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A MJCSBK, 

A M. KIR. CSENDÖ;rBAJTARSI KÖZÖSSÉG 

Bajtársak Figyelem! 
ontariói (kanadai) csoportjai hatósági működési engedéllyel rendelkeznek. 

AlakuIási évünk: 1949. 
A müködésiengedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 

A MI(CSBI( FELÜGYELÖSÉGÉNEI( 
SZERVEZÉSE 

Az engedélyt kiadta: Provinoe of Ontario, Hon. John Yaremko, mi-

nister of citizenship, provinciaI secrétary. 
Angol hivatalos megnevezés~: "Royal Hungadan Gendarmerie Ve- Az emigráoiós csendőr körökben 

terans' Benevolent Association". tatkozó jelenlegi áldatlan áBa-
Bejegyzés: November 12, 1962. ~o. 10, Liber 1163, Province of Ontario. szükségessé teszik, hogy a 

Feladataink: vezetésébe egy új szer-
Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját <1U,JIU&."'U,YVnJr..a.l._·

V

' a Felügyelöséget beiktassuk. 
gyüjtéssel, kölcsönnel. . A MKCSBK Felügyelőség felá:lU

j 

Előadások, ünnepélyek (csendőt1napok) rendezésével anyagl alapot célja konkre:t'ea1 az emig rá-
tesíteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, lllU.U~i:Ulta. 
küli bajtársatnkat, azok hozzátarto óirt, az özvegyeket, árvákat. 
juttatásban segíteni bajtársaill1kat. \ 

Ápolni a szolgálati ideálokat .$ kegyelettel megőrizni emlékét a 
kir. Csendőrség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend SZOlJ:~é:1 .1é:lU:lLLJé:U. 
és az ország védelmében életüket Jtták a Hazáért. 

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

A BAJTÁRSI LEVÉL, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi n .. UL.v."'''", 

nek, mint világszervezetnek közpo ti tájékoztatója. Az MKCSBK 

lási éve: 1948. 
A MKCSBK Vezetőség meg ízásából szerkeszti és kiadja 

vitéz KÖVENDY ,KÁROLY százados 
Minden cikkért, közleJlnényért szerzője felelős. 

Előfizetési díj évi $5.-

Minden levelet, hírt, köz eményt és pénzadományt a 
következő címre kérünk: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 
P. O. BOX 65, ISLINGTON, ONTARIO, CANADA 

Postafiókunkat egyházai nk ajánlása után a kanadai postaügyi 
térium (Ottawa) hivatalosan bejegy zte. 

Bajtárs, bízz a MKCSBK Vezetöségében, mely személytelenü1 

önzetlenül intézi világszervezetünk tájékoztató, nyilvántartási és 
ügyi szolgálatát. 

ciós csendőrők el'kmcsi nívój.ának 
megtartása 'a Szolg Szab. L Rész 
"Kö'zszeLlem és egyetértés" fejeze
te szerint megkíváJnt 'Szinten, hogy 
az emigrációban is méltók Legyünk 
a Csendőrség régi híres fegyelmé
re alapozott jóhírére. TOiV'ábbi cél
ja az egymásItól elkülönült egyes 
csoportok kö'zőtt az együvé tarto· 
zásra V'~10 tÖrekvés V'ágy:ának fel
érbesztése, majd pedig a most 
fennálló ellentétek megszüntetése 
és az egyétni törekvéseknek az ál· 
talános testületi érdekek mögé 
szorítása, célja végül a MKCSBK 
vezetősége számára támasztékot 
adni és ezzel a nyugodt munka Le
hetőségét biztositani. 

A MKCSBK Felügyelőségének 

haJtár1körébe tartozik: 
a) minden elvi ügy a MKCSBK 

vezetésében. 
b) A MlKCSBK vezetőség elnöke, 

ügyvezető elnökle és tagjainak sze
mélyéve1 kapcsolatos minden ügy. 

Az ügyek ÍJlltézése a Felügyelö· 
ségnél írás ban törlénik. 

MÍJllden ügyet a ~CSBK címé
re keH küldeni. Ez e~eket és a sa
ját kezdeményezés ü ügyeket a Fel
ügyelőség tagjai szám.ának megfe
lelő példányban sokszorosít ja és 



l-l példánytt ~özvetLenül a Fel- sel fogadta Fe1ügyelőségünk meg. 
ügyelőség tagjaihoz juttat. A Fel- alakulását! 
ügyelőség tagjai véleményüket a 1964. január l-én, munk~ 
FeL~előség ,elnökének késedelem meg1rezdésekor ére~tük, hogy vitéz 
nélkül megküldik. Az elnök a be- Kkály Gyula eZI1edes úr minden 
ér~ezett véleményekhez képest m- nemes lelképrelése a "kanadai 
téz,kiedik. nyolc" -a:t i1letöen nem elégséges, 

A Fe1ügy;e!öség;et jeLenteg 5,,""e.:.;:z;.-_~mert a TestüLet fiatalabb generá. 
Iledes és l alezredes aU{Ot~Ezek ci6jához tartozunk, kik bármeny. 
'nevét és címét nem hirdetjük ki. nyire is kOlffioLyan vlesszük felada. 

MKCSBK Központ ta.1nkat, báI1ffiennyiI1e is 100%-osan 
P. O. Box 65 teLjesítjük kötelességeinket, még 
Islington, Ont. - Canada akkor sem "győzzük mIlJgga'L"! 

* U vaim, köszönjülk nemes szán· 
A MKCSBK ve~etősége mély dékuk'at! 

tisz:teLettel, öI1ömme1 és 'LeLkesedés- A Vezetőség tiszteleg! 

t 
I(ihullt a toll ... 

KiliuHt 'a toLl egy láJIlg,le1kü ma
gyar, legy vitéz :katona, 'egy nagy
sz'erü osendőr, egy me1egszívü Baj
társunk és Barátunk kezéből. El
némuLtak a mosolygó, beszéd'es és 
imádságos ajkak, ahonnan annyi 
szép szó, oktatás, figyelmeztetés, 
biztaJt.á:s és leLkesítés hangzott el, 
elsímultak homtokáról a hazafiúi 
aggodalmak miatt olyan sokszor 
jel1etlltkezett I1edök, LehanyatlottJak 
a munkás., szoI1gos ~ezek, amelyek 
fáradságot nem ismerve, legy 
hosszú életen ált., éjjel-nappal dol
goztak Hazánkért, magyarságunk-
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ért, Testmettinkért, bajtál'sainkért, 
amelyek olYalIl magy szeretettel 
csomagolták, kötöz:gették az öveg, 
a munka.képteLen és beteg baj-tá!· 
ask s~eretetcsomagjait, elrőppent 

a lél'ek, amely olyan nagy "7"".ru:>t ,PI~ 

tel ölelt körül mindnyájunkat: 
szerető és vele együtt dolgozó hit· 
vest és a bajt4rsakat: hirtelen itt
hagyott benniimJket vitéz KarsaY 
Jenő a:Le21redes BajtáJrsunk és Ba
I1átlliIlk, a Bajtársi Levél meg alapí
tója és 17 éV'en át volt szerkesztO
je_ 

A pá:rszavas s~omorú hiradáS 

hat OOIllak hosszabb méli
hogy mit végzett a mi fe .. 

~;net;en:Len Jenő Bajtársunk Testü
érdekében békében, háború-

és :emigráci6s élre~ben egy
Ameltét díiszítö vLllézségi 

maguk beszélnek katonai 
áról és a tüzvonalhan tanusí-
vitéz magatartásáról, békebe

és emigráció s munkásságának 
az ,elismerés,ek ~ ki

sorozata, de mindenek 
bajtársai és barátai vaLóban 

~"UOlIJ~t:'lIL nagyrabecsülése és so
múló szeretete, rarrne1y 

érte el tetőfo-

kedves Jó Jenőnk! ire most el
tőlünk, itthagytad hü Élet-

~ , ..... , 

és Munkatársadat, a Te Drága Li
lykédet, aki versenyre kelt Veled a 
mi Közösségünkért végzett kivá
ló munkádban, de mi a Te Lelked 
megnyugtatására ezután is mellet
te állunk és Gárdonyi Géza sírke
l1esztjének felir;ásával vig,aszta1juk 
őt: Lilykénk! Jenőnek "CSAK A 
TESTE" nyugsziik ott az utrechti 
temetőben, a lelke fent ragyog a 
Magya~ság Egén és utat mutat 
minden jószándékú magyarnak alr
ra, hogy miképpen kell önre:tlenül, 
híven, becsülettel és vitézül dol
gozni a Hazáént és a magyarságért 
mindhalálig. 

Te, 'KJedves. Jó Jenőnk, nem men
tél eL ö:rökl1e, csak előre mentél 
oda, ahova mi is ,követni fogunk. 
Pihenj békében és várjál reánk! Is
ten Veled! A iViszontlátásra! 

vitéz Király Gyula ezredes 

vitéz Karsay Jenő alazredes 
a nyitott koporsóban 

3 



A ravatalon 

Vitéz Karsay Jenő l~dezl1edes fe
Leségével egyittt ,egy beLgiumi tár

sas autóbus~kiráJndulá:sra indult. 
1968. május 2-:áJn délután 4 óra ikö

rÜJ az autóhuszban él1te a halál. 
Kétségbeesett felesége minden 
élesztgatési kísérLete h1ábavalónak 
bizonyuLt, <szer.etett Bajtársunk 
szívroham követkJeztében s:z.oove
dés nélkül 72 éves korában azon

nal meghaLt. A halál kiHföldÖin kö

V1etk!ezett be s idöbe .teLt, míg ut
l1eohti cs'endőr baj'társaink kérel

mére a ho1ttestet államköltségen 
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hozták vissza HoHandiálba. Tern~_ 
tése május 8-án volt Utr.echtben 
igen nagy részvét mellett. 

A temetési szertartás az Oms_ 
temsinge.1i lakótömbjük nagylte l1l'l1té. 
ben kJezdödött, ahol a hoHa.nd lel. 
k.igondozó megható beszédben bú. 
os,úz.ta:tta ' holland laJkÓltálrsaitól. 
Utána Ciria János magyar ref. te{), 
1ógus mondOItt imárt és a gyász. 
menet elinduLt a városi temető ká. 
poLnájába. A gyászszertantást 
ugyJ8il1csak Ciria János teoLógus vé. 
gezte. Búcsúbeszédében megható 
szavaik.kél!l méLta1Jta az , 
harctéri, hazai, Vlégül lemigráns ér. 
demeit. Kegyeletes szavakkél!l bú. 
osúztatta özvegy.étől, 'testvéreitől 
honvéd és csendőr bajtársaitól, va~ 
lam.int az ismerosöktöl és jóbará. 
torkitól. A kápoLnai sZlertal1táJs a ma. 
gyélir Himnus,z eténekIéséVlel vég. 
ződött. 

Holttestét csendőr és honvéd 
bajltársai vitték a váJllukon a sírig, 
a koporsó ,előtt Orbán Árpád .tanár 
dísZ/pánnán vitte kitÜI1ltletésett. A 
kJopor,sót neffiZlet:Í zászlóva'l 'takar
ták Le, raj-ta az özvegy, testvérei, 
a MKCSBK és a honvéd bajtál1Sak 
koszorúi, a sír 'körül sokalSodtak a 
bél!rátok, isme~ősök virágai és 
sZ/orúL 

Az utolsó Istenhozzádot ismét a 
magyar teológus mondotta, m ajd 
Ádám Bélla honvéd vívótél!nár szá
zados a honvédsér, D--, app Zol
tán \SzáZ/ados pedig a csendőrség 
neVlélben mondtak lelcsukló hangon, 
megható bÚcSlÚ.beszédet. A cS€lI1d5r 
bajtá.rsak nemzetiszínű sZaJLaggal 

Kitüntetéseit Orbán Árpád tanár, .tb. csendör viszi. 

kis osomagban magyar 
helyeztek a szíve mellé, 

elmondották a Magyar Hi
s ezzeL vég,eté'rt a te

sZ/edlar:tá:s. Kb. 100 főnyi 
.rG.l>L.\JllV tömeg meghatódva, fájó 

távozoibt. 
nélmetorsZ/ági csendőr bajtár

Dr. Kerekes László száza
képviseLte, a szertart.á:s alatt 

Orbán fiük fénykJépfelvételeket 
a búcsúbeJSZlédekJet 
Vle1Jték. A koporsót 

Kerelres Lás~ó, Dr. Papp Zol
szds-otk, Orbán József törm és 

BéLa h. szds vitték négy 
hivatásos kopol1sóvivőV'el. 

temetés után a résZ/tvevő bajtár
és barMok az Orsteinsingeli la-

k6telep éttermében közös ebéden 
vlettek részt. 

ElismerésÜJnkiet és köszönetün
kJet nyilvám.Í!tjuk Dr. Papp Zoltán 
szds és Orbán József ,törm bajtár
saiIllk.nak, hogy a tragikus hal<ál- ' 
eset után azonnal aJZ özvegy segít
ségér.e sIettek és minden !~ehetöt 

me.g1lettJek, hogy az -özvegy fájdal
mát enyhÍl1lSék, valamiiIlt hogy a 
haJtóságok támogatását az özvegy 
'Számára biztosítsáJk. 

