokban és 
végül 1,200,000 magyar tengeren
túlon találta meg otthonát. A sta
tisztika nem szól a Szovjetúnióban 
ma is elitélt és kényszermunkára 
visszatartott magyar százezrekről! 
A statisztika román források alap
ján hamisít is, mert Erdélyben a 
magyarság száma ma is két millió 
felett van s hősiesen küzdenek 
anyanyelvük és az ezer éves ma
gyar kultúra fennmaradásáért a 
betolakodókkal szemben. Az ang
Hai Hidfő c. lap optimista becslése 
szerint szerte a világon magyar
nak, vagy a magyarsághoz tarto
zónak vallja magát 18,000,000 em
ber. 

A földmüves magyarság sze
génysége és reménytelen helyzete 
számtalan nyugatrajutott levélből 

kiolvasható. Csak az öregek dol
goznak a falvakon és tanyákon, a 
fiatalabb generáció elhagyta ősei 

földjét, mert az neki nem hoz em-
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beri életet és rendes megélhetést. 
Az nem számít, hogya városok és 
a gyárak sem javítanak sorsukon 
s a magyarság élete szenvedés és 
nélkülözés. 

Idézet egy földmüves leveléből: 

- "Pistának van egy lova, azzal 
müvel 2 hold bérelt földet és a ház
tájit. Az 1.200 négyszögöles gyü
mölcsös egyre romlik, a fák pusz~ 
tulnak és száradnak, mert az ár
víz kiölte a gyökérzetet, így lassan 
kipusztul az egész, új csemetéket 
nem kapunk. Két malacot vettem 
600 forintért, de nincs se szalma, 
se kukorica. Tönkretett a T.Sz.Cs. 
Karcsi kőmüves lett, itthon nem 
dolgozik, a városba jár, de ott se 
keres sokat. Ha a T.Sz. nem volna 
a nyakamba n, akkor nem panasz
kodnék, mert tudnám, hogy mit 
kell csinálni. Igy minden marad, 
mint az 1956 év! Kukoricát, krump
lit is vennünk kell, de nincs pénz 
hozzá. Sajnos, úgy érzem, nem 
érem meg ennek a jó világnak a 
végét. 66 éves vagyok már s egy
re fáradtabb, vérnyomás om is nö
vekszik" ... 

Úristen, mikor lesz már szabad a 
magyar paraszt, szorgalmával és 
üzleti zsenialitásával mikor élelmez
heti egész Nyugateurópát, mikor 
térhetünk be a jóléttől duzzadó 
portájába? A kommunizmus csődbe 
jutott: a magyar földmüves nem 
bolond dolgozni addig, míg nem aZ 
övé a föld, és a jövedelem, azon
felül buta párttitkárok utasítják 

butább budapesti pártközpon

tokból! 

A new-brunswicki csoportunk 
(N.J. USA) csendőr vacsoráját és 
ünnepségét a cserkészházban ren
dezte. A vacsorát cserkészmamák 
fözték, az ételt cserkész leányok 
szolgálták fel, az italt öregcserké
szek mérték! Ezzel a kiváló meg
oldással fényesen sikerült a csen
dörnap, rekord anyagi jutta tás t 
küldtek a MKCSBK központnak és 
kb. 400 dolláros jövedelemhez jut
tatták a Magyar Cserkész Szövet
séget! Gratulálunk Bajtársak, a ve
zetőség tiszteleg! 

A torontói- csoportunk idei csen
dőr bálja, majd az ünnepi vacso
rája ismét rekord közönséget von
zott és rekord anyagi bevétellel 
végződött. 

Niagaravidéki csoportunk szin-
tén kivágta a rezet! 

Mindez csak egy csepp az 1967-
es jó hirekböl! Gratulálunk Baj
társak! 