Vttéz Karsay J,enő alezl1edes 15 
kitüntetését a MKCSBK múZ/euma 
számára ihagyita hátra. Ú.tbél!n van
nak Kanada felé a Bajtársi Levél 
bekötött p.éLdáJnyai 1947-'001 a mai 
nap1g, melyeket ,ed dig Ő őrzött, a 
Bajtársi LevéLnek 17 éven át ala-
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Dr. Papp Zoltán szds 
búcsúbeszédét mondja a sírnál 

pftó szerkesztője és kiadója voLt, 
a hatalmas munkában mindenkor 
feLesége segítette. 

A MKCSBlK és a Bajtársi Levél 
vitéz Karsay Jenő Alezredes Baj
tá~sunkat saJát halottjának tekinti 
és sírjára az özveggyel egyetér1Jés
ben sírkő felá:llftását határozta el. 
Időközben a sírkő elkészült, mely 
tetemes köLtséggel' jál't. Kérjük 
csopol'tjaLnkat és s~órványaiIllkat, 

hogy juttassanak vitéz Karsay Je
nő a,Lezl'edes úr sír1kövére önkénte
sen megajánlott összeget, hogy a 
nehéz helyzetbe jutott özvegyen 
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ezúton is segíil:Jhessünk. Az özv.egy 
anyagi támogatására pedig a jövo. 
ben is kérjük csoport jaink, szór.vá. 
nyaim.k állandó :támogatásM. 

BénzadomáJnyokat kérjük akár 
közvlet1enül az özvegy címére, akár 
a MiKCSBiK kanadai címére, melye
ket mi azonnal továbbítllllik. 

A tragikus hítr vétele után a M K 
CSBK /központ azonnaL levélben 
fejezte ki együttérzését az özvegy. 
nek, kifej tettük, hogy nagy Halot
tunkaJt mi is keserű szívvel gyá
s:wljuk, lélekben mellette 
gyunk. 

vitéz Karsay Jenő alezredes 
síremléke az utrcehti temetőben 

A MKCSBK Központ meghajtja 
a csendőr anyazászlót vi,téz Kar
say Jenő Atez.I1edes Úr IllJagy emlé
ke előtt, az emigráns csendőr, a 
Iáthart:atlan kötelék, kÖllInYles szem
mel, lehajtott fejjel tiszteleg! . 

CSENDÖRNAPI BESZÉD 
Elhangzott Milwaukee-ben, 1968. 

Csendőmapján. 

A második világháború elötti 
otthoni naptárakban 1881 óta egy 
pap szerényen meghúzódott a töb
bi hétköznapok szürkeségében -
február 14. 

Ez a nap csak nekünk, a m. kir. 
csendőrség tagjainak volt piros be

ünnep. Ezen a naipOIl egy pilla
megállani látszott a közbiz

gépezete és az egész or
területén a kisebb-nagyobb 

zségektöl, az úgynev.ezett örs 
omáshelyektől az ors~ág föváro
. a csendőrség emlékezett! 
A reggeli órákban vallás feleke

zetek szerint istentiszteleteken 
vettünk részt, hogy lerójjuk hál án

t a MindenhatJó Isten előtt és 

járó és a meghívott katonai és pol
gári hatóságok előtt. 

De mégis külsőségekben a leg
impozánsabb Csendőrnap az or
szág szívében, Budapesten, illetve 
Budán volt, ahol is néhai Kormány
zó Urunk tesililetünket azzal kü
lön is kitűntette, hogy legfelsőbb 
rendelete szerint minden február 

rjük segítségét. Utána a külön e 
zászlódíszbe öltöztetett lak- t 

bajtársi ebédeken vet-
részt és ezek keretében em

hangzottak el Testü
és annak szolgálatteljeSiÍ

hősi vagy vagy szolgálattel
mi~tt mártir halált szenve-

bajtársainkról. 
Természetesen kifelé látványo

voltak a Csendőrnapok, 

városokban, rnin:t Galánta, 
"'11,O'U,~r, Szombathely és Nagyvá-

ahol csendőrzászlóaljak állo
ahol is ezen a napon 

.... ~ ... " .. 6'-..,""n és díszmenetek voltak 
rangban legidősebb csendőrelől-

A "próba urak" kimen oD, 

elegánsak, csinosak, fiatalok •.• 
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l3-án délben csendőr díszőrség 
váltotta fel a honvéd udvarI aki ör
séget, február l4-én déLben ,csendőr 
díszőrséget csendőr díszőrség vál
tott és .így február l4-ének mind a 
24 órájában kakastoll lengett a bu
dai várban Legfelsőbb Hadurunk 
udvarlaki örségén. 

A magyar népnek a bizaimát és 
Államfőnknek ezt a kitüntetés ét a 
Csendörség ki kellett érdemelje. 
Ez nem jöhetett magától. 

Mert azt -el kell ismerjük, hogy 
kezdetben a Imagyar nép maga óva
tos és talán bizalmatlan is volt 
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Az államhatalom képviselői 
szolgálatban 

De nem utolsó sorban a Csen
csendöreinkkel szemben, 

·"'''~ell.a;é2" saját nevelési, kiképzési és 
emlékezve még az akkori rendszere. 
szálló hatalom katonai 
s.égére, no meg a régi pandur Miben áMt a magyar Csen-
betyár korszakra, amikor még küLönleges szervezete? 
zony a kőzbiztonság igen volt a magyar királyi Csen-
nívón volt Hazánkban. De 
teLt az idő, múltak az évek és a kérdésre Szolgálati Uta
kor a magyar nép látta ~u'_"~lU<rIfl.~_Ulllfi. a következőkben adta 
inkét szolgálatuk teljesítése a választ: A magyar királyi 
ben, látta őket éjjel és nappal, rség a k!Özbiztonsági szol-
ben, sárban, a nyári ellátására rendelt - katonai-
ép.púgy mint télvíz idején, a - szervezett őrtesllilet. Szol-
kor.góbb hideg éjszakában és kettős volt: közbiztonsá-
tapasztalta pártatlanságát, katonai. Ennek megfelelően 
gosságát és köztudomásúvá csendör szo~gálatteljesíté-
megvesztegethetetlenségét, megkezdése előtt két esküt 
jobban és jobban tisztelte és letennie: a csendőr esküt és 
szerette őket. Megszerette, 
ha öröme. volt, a csendör is 
zott örömében, de ha bajba 
nyugodtan fordulhatott hozzá fel· 
világosításért, seg;ítségért. A csen· 
dörörsök kapui mindig, éjjel, mint 
nappal, mindig nyitva álltak min· 
denki előtt,' akinek akármilyen ba· 
ja volt, vagy, aki védelemre szo· 
rult . 

KérdeZJhetem, 
oka, minek volt köszönhető, 

a Csendőrség ezt az 
aránylag rövid idő alatt elérte. 

Feleletem: 

1. A csendőrség különleges szer
vezete, 

~ "',nu~>r1 ,esküt. 

Alárendeltségünk is kettős volt. 
Közbiztonsági ügyekben a Belügy
minisztérium azzal a kivétellel 
hogy még a közbiztonsági szolgá~ 
lattal is kapcsolatos fegyelmi 
ügyekben a csendörök a h.onvéd 
törvényszék illetékessége alá tar
toztak. 

SzeméLyi ügyekben, mint előlép
tetés, nősülés, áthelyezés stb. a 
Honvédelmi Minisztérium alá tar
toztunk. 

ad. 2. A csendőrséghez vallÓ fel
vétel önként jelentkezés útján tör
tént. Alapkövetelmény a fedhetet
len előélet, a honvédségi szolgálat 
befejezése, kiváló, vagy legalább 
~gen jb minősítés mellett a tisztesi 
rendfokozat elérése. Minden je-

2. Az önkéntes jelentkezés alap
ján történö külön szelektálás Miklós 1941 tavaszán a felszabadult Délvidékre érkezik 

9 



lentkezönek felvétele előtt egy 
különleges képességi vizsgát kel
lett letennie. 

ad. 3. A képességi vizsgát siker
rel letett jelentkező ideiglenes mi
nőséghen, mint próba csendőr fel
vételt nyert Testuletünkibe és pár 
hónapra egy őrsr.e nyert beosztást, 
hogy egyrészt általános képet kap
jon a csendőrségi szolgálatról és 
másrészt, hogy mindjár.t kezdet
ben lássa, milyen követelményei 
lesznek Testületünknek Tőle. Itt 
kezdődött már meg a csendőri ön
tudat tervszerű felépítése, de más
részről, a legkeményebb, sokswr 
talán a kiméletlennel határos, de 
mindig jóakaratú fegyelem megkö-

vetelése és ha az szükségesnek 
látszott, annak kikényszerítése. 
Ilyenben a csendőrség megalkuvó 
nem volt. Közel álltunk ahhoz a ré. 
gi közmondáshoz, hogy vagy meg. 
szoksz, vagy megszöksz és ez volt 
a szándékunk. A fiatal próbacsen. 
dőrnek tmár az első hetekben meg 
kellett tanulnia és tartania kellett 
magát ahhoz, ahogy utasításunk a 
csendőr fogalm át me~atározta és 
pedig többek között: 

A magyar csendőr az államhata· 
lom képviselője, a törvényes rend 
és belső béke támasza, az 
közbiztonságának és nyugalm 
őre, a nemzet bizalmának letéte· 
ményese. Legyen büszke szép hi· 

Horthy Miklós és feleségét ünnepélyesen fogadják 
Szabadkán 1941 tavaszán 
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azt ne csak életcélnak, de 
_"UH'C""'''':''.,,,,1\. · tekintse, hogy oly 

be. 

a tagja, me ly csak er
megválogatottakat fogad 

A próbacsendőrt párhónapos őr
történő kiképzése után vezé

az u. n. járőrtársi iskolá
és ennek sikeres elvégzése után 

csak véglegesített csendőr. 
,Azt hiszem, a magyar cső-sé

kívül kevés olyan testület volt, 
egy rendfokozat kivéte

minden egyes rendfokozat 
külön tanfolyamokon 

vizsgákon kellett keresztül men-
A testületben eltöltött szolgá
időnek és rátermettségnek 
elően minden esőnek a jár

iskola után, járőrvezetöi, 
,u"~">J,vkképző és szakaszpa

tanfolyamokon, illetve 
"'I:>'~'~V'" kellett átesnie. Ez volt 
általános csendőr kiképzés, eb
nem számított bele a szakosí

megfelelő egyéb, mint pl. 
híradó, közlekedési ki

sű tanfolyamok. 
tanfolyamok tantárgyai-

tervszerű ,összeállítása és az 
megkövetelt eredmény biz

azt, hogyam. kir. csen
tiszthelyettesi kara szaktu
kívül - Irninden vonatko
- messze az átlagon felü

ligenciával rendelkezett. 
is á:llíthatom, hogy 

ellenére, hogy büntető jog
alapvizsgáztam, sőt szigorla

azt igazán a cső. tiszti tan
tanultam meg. 

A csendőrség szaktudásban el
ismert volt még a budapesti ma
gasabb igázságügyi körökben is! 

Ez az előbbiekben ismertetett 
fokról-fokra kidolgozott különle
ges oktatás és kiképzés és minden
kor az abszolut fegyelem megkö
vetelése tette megbecsültté testü
letünket és építette fel testületi 
szellemünket. 

Néhány év, pár tanfolyam és a 
volt próbacső, aki az els,ő időben 
magában talán idegenkedett a fe
gyelem esetleges kikényszerítésén, 
átalakult. A kikényszerített fegye
lem önfegyelemmé változott és 
ugyanúgy követelte azt meg alá
rendeltjeitöl, mint tőle próhacső, 
korában őrsparancsnokB.. 

Ezeknek lett a következménye, 
hogy néhány évtized és magyar 
cső. megbecSIÜLése és tekintélye 
az ország határán is túlnőtt. 

Azt hiszem, hogy egy elfogulat
lanul gondolkozó magyar előtt sem 
lehet vitás, hogy a magyar csen
dőrség Nemzetének és Hazájának 
szolgálatában állott, ezek jogrend
jét és érdekeit védte és a minden
kor a W,rvényes kor'mányzat ren
delkezéseit hajtotta végre utasítá
sainak és előljánó parancsnokainak 
rendelkezései, Hletve parancsai sze
rint - csendőresküjének megfele
lően. 

Amikor pedig az ellenséges 
szovjet haderő az ország területé
re betört, a honvéd és német csa
patokat állandó visszavonulásra 
kényszerítve, a csendőrőrsöket mü
ködési területükről kiszorította, a 
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Felsövezetés az őrsök csendőrjei
ből századokat, majd zászlóaljakat 
szervezett és ezek az alakulatok 
a csendőrség egyéb szervezetszerü 
karhatalmi egységeivel együtt 
honvédségi alárendeltségben, hon
véd bajtársaikkal együtt harcoltak 
_ honvédesküjükhöz híven. 

És igen, mi harcoltunk a végső

kig és hogy vesztesfélként kerül
tünk ki a második világháborúból 
is, azt nagyon jól tudjuk, hogy az 
nem rajtunk és nem honvédbajtár
sainkon múlott. 

Harcoltunk végsőkig a kommu
nizmus átkos erői ellen, mert előt
tünk már az 1918 és 19-es gyászos 
eseményekből is .következtetve 
már akkor vHágos volt, ihogy a vi
lághatalomra törekvő atheizmus~ 
sal szemben vagy győzni, vagy e1-
vérezni lehet, de azzal nincs coexis
tencia. mint abban még ma is oLy 
sokan reménykednek. 