Wass Albert irJa: - "A multat 
boncolgatva tudjuk, hogy a törté
nelem minden 25-30 évben alkal
mat nyújt arra, hogy firss fiatal 
erők és új elgondolások a maguk 
érdemeinek megfelelően érvénye
sülhessenek és átformálják a világ 
arculatát. Ezek a történelmi- válto
zások azonban nem pillanatnyi 
személy, vagy szerencse szülöttei, 
hanem hosszú és szívós előkészí
tő munkák eredményei. 

Közép és délkelet Európa az el
ső világháborútól mind a mai na
pig a Masaryk féle cseh emigráció 
történelem formáló hatása alatt ál
lott. Úgy Magyarország feld arab 0-

lását, mint a második világháború 
után a szovjetorosz élettérbe való 
bekapcsolódásunkat ezen emigrá
ció félévszázaddal ezelőtt végzett 
energikus munkájának köszönhet
jük. Közép és délkelet Európa kor
mányrud nélkül sodródott a má
sodik világháború viharában s a 
vihar elültével a még mindíg egye
dül uralkodó Masaryk féle elgon
dolások propaganda hatása érvé
nyesült. 

Lassankint ez az emberöltő is a 
vége felé közeledik. /Uj történelem
formáló erők jelentkeznek s hama
rosan új változások szemtanúi le
szünk. Viszont az, hogy mi ma
gyarok hogy kerülünk ki ezekből a 
változásokból, az ma kizárólag raj
tunk múlik, az emigráció magyar
jain. Nem lesz jussunk vádolni 
senkit, csupán önmagunkat, ha 
ezek a változások még mélyebbre 
temetik a magyar nemzetet." 

Megfontolandónak idéztük Wass 
Albert szavait! 

Bajtársak, a MKCSBK központ 
figyeli az eseményeket. Minden 
erőnkkel támogat juk az Amerikai 
Magyar Szépmíves Céh nemzet
mentő munkáját. Minden erőnkkel 
támogat juk a magyar cserkésze
ket és ifjúságunkat! Iskoláinkat, 
egyházainkat! 
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A szabad világ különféle orszá
gában sokszáz egyetemi tanárunk 
mellett diplomát szerez a magyar 
emigráció sokezer felnövő fiatalja! 
A mi egyetlen emigrációs hivatá
sunk segíteni őket, hogy átadjuk 
nekik a feladatokat. Képzeljétek el 
azt a változás·t, ha ez a sokezer 
magyar fiatal elfoglalja helyét a 
szabad nyugati országokban, tö
kéletesen bírván a befogadó orszá
gok nyelvét! Ezentúl majd ők nyi
latkoznak magyar kérdésekben, ők 
adnak tanácsokat s ők formálják 
az új történelmLfordulatot az igaz
ság és hit hatalmas fegyveI'leivel! 

Ez a mi történelmi hivatásunk, 
megérteni az idők szavát, bízni if
júságunkban, kik most lépnek majd 
az élet porondjára szívükben az 
ismeretlen magyar haza szolgála
tára készen. 

Ez a munka végtelen harc s mi
ránk hárul! Míg élünk és erőnk 
lesz hozzá, támogatnunk kell er
kölcsileg, anyagilag. A magunk 
élete nem sokat számít, ifjúsá
gunké a jövő a magyarság szolgá
latában. Velünk nem álltak szóba, 
őket meghallgatják! 

A Hidfő írja: - "A most 50 
éves "nagy és dicsőséges" szovjet 
októberi forradalom eszmei termé
sét most aratja le Moszkva és a 
világbolsevizmus, mely saját bő
rén érzi, hogy hová vezet minden 
ki'bicsaklott agyból fakadó tanítás 
és népgyilkosságig eltúlzott forra
dalmiság. 
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Ki hitte volna akár 10 évvel ez. 
előtt is, hogy anagy sárga-vörös 
testvér fővárosában milliók ordít. 
ják: Vágjátok le Koszigin kutyafe. 
jét! Akasszátok fel Brezsnyevet! 
Igyátok ki a szovjet nép vérét! 