Veszteségeink a másodiJk világ
háború alatt igen nagyok - tudo
másom szerint 50%-os volt a Csen
dőrség békelétszámához arányít
va. Ezt látszik igazolni az is, hogy 
itt Milwaukee és környékén élő né
hány csendőr csaLád közül, három 
családnak igen közeli rokonai szen
vedtek hősi, vagy mártir halált. 
Ifj. vitéz Ághy Zoltán a galántai 
csendőr zászlóalj fiataL hadnagya 
budapesti harcokban lett hősi ha
iott, Berke !{ároly tiszthelyettes, 
az alsólendvai őrs parancsnoka 
életét a délvidéki partizánok vet
ték el, SziLády Gyula ezredest, a 
debreceni kerület volt, majd pedig 
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a Budapesten egyesített 
erők parancsnokát a magyar kotn. 
munista kormány végeztette ki. 

A kommunisták bosszúja nem 
mert határt. Az otthon 
bajtársaink százait mondva 
vádakkal ítélték mártír halálra, 
százait hurc01ták ki a 
sztbériai kényszermunka 
rokba., 

Ez még 
Ellenünk a nyugatra 
csendőrök ellen is folytatták beCs. 
telen propaganda hadjárataikat 
ezek sajnos, legalább is az 
időkben, sikerrel járt nekik. A 
zők egy bizonyos csoportja is 
hódolt nekik, kutató csoportok 
kultak ellenünk, csendőrök 
és bizony annak idején még 
gatról is sok Bajtársunkat 
haza ~mártíri.mságra. 

A Moszkva szo1gálatában áll~ 
magyarul beszélő, de m agyarul 
nem érző v,ezetés mindent elköve
tett, hogy am. kir. csendőrségel 
lebecsmérlésével és az ellene 
hozott hamis vádatkkal 
za és a kakastoll 
még az emlékét is kitörölje a 
gyar nemzet életéből. 

Hogy ez még mindmáig 
sikerült azoknak, igazolják a 
zánkat később elhagyni kénysze
rült magyar testvéreink, akik !dje
lentették, hogy nem egy ízben, 
magyar nemzetnek az a kis 
ge is, amely a régi 
esetleg a csendőrség ellen 
állást, az általuk is másnak . 
zeIt "népi demokrata" elnyomá! 

éveiben az akkora igazság
IUlJll"O~U'.K láttán - elkeseredé

fel~felsóhajtottak: "Iste-
csak mégegyszer kakastollat 

" 

dás. Ez gyújtja most meg a meg
emlékezés fáklyáit szerte-szét az 
egész nyugati világban, minden
hol, ahol magyar csendőrök az 
emigrációban élnek. Úgy érzem, 
hogy most lélekben együtt va
gJUnk a vasfüggöny mögötti Baj
társainkkal. És február 14-én lé
leklben újra együtt vagyunk a mi 
közös nagy istentiszteletünkön és 
együtt kérjük a Mindenha1Jót, hogy 
vessen már véget az istentelenség 
és ekkora igazságtalanság uralmá
nak. És lélekben együtt emléke
zünk hősi és mártíphalottjainkpól, 
akik éle1Jüket áldozták fel értünk 
Testületünkért, Hazánkért, jel~ 
mondatunk szerint "Híven Becsü-
lettel, Vitézül". ' 

vitéz Horváth Árpád szds. 

-.~ 

Csendör díszszázad Szabad kán 
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A Nagytavaktól a Csendes óceánig ... 

A transz-kanadai expressz 
ÉszélJk-Ontario 250.000 tava közt 
száguld és hataLmas kö,rívet véve 
nyugat felé fordul ... Éjfél felé jár 
az idö, de aludni nem akarok ... 
Megbüvöwe ülök hálókocsim fül
kéjében és kitekintek a váltakozó 
fenyöerdök, sötétben csillogó rvad
vizek tájaira... 17 napos vaká
dóm kezdődött, az íI1ógépem ott
hon pihen, 17 napig nincs hajnalig 
tartó levelezés, ezerféle gondok 
elintézése. .. Óh édes kiérdemelt 
szabadság, mely Nyugaikanadába 
röpít! Várnak csendör-bajtársaim, 
életemben elösz,ör látom a nagy 
kanadai búzatermő síkságokat és 
a cOlW-boyokkal teli preairie-t, a 
kanadai Sziklás hegységet s végül 
állmaim netovábbját: megpillan
tom a Csendes óceán hatalmas VÍz
tengerét ... 

Kitenltintek a zakatoló vonatJból. 
Jobbra fent ragyog az északi sa,rk
csillag! Eszembe jut, hogy az elö
zö években ezt a csHlagot balrúl 
láttam, az Atlanti óceán felett ma-
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gasan járo óriásrepülögépböl. 
kor európai bajtársaimat 
tam sorba! Most pedig Nyugat-Ka
nada következik ... 

A csendör Lélek nem ismer időt, 

évtizedeket. Aki csendör volt va
laha, az ma sem változott. Mintha 
valamennyien testvéri rokonok 
I.ennénk, úgy üdvözöljük egymást! 
Várnak a régi Bajtársak, hogy el
vigyem hozzájuk a zölm üzenetét. .. 

Egyik pillanatról a másikIra el
tJünnek az erdök és tavak. Vo na
tunk mM Manitoba síkságán fut 
Lapos, mint egy biliárdasztal s a 
sötétben is sárgáHik a hatalmas 
búzatenger ... 

28 órai száguldás után lut:;~all'M.lL..l: 

vonat Winn1pegben. Az a.UVUJ.''''~ 
rangidös ezredes Bajtársunk fo
gad egy f1hdgy kíséretében. Kato· 
nás jelentkezésemre könny jele· 
nik meg szemében. Az emigráciÓ 
23-ik évében járunk s rég nem lá· 
tott ilyet. Szállásunkra vonulunk. 
meg,ered a szó... Minden sorra 
kerül, a beszélgetés során eltünnek 

tengerek, országhatá
.. A régi szolgálat és bennünk, 

örök közbiztonságá
szolgálata. .. Domokos Sán

fhdgy felihevülrten beszél Buda
ostromáról, hol szovjet fog
esett, mely 10 évet rabolt el 

Ma viszont boldog, Imeg
tt kulturember, ki az em

szabadság országában máris 
_n"71'" az elveszített évtizedet .. 

24 óra, az expresszvonat 
száguld. .. Másnap déLben 
síkságán lassít a vonat s 

esen megáll Edmon
... A kijáratnál küldöttség 
Már messziröl megismerem 

azok csak magyarok, honvé
és csendörök lehetnek. A vi
üdvözlés, kezetrázás során 

mondják rólam ... Két 
a két kezében, mégis kato

a járása, az csak ö lehet! ... 
NéI'llihez visz a bajtársak 

~utója, néhai BagoLy András aLhdgy 
ozvegyéhez. Három sZ(jmszéd ház
ban laJkik a Bagoly rokonság: fiúk, 
leányuk, menyek és unokák, vők 
sokasága. . . Itt Bagoly Néni az 
őrsparancsnok, pattog is a pa
rancsszava, amint előkészíti a túl
zásba vitt ünnepi ebédet... Dél
után felkeressük ura sírját s a nagy 
Bagoly Család jelenlétében lete
szem a kegyeLet koszorúját a MK
CSBlK nevében sírjára ... Majd egy 
súlyos beteg csendőr asszonyt lá
togatunk meg: Csöndör József fő
törm feleségét, ki körül két csinos 
egyetemi dtplomás leányuk segít: 
szorgoskodik, hogy könnyítsék 
édesanyjuk fájdalmait ... 

Noel Péter okI. mérnök, tb. csen
dör, müegyetemista harcos, az 
egyetemi rohamzászlóalj hajdani 
katonája mesél Buda ostromáról , 
a kitörésről, hol öt sebesülten el
fogták a szovjet katonák ... Meg
élénkül a parancsnok: a legendás 
hös, Nagy Zsombor csendőr száza-

A rangidös csendörtiszt üdvözli az 
ügyv. elnököt Calgaryban 
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<:los hatallmas alakja... Másnap 
N oel Péter tb. csendőr gépkocsiján 
rohanunk délre: Calgaryba Szo
katlan nyári hőmérséklet uralko
dik a szeptemberi őszben, Péter 
barátom hűtövize forrásnak indul 
s lekésünk a calgaryi fogadtatáos
ról . . . A hat fős fogadóbizottság 
azonban telefonhívásomra máris 
összegyülekezik s az első calgaryi 
vacsora, a I1ég nem látott Bajtár
sak közt utólérhetetlen hangulatot 
eredményez Balogh Tuta fhdgy 
bajtársunk lakásán, felesége, a ked
ves csendőr leány, Egry Zsuzsa 
körében. 

Régi kedves bajtársam Szelei 
József szakv házában lakom. Mint 
mondja, örökké háLás, hogy 23 év
vel ezelőtt sikerült kiszabadita
nunk Peterkin angol kapitány se
gítségével a hadifogolytáborból . . 
JÓSlkáoval megtekint jük a roham
ütemben fejlődő préri-várost az új 
120 méter magas toronylból ... 
Meglátogatom a városháza mérnö-

A MKCSBK koszorúja Nagy 
Sándor fötönn sírján Calgaryban 
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Egry László alezredes sírja Calga. 
ryban a MKCSBK koszorújával 

ki osztályát, hol Jóska 
'dolgozik. . . Program program 
után. .. Alig gyözzük a látogatá
sokat. A gaLántai zlj két századpa
rancsnoka körében, a kiváLó szelle
mű és egyik legerősebb MKCSBK 
csoportunknál igen kedves, bajtár· 
si légköJ:1ben telik az idö... Szin
te ünnepelnek a Fiúk, de mint 
mondják, ez kijáor a IMKCSBK ve
zetőség ügyvezető elnökének! Ök 
hálásak azért a munkáért, m elyet 
a vezetőség a csendőr emigráció
ért és a csendőr szellem fenntar
tásáért fáradrhatatlanul végez . .. 
vitéz Duska László vb. százados, a 
MHBK vezető helyettese hív 
csorára. A doni áttörés honvéd 
se, az arany vitézségi érmes Dus
ka szds azóta sem változott! El
visz Calgary egyik ,középiskolájá
ba, hol az ő szervezésének ered
ményeként két osztál)'lban folyik 
magyar nyelvű tanítás. Megiható 
pillanat számomra, látni és halla
ni a magyar tanárokat, a magyar-

U~özle~~edési járör" a kanadai 
Sziklás hegységben 

oktatást, a diákok tökiéletes 
olvasását és feleleteit! Is

igaz ez? Szinte sZE~meimet 
látván a legszebb ma-

város, Calgary csodákbamenő 
szellemét ... 

. :iszlteletemre a magyar templom 
_ner>en vacsorát adnak Bajtársa

találikozom Calgary váro
ágával, a magyair szer

vezetőivel. .. Közel há
évtJized távlatából ölelem meg 
diákbarátaimat: a Tisza men-
származó Kovács Marcit és 
Gecsót ... A MKCSBK anya

a és a Manlicher puska si
arat! 
calgaryi csoportv,ezető jelen

meglátogatom a temetőket 
elhelyezem a kegyelet ko

át a MKCSBK vi1ágszerve-
nevében az itt elhunyt Egry 

alezredes és Nagy Sándor 
rmester Bajtársaink sírja-

~''''Ju',uban csörög az óra! Oly ne-

héz felébredni a szinte álomnak 
tűnő calgaryi környezetben! De 
mozgás, Jon a közlekedési őrspa
rancsnok: Keresztes Lajos Ifőtőrm 
gépkocsija! Calgaryi szabadságom 
fénypontja következik: közletkedé
sd. járör indul a kanadai Sziklás 
hegységbe. Járörvezetö Keresztes 
fötörm, járörtársak Kiss szds és a 
M,lKCSBK ügyvezető elnöke. ' A ha
talmas kocsi máris nyugatnak ve
szi az irányt, a 4.000 /méteren fe
lüli csúcsok növekednek... Egy 
órai hajtás után Lajos barátunk 
már a hegyek közt repeszt egyre 
felfelé. .. Jasper nemzeti parkjá
ban kiszállunk és gyönyörködünk 
a Viktória glecsser szépségeiben 
és az alatta elterülö Lujza tó jeges 
zöldeskék vizében... A parancs
nokságot Kiss szds veszi át és 5 
mérföld kÖI1Üli gyalogtúrát végzünk 
a tó körül a gleccser aljáig ... Nem 
mondom, szép a séta ily festői kör
nyezetben, az égigérő sziklák 

~aljábaJll farkasétvágyunk meg
nÖiVekszik és letelepszünk az or-

~edvék a Szildás hegységben 
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szágút mentén egy kis tízóraira ... 
Lajos érti a dolgát etéren is, fröcs~ 
csös poharak és nemes itókák ke
rülnek elő luxuskocsija saroglyá
jából. .. Vidáman falatozunk s 
egyszer csak három medve tűnik 

elő pánikszerű gyorsasággal előt

tünk! Kapom a fényképewgépe
met és vagy 10 méterről próbálom 
lekapni őket! A pánik most med
véinket éri, talán azt hívén, hogy 
régi géppisztolyomat húztam elő, 

oly gyorsasággal menekülnek visz
sza az erdők mélyébe. Csak a há
tuljukat sikerült lefotografálni! 

Lajos visszafelé hajt a híres 
Banff nemzeti parkba. Legelésző 

szarvasokat és őzikéket látunk. 
Kocsija a hIres bamfi fürdőhelyre 
visz, a 40 C. fok melegű szabad
téri medencében úszkálunk. Fe
jünket gyakran kell a víz alá borí
tani, mert az őszi levegő-hőmér

séklet veszedelmesen közeledik a 
fagyponthoz . . . A medencében 

A vancouveri bajtársak útban a 
Csendes óceánon Victoria felé 
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A victoriai csendörnap 

calgaryi csendőr Bajtársainkat 
merjük fel, akik asszonyostul kirán
dultak ide, tudván a közlekedési 
járőr végcélját . .. Már az óriásfe
nyők tetejét surolja a letünő nap
sugár, mire elindulunk haza, Cal
garyba. .. A roppant hegyóriások 
Erdélyt juttatják eszembe s a kép
ze1t hasonlóság alapján mondoga
tom: - "Odanézz, az az Oltárkő, 
az a Nagyhagyinás, emez a Hargi
ta! Fiúk, otthon járunk ... ". 

Búcsúvacsora hazai bajtársi kör
ben ... Korai ébresztő, Szele i Jós
ka kocsija valamiért megharagu
dott, mert nem akar beindulni. Ta
xin száguldunk a vasú~'UJLUH.l""'" 

Ott várnak már mind: a két 
tai szdpk. a közl. őrspk. az új Cal
gary-i MKCSBK csoportvezető: 
Szabó Gellért hdgy. Bánatos va
gyok, hogy ily kiváló BajtársaktÓ! 
kell búcsút venni! Dehát félre bá
nat, félre bú! Piros-zöld a paroli! 
Az emigráns csendőrőknél nincS 
se időbeli, se térbeli távolság .. · 

együtt maradunk! Isten 
Bajtársak! ... 

motorvonat északnak száguld, 
óra után elérem a 80 mér
fekvő Edmonton városát. 

~"'V·n.. ismét a transz-kanadai ex
hálókocsijába. Alkonyatkor 

már mélyen bent jár a 
hegységben. . . Éjfélkor 

a vonat a nyílt pályán, min
utas kitekint: a kanadai Rocky 

Ellld,!ód.:>d.lJU havas csúcsa integet: 
Mount RobsOtIl ... Reggel a Fra

folyó festői völgyében ,eresz
az expresszvona t, szemmel 

lefelé. . . l\réhány óra 
és kiszállok Vancouver állo
... Szakad az eső Vancou

de két Bajtárs mégis vár! 
Kovács György II. főtőrm és An

Miliály rő szakv., tb. csendőr 
utóbbi édesapja Erdélyben 

Vulkán szorosban voLt járásőr-

Kovács Gyurka régi ismerős, a 
Levél kanadai szerkesztő-

ségének egyik utrorő indítója, ki 
egy idő óta vancouveri nyugdíjas, 
egy dolgozó magyar család kis
gyermekeinek nevelője, felügyelő

je . . . Élvezzük Gyurka pompás 
ebédjét, majd értünk jön a másik 
vancouv,eri Bajtárs: Makranczi Im
re őrm. ÁtvoIJIulunk az ő szép mo
dern házába, ahol ~ései csendőr
napot tartunk ... Ott díszeleg a fő
helyen a ,régi csendőrzászló, örök 
loyaLitásunk kifejezéseképpen a 
kanadai juharfaleveles zászló és 
közöttÜJnk mindnyájunk első fele
sége: a csendőr iManlioher puska ... 

Másnap ragyogó napsütés kö~ 

szönt ránk. Autót bérlek és neki
vágok a hegyeknek, a Garibaldi 
hegyen l~ Antal Mihály, az ő 
otthonát szeretném látni. Az út 
azonban nem olyan egyszerű! 

N em egyszer szívverésem eláll! 
Balra lent többszáz méteres sza
kadék és a tenger szint je, jobbra 
fent nem látom a szikla tetejét. .. 
Az út sziklába vágott szerpentin, 

r-:,,:,~" . ... 

t 

A British-Columbia-i csoport tagjai 
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még szép időben is ,hátbűrzűnga

tó veszélyes terep. Hál' Istennek, 
átvergödők ezen is, örökzöld ösfe
nyök közt kis falucska házai bon
takűznak ki s túl a falun a hegy 
űLdalán megtalálűm Antal Miska 
magaépítette székely stílusú házát. 
Körulnézünk a festöi környezet
ben, a Székelyföldön érezzük ma
gunkat Én a Hargitát látűm, An
tal a Gyimesi szoros havas ait, mint 
műndűgatja, ezért telepedett le itt 
s egy fűrésztelepen dűlgűzik ... 
Tárkűnyos levessel kezdödik a va
csoránk s hajnalig tart a beszélge
tésünk. .. Emigráns sűrs. 

Másnap visszatérek Vancűuver
be és vonatra ülök. A Csendes 
óceán partján vezető "Nagy Észa
ki Vasút"-tal az USA-ba utazOIm. 
W ashingtűn állam egyik kedves 
várűsa üzleti negyedében megta
lálűm Körmöczy Nándűr g. szds 
bajtársunk írógépkereskedését Bu
da űstrűmától fogva idáig hűsszú 
az idö, de nekünk fel se tűnik, 
amint bajtársi beszélgetésünk sű
rán újból eltünik tér és idö. Csak 
az űstrűm ágylÚdörgése, a csendör 
védök géppisztűlyrűpogása él. A 
hábűrú elveszett, a Csendes óceán 
partján mégis él a csendör lélek ... 

Vancouverben újból kűrai éb
resztö vet ki az ágyból! Ragyűgó 
napűs idönk van, rohanunk le a 
kik!Ötöbe és hajóra szállunk. Négy 
csendör és egy csendörasszűny 

Nanaimóba és Victűriába igyek
szik! Hajónkról még szebb, még 
felemelöbb a Sziklás hegység rűp
pant vűnulata. Égetöen süt a nap 
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és sirályűk százai kering,enek a fe. 
délzet körül... 80 km-es u tat 3 
óra alatt szeli át hajónk és kik.ö. 
tünk Nanaimoban. Ismét egy kata. 
nás kiállás'U embert látunk, ki ll1a. 
gyarul köszönt ráJnk: "Isten hűzta 
századűs úr!" Csordás János szkv 
bajtársunk autójába ülünk, ki el. 
visz magaépített ultraműdern-ult. 
raikomfűrtűs, márványbűritotta há. 
zába, mely inkább egy kacsaiában 
forgó kastélyhoz hasűnlít ... Meg. 
érkezik VirCtoriából Hangűdi János 
alhdgy bajtársunk, az utűlsó 
nűki szakasz.parancsnűk. S 
saját aranyűs felesége. A 
társaság alig gyözi szóval, jókedv· 
v,el. Azűnban indulnunk kell, vár 
a vacsora Victóriában! A csendör· 
asszony sofför röpít bennünket, a 
kanyargós hegyiútról ragyűgó kilá· 
tást élvez.ünk a vancűuveri öböl fe· 
lé és megpillantj uk az óceán síma 
tükrét is. .. Két óra múlva volt 
szd-ombeli csendör bordáit rűpog· 
tatűm: Urbin János siakv-t Bajor· 
űrszágban láttam utoljára . .. 

Kitervezett pr;űgram szerint sie· 
tünk ki a óceán partjára . ,. A 
nyugati nap a viztükö,r felé köze· 
lít, mikűr kitüzzük zászlóinkat. ., 
A Csendes óceán szele 10. 
Töl.gyesy Gyözö vezérörnagy 
zászlaját, rajta MKCSBK csűport· 
jaink színes szalagjait rázza a széL 
Csűrdás szakv magasba emeli a 
Manlicher puskát! Mi, a többiek 
megbűvölve állunk és nézünk 
messze nyugatra, hol lehajlik aZ 

óceán vize. 
Lelki szemink elött Euráziát lát-

délnyugat Ausztrália partj a-
Lélekben tiszte1günk a Szi

~n,:tI:lan 25 évre és életfűgytiglani 
ítélt csendőr 

elött! Lélekben meg-
ausztráliai Bajtársaink ke
Sirályok, köszáli sasűk ke

felettünk, szinte kérjük 
hűgy vigyék el igaz bajtársi 

nekik ... 
Visszatérünk az Urbin kastély

ahol kései csendörnapi vacsorá-
terít az igen csinos háziasz

Ittélö Bajtársainktól meg
hűgy Victóriában sohasincs 

télen kell a legtöbb füvet vág
télen is színes virágok nyílnak. 

Jancsi rövidujjú - nyári 
ül be kocsijába január vé-

(Csak próbálnád meg Ontarió-
így victoriai Bajtársaink té

dűlgozhatnak, idömi~ 
egyik :házukat építik a 

után, így a pénz is gyűlik. .. 

A nagyszerű VllJcsora utáni igaz 
bajtársi hangulat ünnepi beszéde 
során megalakul a MKCSB/K bri
tish-cűlumbiai csoportja ..• Ismét 
erösödtünk, ismét megnőtt szerve
zetünk! 

Lejárt az időnk, de a victoriaiak 
lelkesedése nem szünik. Autóosz
lopunk világító reflektűrokkal s;zá
guld vissza Nanaimóba, a kikötö
höz. Itteni Bajtársaink mind elkí
sérnek ... A hajón hidég szél süvít 
végig s hajnali sötétben kötünk ki 
Vancouverben. Reggel esik az esö. 
Szállásadóm MakliJfanczi Imre fele
ségével visz ki a repü1ötérre. Félóra 
múlva a felhők feletti örök napfély
ben száll a gépünk a Sziklás hegy
ség felett ... A gépböl Galgary-t 
kutatűm, kezemben a fényképezö
gép ... Csalódás ér, Albertát fehér 
hó borítja már, Calgary nem tűnik 
elő! Köszönöm Bajtársak, Isten Ve
letek! . . . y '" y 

Csendörüdvözlet Tölgyesy Gyözö 
vörgy úr zászlajával a Csendes 
óceán partján Szibéria és Ausztrá
lia felé, Csordás szakv magasra 

tartja a Manlicher puskát 
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EZRED'ES ÚR ... 
HajI.otthátú aggastyán arcképe 

elöttem. . Gyürött, rongyos kalap
ját kezében t~rtja. Szürkén, kopot
tan, beesett arocal áll sregényes la
kása bejáratánál. 

A kép két héttel haláLa előtt ké
szült, lemhényi Gábor Péter eZl1e
des úrról. Emléket l1en,geteget ha
gyott maga után. Vadászati elbe
széLéseit, adomáit, tréfáit elmonda
ni, ahhoz hosszú 1dö kellene. Szi
gorú katona, megértö bajtárs, igen
jó elöljáró volt. Ha hibák történ
tek a szolgálat alatt, elöször min
dig az ,enyhítö körülmény;eket ke
reste. Valahol, Debrecen /környé
kén nyugszik. Sírján egyszerű kop
jafa; Itt nyugsz1k lGábor Péter, élt 
78 évet, feIírással. 

Budapesten történt velem, ki
hallgatásra voltam rendelve az Ez
l'edes Úr eLé. Tudtam, hibát kÖiV,et
tem el, így v:ártam a ~ejleménye
ket. 
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Ezredes Úr szokás szerint össze. 
húzta sötét szemöLdöket és meg. 
kérdezte: 

- Nagy csendör! Miért VOnUlt 
be tegnap fél órás késéssel? 

Ezredes Ür! Alázatosan jelen. 
tem, tegnapi nélipOn szüleimnél 
vadász vendégek voltak. Mivel én 
ismerem otthon legjobban a zsom. 
békok ,rejtelmeit, én kalauzoltam 
öket. Vendégeinknek igen jó han. 
gulatuk volt, csaik. las~n 
utánam a mocsál1on keresztül, így 
lekéstem a vonatról. 

Je1entésemre, Ezredes Úr szája 
szélén megjeLent egy alig észreve
hetö kis mosoly. Fél óra hosszat 
kérderett. A kérdésekben a vadka
csa húzások, fácánok, örek és min
den vad szerepelt. Már éppen bele
kezdett saját élményeinek elbeszé
lésébe, midön valahol deIet ha
rangoztak. Ezredes Úr látva, hogy 
a kihaLlgatás hoss~úra nyúlt, "Ká
hallgatás oszoLj" -t v,ezényelt. 

Kassán szolgáltam., midön 'egyik 
hajnalban alaktanya elött autó 
állott meg. Az autó tetején, a 
magt~rtón, egy csodálatosan 
elejtett tizenhatos szarvasbika volt 
felerösítve. Az autóból az Ezredes 
Úr száLlott ki. 