S mindezt nem reakciós fasiszta. 
náci kutyák üvöltik, hanem a for. 
radalmi kínai vörösgárdisták, akik 
a nagy és hatalmas tanítómesterük
től, Moszkvától tanultak ... Öszin, 
te szívvel kívánjuk - noha a kínai 
bolsi partizán sem különb orosz 
elvtárs ainál - lássuk mielőbb Mao 
győzelmét! Hadd üvöltsön az Amur 
partján és azon túl Szibériában 
húszmi-lliónyi sárga arcú vörös par
tizán! Hadd jöjjön az ezerszeres 
szovjet Vietnam! 

Szenvedjen más is, pusztuljon 
más is! - írta Ady Endre. S ő is 
tudta, hogy Isten nem ver bottal!" 

(Ha az amerikai politika okos 
volna, most hagyhatná, hogy a két 
vörös molooh kiirtsa egymást, sőt 
elő kellene segíteni mindezt az em
beriség szabadságáért!) 

A MKCSaK vezetőség 1967. 
március 19-én Torontóban ülést 
tartott, hol megbeszélték a Magyar 
Királyi: Csendőrök Bajtársi Közös
ségének helyzetét világviszonylat
ban. A vezetőség élére M.F. őrgy 
bajtársunk került, az ügyvezetői 
posztot a régi elnök, K.K. szds töl
ti be, ugyancsak ő maradt a Baj
társi Levél szerkesztője is. A gyű
lés a legszebb bajtársi szellemben 
és egyetértésben zajlott le. 
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A Magyar Cserkész Szövetség 
intéző bizottsága a jubileumi év
ben elsőízben adományozott elis
merő okleveleket közületeknek és 
intézményeknek a magyar cserké
szet megalapozásában és fejleszté
sében kifejtett munkásságukért az 
emigrációban. 

A hat kitüntetett szervezet és 
emigráns lapok közt az első helyen 
a M. Kjr. Csendőr Bajtársi Közös
ség szerepel! Köszönjük Bajtársak! 

Kérjük csoport jainkat és szórvá
nyainkat, valamint összes Bajtár
sunkat, hogy a magyar cserkésze
tet tálmogassák a jövőben is, ve
gyenek részt a magyar cserkészet 
rendezvényein, a cserkészcsapato
kat támogassák anyagilag, erköl
csileg és ahol nincs magyar cser
készet, nyújtsanak segítséget csa
patok szervezésében! 

Kérjük európai, főleg németor
szági és ausztriai Bajtársainkat, 
hogya szabványos "M. Kir. Csend
őr Laktanya" feliratú címeres ová
lis zománctábla után vezessék be 
kutatásukat! Emlékezetünk sze
rint sok gazdasági hivatal hozott 
nyugatra 1945-ben ilyen laktanya
jelzést. Az 1970-ben megalakuló 
csendőr farm középületére szán
juk ezt a laktanyajelzést, csak az
ért is! Azonkívül, bárki tud csen
dőr Manlioher puskáról, szurony
ról, kardokról, kalapokról, egyen
ruhákról, járőrvezetői és tábori 
csendőrjelvényről, bojtos sipzsinor
ról, értesítsék a MKCSBK közpon-
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tot és a fentieket ajánlják fel a 
központnak a csendőr múzeum 
számára. A postaköltséget a köz
pont fogja fedezni és elintézzük a 
száIlításhoz s2Jükséges ' hatósági és 
vám engedélyeket is! 

A Clevelandban székelő Magyar 
Felszabadító Bizottságnak mottó
ja: - "A zsarnoksággal sohasem 
lehet kiegyezni, de a magyar nép
pel mindíg egyet akarunk érteni!" 
- A MFB-nak a MKCSBK is t ag
ja, munkáját a MKCSBK is erősen 
támogatja. 