Késöbb alaktanya folyosóján a 
következő párbeszédet hallottaIll 
Ezredes Úr és Rigler Mihály g. 
örgy. úr között: 

- Ezredes Úr! Méltóztassék 

'hogy gratulálhassak 
a gyönyörű özbakhoz, mely

az Ezredes Úrnak volt sreren-

Te ... ! Az nem özbak 'Volt, 
egy kapitalista szarvasbi-

'este sürgösen kellett va
jelentenem az Ezredes Úr

A ,rendörtiszti étkezdében va
Nem tudom hanyadik 

n }.elövését mesélte. Kacaj tól, 
volt hangos az étkezde. 

beléptem, meglepett, hogy 
egy nagy Pick sza· 

lógott az Ezredes Úr feje fe
r. díj feIírással. A falon fel

_~eszn't:: egy nagy kerek sajt II. 
és egy kisebb kel1ek sajt III. díj 

_ras:sal. A szokás itt az volt, hogy 
a legnagyobbat mondotta, an
a nagyot mondás mértéke sze

í1~élték oda a díjakat. Je}.en 
Ezredes Úrnak rendör

bajtársai elölegezték az r. 

vadjárások ügyé
még éjszaka is je1enthettem 

Ezredes Úrnak. Kör.ösmezö kör
vadászterületen lakott Kár

leghíresebb orvvadásza. 
enki csak Joskunak nevezte. 
korabeLi ruszin paraszt em

Törve beszélt magyarul. Ren
bajunik volt vele. Egy1k va-

ti kihágási eljárási tárgyalá
én is jelen voltam, amint Jos
elött ' az ítéletet feLolvasták: 

pengö pénzbüntetés, vagy 
napi elzár,ás! 

- Kérek egy csekket! - szólalt 
meg önérzetesen Josku. 

Ez az ember [ett pedig a leg-
jobb vadör. _ 

Jelentettem Ezredes Urnak, en
gedélyezre tervemet, hogy J osku
ból vadört csináljunk. Erre Ezre
des Úr mondott nekem nem éppen 
hízeLgö kifejezést. Mindig komoly 
arcán, szája szélén megjelent a 
szokásos alig észrevehető kis mo
soly. Rögtön tudtam, hogy tervem 
mégis tetszik neki. 

Pár nap múlva behívattam Jos
kut alaktanyába. Fegyvertartási 
engedélye, vadöri megbízatá~a: 
már elöre ki volt állítva A vadon 
puska is ki volt készítve. 

Félszegen lépett be. Nem tud
ta elképzelni, mit akarnak töle a 
csendörök? S~emeit, mint az üzött 
vad, jobbra, balra járatta. Sap~á. 
j,át egyik kezéböl a másikba gyur
döste. IlIemtudóan köszönt. Nagy 
zavarban voLt. 

- Josku! Mit szólna hozzá, ha 
maga lenne a környék vadöI1e? -
kérdeztem. 

Josku nem akart hinni a fülei
nek. Midön azonban a fegyvertar
táSi engedélyét, vadöri megbizatá
si okmányát kezeibe vette, nem 
volt nála boldogabb ember ezen a 
világon. 

Ezután a vadászatok mindig jól 
sikerültek Ezredes Úr legnagyobb 
megelégedésére. Orvvadász? Ennek 
híre sem volt a környéken. 

Ezredes Úr sremléi, mindegyik 
egy élmény volt. Szigorúan köve-
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telt mindent; de utána? Szemünk, 
szánk tátva maradt ahogyan elkez
dett besrelni . . A legkómikusabb re
sze knél is halálosan kOlmo1y volt. 

A történet~k többnyire vad,á~ 
szat-ha1!ászatról szóltak. 

Hosszú év,ek távlatából eszem
be ötlött Ezredes Úr egyik halá
szati eLbeszélése, ahogy az ol'Vlha
lászok maszlagos nadragulyávrul 
fogták a halakat. 

Swmszédom nagy halász. Ha ta
láLkozom velre, csak a halászati 
eredményeit meséli. Engem is m
vott, hogy hajnaLtól késö estig ül
jek a víz partján és lessem a hor
gászbot végét. Utoljára már ,állí
tólag ~sz zsákkal hozott halat 

haza. Erre elmondtam neki, hogy 
nálunk az orvhalászok hogyan 
fogták maszlagos nadragulyával a 
halakat. Felcsillantak s2lemei és 
megkérdezte: 

- Mondja Uram! Hol lehet 
i1yen nad'ragulyát szel1ezni? 

Hajlott hátú ruggastyán arcképe 
elöttem ... 

A nélkülözéselk:, megaláztatá
sok, szenvedések arcára vannak 
írva. Lemhényi Gábor Péter Ezre
des Úr! Az új rendsz·er ,kitaszított
ja. Sírjában állmodik az örök va
dászmezökröl és Viárja, mikor lesz 
a kopjafán felirva nevéhez: m. kir. 
csendör ezredes. . 

Nagy János önn. 

Vadászkísérletek I{anadában 
1967 késő ösren, a híres kana

dai indián nyáJr napos melegében 
üldögéltünk t öbben csendörök a 
Budapest vendéglö különtermé
ben. A ,finom borjúpörkölt és ga1us
kl után megindult a beszéLgetés. 
Többen ~eseregtünk, hogy vége a 
nyárnaJk, még egy hónap s beáll a 
f5éves tél. Beszorulunk a szobá
ba, agyonnyom a mél1hetetlen sok 
munka, megszűnik a friss levegő, 

amit majd februárban kissé meg
tarkítanak a csendörnapi ünnepsé
gek ... Bagó örm., ki ot1lhon vadör 
fia volt, hirtelen bevetette a bom
bát: - "Kapitány úram, mre'rt nem 
csinálunk egy vadászmrsaságot?" 
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. Erre Molnár törrn is közbeszólt: -
Bizony, ez jó gondolat!" - Bennem 
is végigszaladt a villayáram és fel
kiáltottam: - Igazatok van fiúk, 
17 éve élünk Kanrudában, a kezdeti 
idök óta többs2lör beszélgettünk, 

miLy kiv,áló vadászterületek 
~'U"'~~ tölünk észak felé egészen 

Jeges Tengerig, akkora terület, 
a történelmi Magyarországot 
tízszer is beLe Lehetne ,rakni! 

Az. öserdök tele rénszarvassal, az 
fzek milliÓIival, vadkacsák, vadli
ták húznak az égen, magyatr fog

ok és fáJcánok rebbennek fel, ha 
varjuk öket az erdei tisztá

{Mire várunik? Arra, hogy 
felettünk. az idö? Nézzünk 

az üzlete~ben és cseleked
Vegyünk puskát és vadászru-

s aztán életünket új tartalom 
meg minden évben a vadász

kezdetekor, ha véget ér az 
ny.ár~ 

Aztán jött a 'cselekvés! Egy hé
belül me~Qlt a v,adászfelsze
! Elsö utunkon belöttük pus

t. Bagó Öml., kJi otthon és 
emigrációban évekig fegyver

_lI.r,prlH~nT is működött, kis kala
helyére ütögette a cél
A puskák sZÓlrása 80 

.... ~~.~ .• 5 cm-es körön be~ül fe
Fegyvel'lmesterünk viszont 

igyekeretében távcsöVies pus
oly közel vette a szeméhez, 
puskája hátralökö ereje vé-

karikáJt nyomott jobb S2leme 
Ezen aztán annyit nevet

hogy na! Elkiépzelésünk sze
a látótávolságra kerülö vadruk 

prédát jelentenek! Minden 
találat. 

vadászen~élyein
legbüszkébbek voltunk a ren

medve és őz vadászjegye-

inkre. Kapcsolataink . révén egy 
szlovén vadásztársaság területére 
vetett a sors. De kezdjÜk sorjá
ban! 

Kanadában sokat kell doLgozni! 
Az egyszeru vadász nem ér ,r,á hét
köznap vadászni, csak fa hétvégien. 
A szigom kanadai törvények vJ.
szont v8o~nap megItiltanaik min
den vadászatot! Igy hOzzá.nJk ha
sonló "rabszOlgláknak'; nem volt 
más választás, csak ' a szombat! 
Kövendy szds pénteken is éjfélig 
dolgozik. Az ő kocsiján utazunk. 
Így randevú a lakásán éjfél után 
fél egy.kor! 

A társaság összeverődött, im
már meleg vadászruMba öLtözve, 
egy pár adag konyruk és kávé be
vételerese után indUJltunk! Az 
irány észak felé a Muskoka nya
ralóvidéken át 135 mérföldre (kb. 
215 km.) a szlovén vadászházig! 

A fehér Sólyom kocsi vidáman 
l1öpítette a társaságot. A Musko
ka tavaknál azonban csalódás ért! 
Havazott! A sebességetcsökkente
ni keUett a vak sötétségben! N em 
voltunk fáradta,k, pedig egy heti 
dupla munkla. és egy álmatlan éj
szaka maradt mögöttünk. Nem.s~ 
kára ,elértük az egyszeru hegyi 
utat, mely a vadászházhoz veze
tett. Dombra fel, völgybe le egy jó
párszor s órámra pillantva hajnali 
4 órakor célhoz értünk. A vadász
ház sötéten bontakozott ,ki. Ko
csink reflektorját eloltottuk s el
határoztuk, hogy nemfzavarjuk az 
alvó vadászokat, a 'kocsiban al-
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szunk, mig élet nem mutatkozik a 
házban. Molnár törm előszedte a 
butykost és altatót húztunk belő
le. Bagó őrm, ki kifogyhatatlan 
szöveggel is rendelkezik, aLudt el 
utoljára. 

Tán félóra se telt, fény gyúlt ki 
a vadászhá:zban. Erre mi is kikec
meregtünJk: és bemutatikoztunk a 
szlovén vadászoknak. Barátságo
san, mosolyogva fagadtak. Az el
igazítást a ·terüLetet ismerő szlovén 
vadászok adták meg. 700 hold er
dös terillet, északkeleti szomszéd
ságában sokezer hold kanadai ' ko
ronaterület, hol szintén szabad va
dászat folyik! Betőltöttünk, ,reggel 
5 órakor elindultunk a láthatatlan 
vadászösvényen. - Megfogadtuk, 
hogy egymástól látótávolságra ma
radunk, egymást €Il nem hagyjuk s 
együ tt térünk v,issza a vadászház
ba is. A sötétségben nem használ
hattam a fővadásztól kapott helyi 
térképet, csaik. úgy vélt jó irányba 
nekivágtunk a sűrű ségnek. Az én 
utam jobb oldalon egy sötét és sű 
rü fenyőerdő szélén vezetett. Mol
wrm tőLem balra egy bokros mé
lyedéshen haladt. Bagó őrm tőle 
balra ,egy patak partján törte ,az 
utat, a száraz ,ágak törése adta 
tudtunkra, hogy nehéz terepre ke
rült. 

Szemü,.nk megszokta a sötétsé
get, lassan láthatóvá váLt égőpiros 
foszforeszkáló vadászmellényünk, 
melynek viselése kötelező Kanadá
ban, nehogy vad helyett embert lő-
jenek a· V'~dászok! 
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6 óra után lassan világosodott vadászó társasá!g köze-
már oly messzire voltunk bent felénk! - "Ez éppen jó, fe-
őserdőben, hogy minden hajtják a sZlarvasokat!"-
lány eLmaradt mögöttünk a a fiúknak. Aztán semmit 
záció felől. hallottam, csak azt éreztem 

Önkéntelenül közelebb meIeg,en süt a nap és BagÓ 
tunk egymáshoz, végül is ~lJ ··."_~- a bakkanosomat rugdalja fek-
méteres térközökkel törtük és mondja: - "KapitáJny 
gunkat előre a vail.ódi nem akarnak ,erre jönni azok 
Kanadai őserdő, a kárpáti ,· rénszarvas ok! Nem tet-
tegeket juttata eSZJembe! Ott .se, éhes }.el1lIlÍ? 'Tralán jobb volna 
se j,á!rt még talán élő ember! Itt . a vadászházhoz és 
egymásra dőlt fenyők, zsom ,hogy délután to-
bövízű patakok akadályozták folytaJtJhassuk! Tessék kissé 
ladásunkat. ezt az anyatej értékű 

Kj,virradt és kezembe vettem 
inánytűt és a térképet. VGlUGL::>L.LdJtW 
saim közelhúzódtak hozZJám, 
meNémértek és izzadt hOlmI.OkUk!I.U 1l<..LUJ vissza, de most egy 
töröl,gették. Bagó őrm előszedte váJt ösvényen a vadász-
butytlwsát s erőt gyűjtöttünk a Útközben a sűrű erdÖ8Lj-
Vietkew megpróbáltatás felé. vagy 6 méterre egy hatal:mas 
valóban, ilyen átkozott nehéz pilLantottunk meg. Fázó-
,r,epen haJadni álmatlanu~, üldögélt egy farÖinkön s mere-
megpróbáltatást jelent! A nézett ,ránk. Tanácstalanok 
vagy 3 km-re egy tisztást B~ó örtrn kérdezte hal-
moose meadow .. " azaz - "Lelöjj,em?". - "Ne lőjj, 
jáJVorszail1Vas mező. "Gyerüm.k a Méluser töltény ily kicsi tá-
ott tete1epszünk és úgyis darabokra viszi!" 
míg a szarva:sok előjÖil1lllek neki. Madarunk pedig 
a tisztásra!" - mondottam klényelmesen besétáLt a 
mel. FéLóra IllIÚlva elértük a bozótba. Ez vOILt az el-
szarvas tJisztást. Az északi a faj d-dal éle-
lejtett a SÜlrÜ felé, ott Most sörétes puska kel-
tünk fj8ltal fenyők aIatt. azt meg bent hagy tuk 
boldogan dül'tem le a friss 
angol Enf~eld puskámat a 
tisztás felé irányítva jOUfIJllILU ."

ra tettem és v,átrtam a 
kat .. , EgY'szer csak haJk 
ugatás ébresztett, vaLahol dél 

pihenönkÖiIl állandóan az 
és a fajdikakasokról, fajd

beszélJgettünk s készítet
terveket délutánJra. Bosszu

eLeredt az eső 5 sűrű 

ólomszínbe öntötte a vidéket EgiY 
vadásznappal rendelkezvén nem 
várhattunk a napsütésre. Fötsze
.reltünk és nagy örömünkre velünk 
tartott a szlovén-kanadai tulajdo
nos is. Megigérte, hogy megmutat
ja a területet, a vadak vonulását és 
gyakori ta.rtózkodási Ihelyét. Én 
most a magyar 12-est vettem ma
gamhoz. 

Vagy órai gyaloglás után a sűrű 
lomb és fenyőerdőben egy nagyobb 
patakhoz értünk, hol tátva ' maradt 
a szánk! A hódok vagy 3 méter ma
gas ves szőooltéss el 50 méter szé
les tóvá duzzasztották a patakot! 
A hódok .e~bújtak, de mestermű
.vük ott állt elöttünk! BáT szakadt 
az eső, hangos beszélgetés,sel zajt 
csaphattwrk, mert hatal:mas szárny
csattogással vagy két pulyka
nagY's,ágú szürke madár ,szállott 
fel a fákra. Célzásra kaptam a ma
gyar 12~est, de aztán mégs·e lőt

tem, a madarak tovább száLltak! 
Vezetőnk tovább hívott! Mer.edek 
ösvényeken át egy völgytlre.t'lanba 
vezetett, hOll egy nagy kerek tó tá
rult e,lénk. A tó túlsó oldalán fek
vő kősziklákra mutatott vezetőnk. 
Aki az.okira a szikláklra lete1epsZlik 
és ott türelmesen vár, az biztosan 
lő őzet, vagy szarvast, mert a nagy 
erdös hegyen át a tÓlra jönnek inni 
mÍlnden!l1a1{> hajnalban és naple
mentekor! Egy nagy kerülőv,el a tó 
partjá!n el is jutottunk a hatalmas 
szikJlá.khoz. NézegetésünJket ismét 
erős zaj zavarta meg: egy új81bb 
fajdlkakas rebbent fel s leült egy 
magas fára! Vagy 30 méterre fe-

2'1 



KiJnt a vadászterületen friss h •• IMl_.;:;: 
vat találtunk! Éjszaka semmi 
vünk se volt neltivá,gni a ''''''''':;U'''_ 
vadászösvtélnynek a tóhoz és a ' 

" sz.ikIákJhoz! Különben is, azt a 

Pihenö a vadászházban 

ketéllett az esőben s a sZlél moz
gatta a .fa hegyét. Kilövést keres
tem és megcé10ztam a sürű ,ágak 
közt, megh'Úztam a billentyűt! A 
madár ijedten felemelkedett és to
vább szállt, de miIlitha ,el1ejét ve
szítve a föld felé húzott volna, el
tünt a távoli fák kJözt. Lövésemet 
felfogta a sok sűrű ág, vagy az esö 
nyomta ,te a sörétzuhatagot! Az is 
lehet, hogy a sebes"Ü'lt madár már 
holtan feküdt, de az egyre erősebb 
,esöben illem volit kledvünk utána 
menni. 

KimerüJwe a több órás gyalog-
lástól, érezvén az álmat1am. éjsza
kát is, kiváló vacsorát rögtönöz
tünk és utána eljnyúltunk Mnyel
mes, meleg ágyaJinkon, hogy 12 
órai piheoovel fejezzük be eJső va
dászélményeilIlket. 

Egy hét múlva pontosan ugyan
ebben az idöben megismételtülk a 
vadászk,aiandot! Most velünk tar
tott Flórián JMaroel, szabadsághar
cos barátunk is, ki tavaly egyet
len lövéssel. ·terített le egy őzet! 
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váló helyet már az este elfog 
tálk a sz1ovoo vadászok. 

KiváJlasztottunlk egy 
melyet szélet mezö határoLt. 
beá!lltunk és vártuk a jn.C'.,'", .. ,~n 
Lassan kivirradt s két irányba 
kivá,gtunk az öseroőnek. 
tÖl1ID és Bagó őrmegyütt TYu·n " ,. 

északfa, magam Flórián 

csendör vadászok 

keleti irányba. A jávorszarvas u' L_JI a.1\. a nyomok! Az egyik bal ... 
zön őznyomokat láttunk, a sűrűbe, a másik a tó 
Marcival nem lehetett bírni, vezető ösv;ooyen haladt .10-
dult a nyomokon azzaL, hogy Mi tJörtént ezekkel? Össze-
éri öket! Én tudtam, hogy Tanakodtunk Maocival! 
reményteLen, az őz kiváló iraHan 'szabály a kanadai ős-
megsejteti a veszélyt és elfut, hogy vadászoknalk nem 
menekülö őzet ,ember utol nem elhagymJÍ egymást! Az egye-
Egy>edűl lállldogálitaJm amezön, radt vadászt könnyen utol-
csövemmeL sorba lrutattam a "erdei betegség". Ha az ille-
tetet, de semmit se ,láttam. a tájékozódó 'képessé-
csak zö,rgJést haLlottam az oly mélyen halad be a vég-
felől, puslkálm lövés~e kész I ,hogy nem jut ereje 
be kaptam és vártam. Perüek a biztos halál elé néz! 
va kiét vadász tűnt eLő, k!ét es évek elején történt egy 
barátunk, az eg~ik . Tanács J ó~sef cser-
a másile 'Volt finn őnnester, Ici. holtan talráIrt:áJk: vadász-
szovjet elLen is harcolt l többnapos kutatás után! A 
Ladoga tönáI... B eszéig holttest helyzetéböl 
során Marci js, előkerütlt. A hogy eltévedt, 
vadászok tovább indultak a az idegesség és a fiéle-
naterület felé, mi ketten bozótban .saját puskája ra-
északnak vágtunk a kerek tó meghúzta .egy ág, ,amint át 
ny,ába . . . küzdeni magJát, a lövés feje 

Megtaláltuk hátuLról érte. Avcra-
csizmanyomaiJt a hóban! puskáját jobbo1dala mellett 
őket s egy idő után azt láttuk. egy indián vadászvezető ... 

Marciv,al körbejártuk a ,tavat. lA 
sziMás rész után annyi őzny;omot 
találtunk, hogy aUg gyöztüJk szám
bavenni. Az őzek mind reggel men
tek a tóra és utána visszatér.tek a 
hegygerincen át rejtekihelyükre. 
Mavci szintén a nyomok után akart 
menni. Alig bírtam visszatartami 
mondván, már kiéső! Több óm 
előnyben vannak! 

Visszamentünk szállásunkra, hol 
11 órakor adtunk gyülekezőt. Ba
gó fum-t már ott taláLtuk, de Mol
nár tőr.m hiányzott. - "Mi történt 
Molnárral? Láttuk a különváló 
nyomot!" - kiáltottam csendőr 
vadásztársunkra. - "MoLnár elmé
Lázott, gyakr,an megáLlt, a terepet 
kutatta! Nem győztem rá várni, vé
gül is azt mondta, hogy ö a déli 
peremen kierilli meg a tavat!" -
,feLelte Bagó őrm. 

'Mérges voltam s szidtam Ba
gót, hogy külöIlJVáltak. Meg is volt 
a hatása. Molnáir nem került elö 
az ebéd vé§éigsem! Elfogott az 
ideg,esSoég, m.álr akaratlanul i,s hol
tan láttuk képzeletüIllkben. Ebéd 
után felszerel tünk és újból 'llekJ
:vágtunk az ,emellkedő hegyliútnak, 
hogy felderítsük, mi történt lMol
nár tőrm-mel! 

Én vezettem a tó felé a gárdált! 
Tudtam, hogy MoLnár friss nyoma
it kel1eszteznünk keH! Igy is tör
tént. Félóra után megtaláltuk bal
ra vezető ép csizmanyomait. Kő
.vettük anyomokat utta'lan őser
dőn át. Egy-egy helyen a nyomok 
megálltak, helyben topogJthatott, 
bizonytalanul induLt tovább! Nőtt 
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az idegességiink! Vagy egy órai ku
tatás a nyomon ki'Y,ezetett a tó 
nyugati ösvényére. Pár száz lépésre 
ott taLáltuk Molnár tönn-t, épen, 
pipázva és mosolyogva! Persze le
hordtuk a sárga földig! Azzal vé
dekezett, hogy szép idő volt, él
v~zte a If'riss levegőt, a csendet, 
nem volt éihes, ö ,is látta a hóban 
a fris,s öznyOlffiokat, azt remélte, 
hogy puskavégre ~erül valamelyik. 

Jól hátba'Yá,gtuk, Bagó önm több 
függelemsértéshez hasonló hangon 
ej,tett megjegyzése~et, végül is 
örömmel, hogy senki se ha,lt meg, 
bevonultunk szá:Uásunkra. Irigyel
tÜ!k: a ,sZ!lovién va,dászokat, kik 4 
özet is löttek! De ök már napok 
óta kint voltak, még este lesbeáll
taJk és takaróiikba burkolózva a 
szabadban vártálk meg a virrada
tot, mikor az özek inni mentek ... 
Meg is volt az eredménye! 

Mi is 1evootuk a következmé
nyeket! Álmatla.nul, éjszakai haj
tás után ismeretlen terepen csak a 
VléI.etlen szerencse hozza ,elénk a 
nagy vadalkat! Le kell telepednünk 
hos'szabb idöre! 1968-ban vakáci
óMból megspprolunk egy hetet és 
azt Dianna va.dászistermönek ajánl
jUik. fel a katnadru északon! Ponto
san lti.tervezzük a les helyét, ta
nulmányozzuk az özek és szarva
sok vonulását. Bagó Öiml, avadör 
fia azonna!l tovább foly;tatta elkép
zeléseit. Sót is hozunk, mert itt 
senki se ad sót szegény özeknek! 
Az orrvadászat minden fortélyát 
ismerö bajtá:I'sunkra hallgatnunk 
kell! Ér,ezzük, hogy 1968 sike-
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,res vadászév lesz! Bagó öml l,esz a"'ioKoa. Az itteni vadászengedé-
vezetönk. és szabályok nevén is neve-

Nem említettem, hogy szloVén Hwngarian partridge! így ked-
házigazdánk 22-es puskával vagy Bajtársailm, ha fogoLyot, vagy 
két tucat nyulat ejtett el, csak Sé. Láttok az északamerikai 
tálva a vadászház körüli tisztá. magyarul köszöntsétek 
son! A nyulak mind hatalmas, hó. "Szervusztok Honfitár-
fehénre vedlett pélldányok vo'l tak! 
De kit éroekel a nyúl, ha öz, iá. .e:S:l:itUIlUltlrrliU azzal a kéresse'l 
vorsza,rvas és medve is akad a kör. minden csoportunk 
nyék en? v1lágszerte alakít-

A torontói Szt. Erzsébet Ilk. egy. vadászcsoportot! Minden csen-
házközség a helyi csendör vadász. bajtársuruk szerezze be saját 

vadászpuskáját! A saját fegyver 
viseLése - mely annak idején ru
vatásuniklhoz tartozott -, megerö
síti önbizalmunkat, az új és nemes 
vadászsport miIllden összel új él
ményeklkel, új örömökkel gazda
gítja életünket! 

Szívből gratu1álunk Papp Lajos 
fötörm bajtáInmnk 16 éves Gábor 
fiának, ki a milJwaukeei erdöben 
egy 160 fontos özet ,lőtt! 

Kanada, 1968. január ... 
csoportr.a bízta az egyház Loyola 
parkjának porty.á:zását és az 
dé1ynélkü1i vadászok feI1elenu~ét! 
Vadászcsoportunk a felkérést 
'örömmel ,elválla'lta. CSENDŐRNAPI BESZÁMOLÓ 

IdököZlben távoli bajtánsak is 
heszáIlTIoltak vadászélményeikirőL ' N. S. W. Ausztrália 

Pjttshur.gi csoportvezetönk: vitéz március hó 9-én tartotta 
Tamáska EIIldre szds évek óta SBK Sydney-i csoportja kb. 
szenvedélyesen vadászik az idény fönyi egybegyült bajtárs, ha-
,alatt. De nyúlon, Ifácánon 'kívül na· hozzátartozók illetve vendé-
gyobb vad nem akadt! Ezzel s.zem· jelenLétében Gerencsér J. 
,ben PáLházi András tönn, a kHi- Side INN" nevű magyar 
mati szörv'áInyvezetönk (Britsh Co- , _ __ t)~~Jében, bajtársi vacsora 
.1umbia) több jávorszaJrvast, őzet az évi szokásos csendör-
'ejtett el barátai'Val! Könnyü ne· megem1ékezését. Azt est ün-
kik, Kitimat a nyugatkanadai ős- szónoka dr: Budavári Alajos 
,erdök között terül el... Hasonló barát volt. Besrede beveze-
szer,encsések voltak: Ca:lgary-i elmondotta, hogy a 87-ik 
társaink, több szarvast és megemlékezés meg-
löttek! 