A Hadak Útján 1967. februári 
száma "Enyingi" aláírással rendkí
vül érdekes és történelmi hűségű 
hosszabb visszapillantást közöl a 
m. kir. Csendőrségről. A cikk fog
lalkozik testületünk feloszlatásá
nak igazi okairól is és a követke
zőket írja: - "A feloszlatás igazi 
oka akomintern 1937 évi moszk
vai kongresszusának az a határo
zata volt, mely kimondta, hogy ha 
annak ideje eljőn, akkor Magyar
országon - az ottani kommunista 
mozgalom megakadályozása miatt 
- elsősorban a csendőrséget kell 
likvidáini. A feloszlatásra és üldöz
tetésre felhozott minden más ok 
tehát - így a német megszállás 
kényszere alatt álló törvényes ma
gyar kormány intézkedéseinek kö
telességszerű végrehajtása is -
nem volt egyéb, mint annak igazi 
okát elleplezni akaró ürügy és ezt 
szolgáló propaganda. Hiszen Ráko-

1948-ban, magasrangú külföl
elvtársa látogatásakor maga di

azzal, hogy az általa (a 
~ovjet szuronyok árnyékában) eI
ért eredmény annak ellenére jött 
létre, hogy alI. világháború végén 
Al ,kommunista párt tagjainak szá
JIl~ csak 200 körül volt. Ezt utána 
mások is bevallották. 

Ez a kis szám azonban legna
gyobbrészt a csendőrség érdeme, 
lUetve - az ő megfordított gondol
kozásuk szerint - likvidálást ér

megbocsáthatatlan bűne 

Egyik európai bajtársunk, ki egy 
ltatalmas kórház főkertésze küld
te be azt a gondolatot, hogya B.L. 
hasábjain nyissunk "kertészeti ro
vat"-ot. Tette ezt azért, mert baj
társainknak legalább 50%-a az 
emigrációban is ház, vagy farm 
tulajdonosa és kerttel rendelkez
nek. A cikksorozatban utmutatást 
tudnánk adni kölcsönösen a me 1-

etre. PL a gomba szabad
és pincészeti- termelése stb. 
érdeklödés esetén a kerté

IZeti rovatot megindítjuk! 

A MKCSBK segélyalapja 1966. 
GlZén egy nagyobb IKKA csoma
~ ~Uldött a híres pécsi dóm javít
.. tás. költségeire. Az elmúlt he
tekben Dr. Cserháti József pécsi 

Egy meghatódott arcú örnagy baj
társunk 1940. szeptemberében a 
visszatért szülöföldjén bevezeti 
egységét Sepsiszentgyörgyre. 

püspök és apostoli kormányzó a 
segélyalapunk adminisztrátorához 
igen kedves hangú levélben a ba
ráti kör minden tagja számára püs
pöki áldását küldte! Hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy Cserháti püspök úr 
azt ma sem tudja, hogy az említett 
anyagi segítséget a MKCSBK küld
te, vele kapcsolatunk nincs és a cí
met is a magyar emigráns sajtó-
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Csendőrmüvészün~: 
Száraz András fo' 
törzsőrmester, s. ty
jelölt festménye eS 

faragása. 

illetve annak clevelandi párt
', fm[OJ8tt:01 kaptuk. 

A vancouveri kanadai újságok 
meleg szavakkal emlékeztek meg 
)[ét házaspárról, kik az egyik va
sárnap este a belvárosba igyekez
tek a szokásos kuglipartira. A tár
saság egyik férfi tagjának feltűnt, 
.hogy az egyik hatalmas autóalkat
rész-üzlet ajtóüvege be volt törve. 
A férfi szemügyre vette az ajtót, 
majd a kirakatüvegen át észrevet

hogy valaki elugrott tekintete 
el61. Azonnal a közeli telefonfül
kéhez ugrott és hívta a rendőrsé
,et, a társaság többi tagjai pedig 
figyelték az üzletet. Közben két 
&tal suhanc kirohant az üzletből 
• futva próbáltak elmenekülni. A 
-telefonáló férfi azonban utánuk fu
tott és hosszabb üldözés után si-
került a kisebbiket elfogni:a és a 
rendörség megérkezéséig őriznie. 
A rendőrség megérkezése után ki
derUlt, hogy két fiatalkorú által el
követett sorozatos üzletfosztogató
kat sikerült ártalmatlanná tenni. A 
~életlen hozta fellépés végrehajtó

, ki ezzel új hazánk közbiztonsá
t szolgálta: Urbin János őrmes

ter bajtársunk volt és szívből gra
tulálunk! 

Az edmontoni MHBK csoport, 
~t írják, összejöveteleiken és 

ezvényeiken évek óta felhasz
I14J.ják a Bajtársi Levelet is témá
Juk anyagául. 

Ugyancsak az edmontoni MHBK 

egyik kiváló tagja évek óta min
den vasárnap délután 5 óra 10 
perckor katonaadást sugároz a 
CKlUA rádió hullámhosszán. Az 
edmontoni magyar katonarádió 
február hónapban két adásában a 
csendőrnap eszményének hódolt és 
rendkívül meleg szavakkal emlé
kezett a kommunizmus által fel
számolt és üldözött m. kir. Csend
őrségről. 

Örömmel és büszkeséggel nyug
tázzuk, hogy az északnyugatkana
dai pusztán ilyen derék honvéd baj
társak élnek, kik még az éter hul
lámain is kinyílvánítják csendőr 
szeretetüket! Köszönjük Bajtársak! 

A Vitézi Rend szervezetében 
négy csendőr bajtársunk visel te
rületi, vitézi hadnagyi beosztást. 
Egy őrmester bajtársunk Venezue
lában, egy százados Pennsylvania 
államban az USA-ban, egy őrmes
ter New-York államban, egy v. 
törzsőrmester bajtársunk pedig ke-

, let Kanadában a vitézek gondozó
ja és ügyeink intézője. A rend 
kincstárnoka pedig Európában egy 
csendőr ezredes bajtársunk. 

Gratulálunk vitéz Bajtársak! 

A posta rendszeresen hoz meg
ható hazai leveleket azon bajtár
sainkról, kik a MKCSBK segély
alapjától I~ csomagokat kap
tak. Lapunk terjedelme nem enge
di meg leveleink közlését, de azt el-
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árulhat juk, hogy a MKCSBK segí
tőszolgálata egyre eredményesebb. 
Köszönjük jólelkű, segítőkész Baj-
társak! 

A Münohenben, Nyugatnémetor
szágban megjelenő "Magyar Nők" 
c. rendkívül értékes lap, a szer
kesztő: Dr. Fekete Sándor tollából 
a következőket közölte 1967 csen
dőrnapján: - "A m. kir. Csendőr
ség fennállásának 86-ik évéről em
lékezünk meg, mely időtartamon 
keresztül JHazánk egyik legkivá
lóbb testülete 1945-ig otthon, utá
na pedig itt az emigrációban való
ban áldásos és eredményes műkö
dést fejt kr, amire valamennyien 
büszkék lehetnek, kik ennek a Tes
tületnek tagjai. Szeretettel küld
jük szívből jövő köszöntésünket!" 

Köszönjük Dr. Fekete Sándor 
honfitárs unk kedves sorait! 

Felhívjuk családos bajtársaink 
figyelmét, hogy kérjenek mutat
ványszámot a "Magyar (Nők"-től, 
olvassák azt a lapot, mely ma is a 
magyar családok lelki és szellemi 
életét szolgálja, óvja az idegenben. 
C~: 8 Münohen 13, Postfach 308, 
West Gemnany, Europe. 

társaink már felfigyeltek reá. Dr. 
Körmöczy bajtársunk írógép és 
papírkereskedő a Csendes óceán 
partján. Ajándékával a MKCSBR 
központ levelezését szép, nyomta
tott magya'r és angoinyelvű fe j
léccel, negyedévre bi'ztosította .. 

A Svájcban megjelenő "Szabad 
Magyar Világ" c. lap írja az 1966. 
nov.-dec.-i számában: - "A sza
badságharc láza és a világot meg
rendítő erőfeszítése a világ minden 
zúgába behat és tettekre sarkall az 
óceánokon túl is: északon Kanada, 
délen Braziiia szervez önkéntes 
alakulatokat, hogy a magyar sza
badságharc segítségére siessenek. 
A kanadai zászlóaljaknak Skóciá
ban táborhelyek készülnek, hogy 
ott a skót gárdaezredekkel együt· 
tesen várják be az indulási pa
rancs végrehajtását. S a "kirándu
lás elmaradt!" 