Még egyet a fogolyról! A kana-
dai és az amer-ikai fogoly éppen 
6lyan bevándorló, mint mi va: 
gyunk! A ,két v.ilágPáboI'IÚ kö: tJ 

Magyarország kOiI1IllIánya sok S'l~" 
e~er foglyot és fácán családo:. sz~: 
lított Kanadába és az Egyesult A 

szívesen és meghatódva 

vállalkozott, mert ott
közigazgatási és kata

alatt a m. kir. csen
mint a keresztény nem

és történelmi Magyarország 
leghíV!ebb, 1eglbecsületesebb 

és legvitézebb inté:z;ményének is
merte meg. 

Amikor a mai napon a m. kir. 
csendőrség elesett, már~iromság,()t 

szenvedett, meghalt vagy éLetben 
maradt tagjairól emlékezik, gon
dolatai meghatódva tóluLnak elö
térbe itt a volt besztercei osztály
parancsnokság otthonról kimen
tett és a Sydney-i csoport megőr
zésére bízott csendörzászlója 
elÖltt. ", ez a zászló odahaza a 
komáromi osztályparancsnokság 
épületén lengett utoljára 1945. feb
ruár 14-én a Csendömapon. 

A Csendörnap történeti hátteré
hez ,tartozik ,annak az elmondása, 
hogy az 1881. évj magyar ország
gyülés február 14-én iktatta tör
vénybe a m. kir. csendörség felá1-
Htá:sáról intézkedö 1881 évi III. 
törvénycikket. A~óta ez a nap a 
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m. kir. csendőrség történetében, 
mint "Csendőmap" szerepelt. 

A második világháború utin a 
"felszabadítók" egyik legelső in
tézkedése a tm. kir. csendőrség el
törlése, hirnevének, becsületének 
mind otthon, mind k:üllföldön való 
szennyes megrágalmazása, tagJai
nak pedig megsemmis-ítése, bebör
tönzése, vagy számkivetésbe való 
kergetése volt. Ezért, dr. Budavá
ri Alajos úgy érzi, hogy az emigrá
dós magyarság, ennek a Testület
nek legalább tartozik annyivaL, 
hogy ezen a napon, emlé~ezrek 
meg magáról a Testületről, annak 
hősi halottairól, mártirjairól, még 
:mindig rabságban szenvedőkről és 
;az emigrációban elhunyt baj tár
·sakról. 

lmlönős tiszte1ettel emlékezik 
meg a Sydney-i csoport 3 évvel 
ezelőtt 'elhunyt vezetőjéről id. Má-
téffy István szkv. csendőr ezrede~ 
rőL. Ö volt az első, aki Németor
szágban közvetlenül az összeom
lás után maga mögé gyűjtötte a 
bajtársa~at és a Bajtársi Közösség 
vi1ágszerv,ezetének alapját lerak
ta. Sydney-i temetőben alusszák 
örök álmukat Rajta kívül még: dr. 
Hegedüs Mihály és dr. Véry End
re századosok, Petőcz László 10-
vascsendőr hadnagy, . Tergenyei 
Győzö tiszthelyetues és vitéz Tar
nay Miklós lovas csendőr őrmes
ter. Nyugodjanak valamenny1en 
békében a Hazától távol az idegen 
földben. 

Beszéde további során, dr. Bu
davár~ Alajos hallagtósága emlé-
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parancsnoksága 

kébe visszaidézte a tollforgós 
dászkalapban portyázó cs{m,alö~, 

őr igaz alakját, akinek jelenlét 
becsületes magyar emberben e 
dig megnyugvást, a bűnözőkben 
társadalmi rend felforgatóiban ' I PUUGl-I-"t:::s.L hősi ellenállása 1945. 
dig rettegést és gyűlöLetet 14-éna csendőrnapon ért 

ki. A tol1forgója csatt jára írt 
igéinek megfelelően Híven 
esületteL, V1tézül" telj~~ítette ' 
lességét és áldozta fel - ha 
lett - életét mind békében, 
hálborúban. 

Amikor a második 
ban Magyarország is had 
vált, a Haza védelmében 
hulLott a csendőrvér. 

A hős,ies.en harcoló honvéd 
liendőr bajtá:rsak meLlett egész 
sök, sőt tanzá:szlóaljak 
tek meg a haza védelmében. 
Testület létszáma a második 
háború elején mintegy 22 ezer 
volt. 1945 elején a háború 
szakaszában Budapest körüli 
cok elején a cS'endőrségnek 

több mint 50%-os 
volt. Budapest 52 napos 
folyamán 5 teljes csendőrzás 
vett J'észt és együtt harcoltak a 
kir. honvédség, a német W 
és a Waffen SS katonáival. 
rőseregnek több mmt felét, 
át a Hindy István tábornok 
rancsnoksága alatt ál,ló 10 és 
sz. honvéd vegyeshadosztály aZ 

sz. páncélos és 
kötelékei, légvédelmi tüzér 
gek, légi erő töredék 
valamint rendőr egységek 
ték. Ezt egészítette ki a 

várba tel,epített cseooő,rrádió 

12-én sugározta ki ll'tol-
üzenetét, amely így hangzott: 

vállalt köteLességünket 
.. __ ., .. - ..... ,,"- Sorsunkat Istenre 

Éljen Magyarország! ÉLjen 
kir. Csendőrség!" 
összeomlást követö kiván

során az életben maradt 
az öt világresz k:ülOnbö-

tájai,ra szétszóródv.a hamarosan 
találtak. Megalakították 

kir. csendőr bajtársi közös~ 
a "MKCSBK"-t. A Közös~ 

központja Kanadában van, hol 
kormány áltaL j.óvá!ha

alapszabály és működési 

birtokában kányítja az 
kiterjedő vi1ágszerve-

politika-mentes működését. A 
célja minden eim és 

mentesen ápolni és 
azt a s~enemet és ha-

nyokat, amelyek annak ide-
a Testületet naggyá tették és 

ni eze~et arra az időre, 

majd Magyarország felsza
erre szükség leSz. 

akkor egész biztosan ki fog 
egy a volt m. kir. Csen

szel1emén és hagyománya
nyugy.ó közbiztonsági intéz

, vagy őrtestület, amely nép-

ből való és a népért műkooő lesz 
és nem fog olyan Lenni, mint a 
mostani, amely nem más mint egy 
~gyetlen, bitorló hatalom, t~rror 

eszköze. 
A bajtársi közösség további fel

adatának tekinti a rászoruló, öreg, 
rokkant, beteg, vagy munkanélkü
li bajtársaknak, azok özvegye Íil1Iek, 
,árváinak odahaza, vagy a világon 
báI1hol önkéntes adományok útján 
Vialó támogatása. \ 

BefejezéSül a Mindenható áldá
sát kérte a Közösség működésére, 
valamint annak tagjaira, kérve 
öket továbbra is arra, hogy járják 
az eddigi egyenes utat "Híven, 
Becsülettel, Vitézül" és jutalmuk 
életük végén legyen meg az a 
megnyugtató tudat, hogy "Meg
cselekedték, amit meg~övetelt a 
Haza". 

Dr. Budavári Allajos megemlé~
zését I- amely őt jeUmezőenany
ny,ira igaz és őszinte volt - az 
egybegyűltek egy emberként, há
lás tapssal megköszöIllték. 

Ezután a fiatalság táncra per
dült, az időslebbe'k pedig e1beszél
getve veLük a késő éjszakai órá
kig együtt maradtak és egy kel
lemes est emlékével vettek búcsút 
egymástól a jövő évi csendőrnapi 
,találkozó reményében. 

* 
Melbournei (Victoria, Ausztrá

lia) bajtársaink a csendőrnapi ün
nepséget 1968. február 17-én szom
baton tartották a melboumei MH-
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BK szokásos havi családi összejö
vetelén, hol a fullasztó nyári me
leg ellenére 150 honvéd és csen
dör bajtárs jelent meg. Az ünnepi 
szónoK és a nap méltatója Antal
ff y Pál örnagy baj,társunk volt, ki 
beszédében kitért a 1iestület szü
letésére, múLt j ára, háborús harcai
ra és Budapest védelmére. Utána 
vitéz Vass Alf.réd örnagy baj tár
sunk a mártírhalált halt nagy fel
ügyelönk: vitéz Szinay Béla altá
bornagy nemesemléIrenek hódolt, 
kiemelve kimagasló emberi erénye
it, tudását és az igaz bajtársiassá
gát. Az lest hátraLevö részében a 
honvéd és csendör baj.társaink 
hosszasan eLbeszélgettek a nagy 
idök nagy eseményeiröl. A csoport
vezetö bajtársíUnk ezalkalommal 
65.- ausztrál doUárt gyűjtött 
össze a MKCSBK központ javá
ra, a Bajtársi Levél~e és a központi 
s~élyalapra, 20 ausztrá1 dollárt 
pedig közvetlenül juttato.tt ,el egy 
csendör hozzátartozónknak az 
Ohazába. Antalffy örgy mindere
ken felül aláíratta az Un~nek szóló 
csendörmemoraru:lumot a jelenlé
vökkel és eljuttatta New Yorkba. 

* 
Perth-i csoportunk (Nyugat

AíUsztrália) tagjai 1968. If.ebruár 11-
én ünnepelték a csendömapot az 
új Magyar Otthonban. Ezt megelő
zöen a magyar egyházak lelkipász
torai meg1ható szavakkal emlékez
tek a volt m. kir. Csendörség-re és 
imádkoztak a halott és élö csendö-
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rökért. A csoportvezetö ürlvözlo 
szavai után többek között a követ. 
kezöket mondotta: " ... Egy:házaink 
által megáldott régi címeres, szent. 
koronás és koszorús zászlóinkat 
azóta meg1tépte, megsmggatta a 
kemény magyar sors. Böven hul. 
lott védelmében a csendör 'Vér! De 
a rongyossá lett, súlyos harcokat 
megj árt zászló becsülete ma is hó. 
tiszta, arra szenny és piszok soha 
ne mesett, szégyen ahhoz .nem ta. 
padt! Mi hazátvesztett, de eskün. 
ket soha meg nem tagadó csendö. 
rök kötelességünknek 
hogy ezt a tisztaságot és Olc:so,·ml[).I-1 
tú TestIÜletünk nemes, pél'dátmu. 
tató szellemé:t a múltnak hódolva 
és a jövöt munkálva, itt az emigrá· 
cióban is váJltozat1aJnul megöriz. 
zük!" 

Ezt köVletöen vitéz O. S. L. zls 
mondta el a csendöl1ségi történe· 
tét, majd vitéz Szl. L. zls, csoport· 
vezetö aláíratta a megjelentekkel 
az UN-nek szóló csendör memo· 
randumot, végül a megihatódott 
ünneplö közönség szeretetvendég· 
ségJen Vlett r.észt, melyet az Ev. 
Rief. Nöegylet ajánlott fel. A ICS{)

portvezetö elszavaLta a híres, Ha
jas I'stván áLtal írt csendörverset: 
,.KakastolLasok" -at, mely 
minden szem könnybelábadt. A 
csoport által megihirdetett pikni
ken pedig kiegyes volt az ég: re
mek idöben, kiválóa n sikerült a 
tóparti összejövetel, hol csendőr 
bajtársainkon kívül nagyszámÚ 
csendörbarát is résztvett. 

* 

J)él-Ausztrália-i bajtárs aink az 
i csendörnapot 1968. március 

lt-én. vasárnap ünnepelték egész
~s családi kirándulás kereté
bf'Il az Adelaide-töl 50 mérföldre 
fekvö Alexandria tó partján. 
~ylétszámú csendőrbarát kö
t»nség is megjelent, így a fülledt 
fOrró nyári napot kellemesen töl
tlJtték. Nélhány bajtárs .családjával 
fIl8lac-sütést rendezett és így az 
eiész kiránduló társaságnak fí
nom ebédben voLt réSZle. A csoport
~tö százados bajtárs méltatta 

nap jelentöségét, megémlékezve 
;·~'''l'''.LVl Hösökröl, Mártirokról és 

elhunyt csendör Bajtársakról. 
Kiemelte Wbb csendör gyermek 

áló tanulmányi ,e1ömenetelét és 
OLasz Margit B. A.-nak a 

a régi 10 

$18.24 összeg jelent meg. Adelai
de-i Bajtársaink elnézését kérjük 
a nyomdahibáért!) 