... Hálás megemlékezéssel gon-

Hálás köszönetünket küLdjük IUr. 

dolunk vissza Tell Vilmos fiaira, 
akik heteken keresztül őrködtek 
lövészegyesületeik székházában és 
menetkészre rendezték gondosan 
őrzött felszerelésüket . . . V 
olyan is, ki a várás unalmas és fáj
dalmas körülményei közt saját 
számlájára cselekedett :hadi felsze
reléssel elindult azzal az őszinte 
jóakarattal és természetes emberi 
naivitással, hogy a szabadságért 
harcolni kötelesség és ezt három 
határon minden határőr tisztelet
ben tartja majd!... Tévedett! ··· 

Körmöczy Nándor szd s Bajtársunk
nak, ki az év elején 500 db, izlé
ses, címeres levélpapirrallepte meg 
a MKCSBK központot. Levelezé
sünk azóta ezen a levélpapíron fo
lyik és a szabad nyugaton élő baj-

36. / 
Ti:sztelet adassék a szabadság-
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ért nyiltan és titokban áldozatot 
hozóknak s ezek közt annak a dán 
kertésznek is, ki mükertészetét bo
csátotta áruba, hogy annak árát 
személyesen vigye el Budapestre a 
szabadságharcosoknak, ki azzal a 
szándékkal ment le oda, hogy a 
"csodálatos magyar fiukkal" együtt 
hösi halált halhasson ... 

Adassék tisztelet a magyar sza
badságharc két francia hösi halott
jának: a fotoriportereknek, legyen 
szent az emléke a magyar szabad
ságharcosok dán mártírjának: Bang 
Jensennek! ... " 

A "Hidfö", Angliában megjele
nö kiváló magyar lap 1967. január 
lO-i százában Marschalkó Lajos -
a csendörbarátságáról közi'smert 
nagy magyar közíró - tollából 
hosszabb, gyönyörű és megható 
~,ikkben ismerteti Farkas-Pusztay 
Odön törm bajtársunk "Egy ma
gyar csendör szenvedései" című és 
a Bajtársi Levélben elsö oldalon 
hozott kiváló írását. 

Bajtársak, olvassátok a Hidfó't, 
mely a nemzet, az otthon és a jövö 
szolgálatában álló emigráns politi
kai hetilap! 

A kanadai MHBK által létreho
zott Széchényi Társaság, mely 
megalkotta a montreáli magyar 
egyetemi tanszéket s melynek nyo
mán a calgaryi és torontói egye
temeken is folyamatban van a ma
gyar tanszék felállítása, elfogadta 
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a franciaországi magyar munkások 
azon kezdeményezését, hogyadó. 
fizetés're szólítják fel ,a vhlágban 
szétszórt magyar emigrációt. Az 
adó értékét havi 50 centben szab· 
ták meg, mely négy mozijegy ára 
egy esztendöben. - "Tíz millió 
magyar várja tölünk, végre vala
mit tegyünk értük, mi, akik sza· 
badon és félelem nélkül élűnk" -
mondja a felhívást, melyet a páriz~i 
magyar munkások nevében Fó· 
nagy Dezsö garázsmester, a nagy. 
budapesti Munkástanácsok tagja, 
a Szabadságharcos Világszövetség 
munkás-társ elnöke írt alá. 

Az adó neve: becsületadó! Ez 
kötelez minden emigráns magyart 
hazájával szemben. A becsületadó 
csak általános érvényű célra hasz· 
nálható fel. Pl. az erdélyi kérdés 
világpropagandájára, a nemzetírtó 
abortusz törvény 'ellen, a fiatalja
ink nemzeti szellemű nevelésére 
stb. 

A kanadai Széchenyi Társaság, 
mely 100%-ban a fenti elvek alap
ján született meg, mozgalmat in
dított a becsületadó világszerte va
ló megszervezéséhez. A MKCSBK 
támogatja a tervet és követi a moz
zalom szellemi: vezérét :vitéz Dus
ka László vk. századost, a doni 
hadseregünk legendás aranyvitéz
ségi érmes hösét, ki példásan tel
jesíti kötelességeit az emigráciÓ
ban is! 

A Bajtársi Levélben megjelent 
hírek, cikkek közlemények neIll 

~éOleZIlleK katonai titkot, azonban 
ügyeljűnk, hogy lapunk ne ke

J!Üljön ellenségeink kezébe, akik 
az ott irottakat ellenünk felhasz
nálhatják! 

A MKCSBK központ és a toron
i8i: MlHBK közös levélben köszön
te meg Wiancko W. professzor úr
nak a buffalói televizóban április 
34-én elhangzott két l-l órás igaz, 
a magyarság múltját, jelenét, a ma
gyarság karakterét a valóságnak 
megfelelö és szimpátiát keltö filim
jének bemutatásáért. A buffalói 
WGR televiziót többmillió ameri
kai és kanadai szokta rendszere
sen nézni', végre számunkra ked
vezö és gyönyörű filmet láttunk! 

Adakozások a Bajtársi Levélre: 
v. A. A-Z ezds $1.07, Tourcoi

gi csoport $10.80, S. M. fötömn $2, 
B. F. szakv $10, P. A. törm $1, A. 
K. ezds $2.73, v. Cs. E. szds $2.70, 
v. H. J. ezds $3, B. S. ezds $10, özv. 
B. A.-né $3, Dr. N. N. szds $6.21, 
H. F. fötörm $3.23, Buenos Aires-i 
csoport $42.95, E. F. $2.72, L. B. alez 
$10, B. J. szakv $3, v. L. L. szds $5, 
H. F. alez $5, v. D. L. vb. sros $5, 
v. Gy. J. g. fhdgy $10, Délausztrá
liai csoport $29.97, B. A. örm 
$10.76, H. L. tb. csö $5, T. K. törm 
$21.40, sydneyi csoport $48.06, N. 
P. 10, MHBK Edmonton $10 va
lenciai csoport $21.45, G. K.' szds 
$5, K. L. fötörm $5, B. J. szakv $1, 
B. B. szakv $10.41, torontói cso
port $18, M. L. szds $2.06, Mil-

waukee-i csoport $18.15, N. J.-né 
$2.07, perthi csoport $17.71, Sz. S. 
törm $5, C. P. $3, F. M. alhdgy 
$10.70, valenciai csoport $10.70, 
P.!. törtm. $5, New Brunswick-i cso
port $128.40, v. T. E. szds $5.35, 
B. Á. ,h. t1hdgy $5.35, Sz. F. örm $5, 
Dr. Sz. L örgy $5.39, J. P. fötörm 
$10,76, Cs. F. örm $5, H. K. alez 
$5, délausztráliai csoport $36.11 , 
S. Gy. törm $2.15, Wellandi cso
port $80, v. Á. A. Z. ezds $1.07, M. 
J. örm $5.35, Dr. F. Gy. szds $5, 
Dr. K. Gy. h. fíhdgy $2.47, Z. Á. 
ezds $1.10. 

Adakozások a segélyalapra: 

J. P. fötörm $240, V. S. örm $85, 
Wellandi csoport $22.89, Délauszt
ráliai csoport $36.11, Sz. S. törm 
$5, Wellandi csoport $10.50, New 
Brunswick-i csoport $73, New 
Brunswick-i csoport $21.40, V. S. 
örm $55, New Brunswick-i csoport 
$357.38. 
Adakozások a küldöttségi alapra~ 

H. J. alhdgy $25. 
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HIVEN BECSÜLETTEL VlTtZÜL 

MINDHALÁLIG! 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Amen. 

a Kanadai Magyarság nyomdájában, 353 Spadina Ave., Toronto 2B, Ont 