* 
Csendörnap Brazíliában 

\ 
) 

A M. Kir. Csendör Baj.táftsi Kö
zösség Brazthlai Csoportja február 
17-én ,tartotta meg az 1968. évi 
csendörnapot. A családias lml1etek 
közt megtartott ünnepséglen nem
csak a iMKCSBK tagjai jelel1ltek 
meg családtagjaikkaL együtt, ha
hanem az MHBK ,tagjai közül is 
s omn, v. Almay Béla vk. eZl1edes
seI, aZí\1HBK brazÍlliai vlezetöjé
vel egye em en! - ezze IS tanuJe
Lét adván annak a megértö, igazán 
baj,társias szellemnek, amellyel a 
vOilJt magy:ar fegyveres erö két Leg-

1J.V.u . .LUUL~ h~ jelentősebb testülietéIllek tagjai egy
vezetöje is családjával, ki a mással szemben viselJtetnek az 

:égi barátja .. és .. na~y be- emigrációban is. 
sZlwlyesen koswntotte a VárhaLmos György fötörm cso-

és szeretJettel emléke- portV1ezetö "igazi magyar szabad
vissza a csendörökkeI v~ló sá:ggal egybekötött, örömteljes új

li kapcsolataira. A csendor- esztendőt" kívánva, meleg szavak
kirándulás sikeres volt és a ;kial üdvö,zÖi1te a megjeLenteket. 

a késö éjszakai órák- Ezen alkalommal a csendörszolgá-
érkeztek vissza adeLaidei ott- lat alélipját képez;ö szellemi, elmé

csoportvezetö aláíratta az 
szóló csendörmemoran-

és 40 ausztráL dollárt gyűj
a MKCSBIK központ ·sajtó és 

(A kanadai bank 
összeget d'i:retett ki, sajtó

folytán az elözö B. L.-Iben 

leti és gyakorlati ismeretekkel fog
lahkozO!lJt, - kezdve a Csemeghy
féle BünJtetö Törvénykönyvvel, a 
Szolgálati Szabályzaton és a többi 
szabályzatokon, 'a különbözö ka
tonai elméleti és gyakorLati isme
reteken át a szolgálati ügyvi,telig, 
a bírósági beadványokig, stb., ame
lyekkel a csendörnek mind tisztá-
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ban kellett 'Lennie, hogy szolgála
tát eHátha.ssa. t- Majd a világka
tasztt'tófákat megelőző égi }elensé
gek~el foglalkozotJt, az 1915.~ben 

megjeLent üstökös sel és az 1938-
ban 3 és fél órán át észlelt északi 
vörös !lénnyel, wnelyek a Vleszélv 
közeledtét je~ezték az erkölcsökt6l 
eltávolodott lemberiségnek. Ezek a 
katasztrófák eredményezték azt, 
hogy a ~ Kir. Csendőrség 22.000 
csendőrének %része elpusztult s 
egy . lS része pedig jet1enleg a vi
lágban szétszóródva a hontalanság
boo kínlódik. A vörös fény még 
ma is veszélyezteti, sőt eLpusztu
lássaJ. fenYleg!eti ma is az egész vi
lágot. 
Ez a l1ettenetes vörös fény csak 
akkor alszik majd ki, - moodá 
Várhalmos csopOI1tVlezetö - "ha 
mindenki minden más [embert em
bernek és felebarátjának tekint; _ 
a széthúzások, rág.almak, becsmér
lés.ek, önzések és egymás iránti 
gyűlöletek megszünnek s ezek he
lyét "a békesség, az egymás iroo
ti megbecsülés, szel1etet és az egy
máshoz való l1agaszkodás" - váLt
ja fell. 

Ezután P. Dr. Kerényi Alaf OSB, 
az MHBK- so ortveretője üdvö
zöLte a csendőrséget a c~ő1'lnap 
alkalmából. Személyes ·tapasztaLa
tát nyilvánította, amikor kijelen
tette, hogy OJtthon a magyar csen
dört mindenki, - ~ezdVle a gyere
lrektÖil az öregekig, - [szel1ette, be
csülte; - csak a bünözők, a rend
bontók oom. Ez a mindenki szere
tete békében, a rSok-ezer hősi ha-
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lott háborúban és az elnyomás, a 
megszáUás aLatt a volt csendőr 
"G,áborbácsi"-nak, mint munkás. 
Illalk a kooellességJteljesitése mUltat. 
ják, hogy a magYlar csendőr min. 
denhol és mindenkor megállta he. 
'lyét "Híven, Becsülettel, Vitézül" 

v. Mohai Szabó Bél,a, ref. J'el: 
kész, MHBK vezető a hősökért és 
Hazánk sorsának jobbmfordulásá. 
ért imádkozott. 

v. Szilass László, színművész 
átÜtő erőVlel clőa ott szawlartával 
(Nagy magYlar :télben picme tüzek) 
1eLkesí.tetJtJe az ünneplő közönsé· 
get. 

Majd v. Almay Béla vk . . ezl1edes 
az MHBK bmziliai főcsopor.tvez~ 
tője fejtette ki a csendőJ'ség, azaz 
az [emigrációban a MKCSBK és a 
hon\1edség, laz MHBK közötti legy· 
mást - meg rtés s ~yutJtműKö

{Jés szükségességét és hitet tett 
ameLlett, hogy ez az legyüttmülkö· 
dés .eredményl1e fog V1e2letni. 

Ezt követőleg 'V. Király Gyula 
cső. ezredes megköszöntJe a megje· 
Lenését az ·egybegYÜLteknek, - ki· 
emelve az MrHBK bajJtársias 
egyÜJttműködését, melynek Leg· 
é[énkebb kifejezője a mai ünnJep' 
ség. 

Végül a Bmzi1iá-nak az 
hoz akI'leditált bizottsága elnöké· 
hez címzett, MagyaroI1szág orosz 
iga alóli felszabadulásának kiesZ' 
közlése végett írt kérvény t a meg
jielentek mindnyájan 'lierlkesedésse1 
aláírtAk. 

A két testvér-szervezet: az MHBJ{ 
és a MKCSBK az ünnepélyt meg' 

e1i5zö wsámap, tiebruár ll-én a 
onvéde!k és csendőrök zászlój.a 
~t testüLet1Ieg, ..- resztvett a 
Jl6sökért és Hazánk SOI1sának 
jObbrafordulásáért b re m u t a t'Ű t t 
szenmisén. 

* 
Chilei bajtársaink február 17~n 

annepeLték a csendőr napot 'f,óth 
Gyula főtőrm, csoportvezető ma
lYar Vlendéglőjében. Az ünnepi 
megemLékJező beszédet vitéz Husz

László h.ezds, la Vitézi Rend 
'szé~1Jartója mondotta, még
olyan megható formában, 

togy mindenkinek könnyeket csa,Lt 
I szemébe. Csoportvezetőnk az 

-nek szóló osendőrmemoran

sWVlegét sp'élJIlyoka fordí.tJtaJt-
bemutatta egy előkelő ohilei úr
, aki 1927~ben Magyarorszá

iOn ,szÜJLetett, mikor édesapja ott 
cbilei kÖVlet volt. Ez a magy,arba
• _~hi1ei úr tőb~k közt a köv,~
hoket mondotJta. - "A m. klr. 
UEmaOrEieg CSlak a kommunisták 

* 
bajtársak kis köre 
február 14-én temp

vonult és osendben imád
a csendőr Hösök és Mál1ti

emlékreZletéJ're. A csoportvezető 
etos2l1:.otta a legújabb Baj;tá[si 

és lemlékJezést mondotJt: 
Jele:Jthl~et;1en· 1942, 1943 és 1944-

es ungvári osendőr napokróL, majd 
jelentős összeget gyűjtött a MK
CSBK sajtó és segé1yaJapjál'a. 

* 
Buenos Airesben (Argentin a) a 

MlKCSBK-hoz hű bajtársak Nagy
iványi Ödön szds veretése alatt 
szűk körben ug}'lancsak megemlé
-kezdtek a csendőrnapról. A MKCS
BK megbízottja ezen a:~alommal 
sok aláírást gyüjtott az Egyesült 
Nemre1lekhez címzett csendőr me
mOl1andum ,számára. A memomn
dumra a. következő ért~es váLasz 
érkezett az Argentin Köztársaság 
UN elö.tti áHiélJIldó képviselőjétől: 

- "Figyelemmel és érdeklödéssel 
olvasltam 1evelükben lévö tiej~ege
tésekJet, melyek a Magyarorszá~ 
gon uralkodó jelenLeg,i pol1tikai 
helyzetre vomatkoznak. A szabad
ság és függetlenség eszméje aJlap
v;ető részét képezi az Argentin 
Köztárs,a:ság történelmi hagyomá
ny;ainak, melynek kormánya je
Lenlegi külpoLitikájakJeretén belül 
állandóan szem előtt tartjaezelret 
a vezető irányelveket. Személyes 
kötelesség és kitüntetés számom
ra, aki országomaJt az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége előtt képvi
saiem, hogy minden erőmet az 
előbb lemlített elveik szolg.á:llatába 
állít sam. Mély tiszteletteL köszön
töm Önölret: José M. Ruda lIlagy-
követ". 

* 
New Brunswick-i bajtársaink 

(N. J. USA) március 2-án tartották 
a csendőmapot a B. L. utolsó szá-
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mának kö~Lése lS~erint a new
brunswicki Teleki Cserkészházban. 
A 138 főnyi hatalmas ünneplő baj
társi körben megjelent a MKCSBK 
ve~etőség ügyvewtő e lnökie: Kt>
Vlendy KároLy szds is Torontóból. 
Köszöntötte a megjelenteket és is
meI1llette a MKCSBK vezetőség 3 
világ,rész 40 országára kúterjedő 
sokoldaLú munkáját. (Megköszönte 
a new brunswicki derék bajtá11Saik 
példamutató anyagi és ,erköksitá
mog:aJtásárt:, melyben a MKCSBK 
k;özpontot rés~esiitik. Kérne a baj
tálisakiat az álLandó, sZÜl1JetnélkULi 
összefogásra, serkeI1ltette őket a 
MKCSB.K munkájában vaLó rés~t

vételre, melynek oélja a magyar 
haza felszabadításá.éI1t folyó küz
delemben mindig többet és kima
gaslót cseLekiedni. MinJt oJttJhon 
VOilrt, Iéi 'csendőr maradjon az lemig
rációban is példamutató járőrveze~ 
00. Kövendy Károly szds szavait az 
egybegyüLtek többször, ,~eilkes taps
viharml szakíto1Jták meg. Zimonyi 
V'endel őrm, csoportverető meleg 
srevak!kal !köszönte meg az ügyve
zető ,elnöknek bajtársi szeretetben, 
lelkieS'edésben gazdag, fáradhaJtaJt
lan, önzetlen és áldo~kész mun
káj,át, mely,et 4 éve vége'z a cs'en
dőr ,emigrációért, ve~eti közel 50 
csoportUJrlk együttműködését és 
kiadja mindnyájunk szívéhez nőtt 
laptmkat, a Bajtársi LeVlelet. iMtajd 
átnyújtotta a iOOw-brunswicki, bet 
betlehemi és courtllandi bajtársak 
ajándéMt: egy komoly íróasztali 
feilszeI1e1ést. --' -- -Kövendy szds meghatódott sza-
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vakkal köszönte meg a vámtlan 
ajándékot. Kijelentette, hogy míg 
ereje és egész.ség:e engedi, váLto_ 
zatlanul végzi munlkájM, mert hisz 
a osendőremig,ráció hivatásában 
és Magyarország 1iels~abadulásá_ 

ban. 
Az ünnepi vacsora a la:tt, melYet 

a helyi eStepkészmamák készítet_ 
tek el kiv.áhóan, az ,egybegyüLt 
csendőr bajtársak helyi vonatkoZá,.. 
sú ügYlekiet beszéltek meg és kü
lönfél1e haJtározatokat fogadtak el 
Javaslat szü1€1bett a csendőrelle
'Illes kommunista propaganda meg
fékezéséI1e is. VégüL önként ,"'''OOHL·.' 
:kezés és j'eLölés aJapján összeálli
tottálk azt a j9!ldöttséget, mely hi
vatott a csendőr memorandum UN 
palOtába vitelére New Yorkba. Az 
egy g. , rő tapsvmarraJ 
üdvözö'lrték a memorandum gondo
latát és mindnyájan alákták. 

Az ünnepség lezajlása után a je
lenlévő mag,asrangú honvédbajrtár· 
sak, a magyar egyházak ,lelkipász
torai, a cserkés~e:t V'e~etői s tb. el· 
ViegyÜJ1tek a tiszti és Leg:énységi ál
lományú csendőr bajtársak kö~t és 
soha nem ,tJap'as~talt ünnepi jóhan· 
gulatban beszélgerttrek záróráig. A 
kivMó hangu1a1tballl kiváló áldozat
készség is szili.erett: Zizooyi 
del csopoI1tverető $210.- US ösz· 
szeg keszpénzt nyújtott át az ügy
ve~ő emőknek, megspórol,va a 
posta és ba:nkköltséget, a Teleki 
cserkészház pedig kb. kétszér enY
nyi bevételle1 zárta az lesroet a ma
gyar cserkészmozgal:om jav,ára. 

* 

pittsburgi csopor
tagjai (Pa. USA) s~erény kö

~néIlye:1{ közt ünnepelrték a esen-
február 20-án. A eso

~tve'~et;o: vitéz baroochi Tamás
,. Endre szds a következő kedv'es 
JeVele1: juttallJta ,el eza1kalommal 
l'orontóba: - ,~egkaptam meg
lIfVótokat, sajnos nem volt alkal
JPUl és módom, hogy az .idén ts 
,.mélyesen jellenjeik meg. A Ito
tOírtoi csendőrök közé mindig szí
vesen megyek s léLekben Veletek 

Az idei csendőrnapon a 
ln,,>rn,lr Istene áldja meg 'festü

még élő :tagjait mind a vas
Iftn,/i,n'7/i,n ,túl, mind kinrt: a szabad 

Addjon az Úr eröt l8J to
munkáLkodásunkra és soha 

nem fogyható erőink:t1e! Otthon 
mindig várnak bennünket és 

biztasson miIIlket la ,további Lan
IICllalllan munkára!" 

* 
csoportunk tagjai (N. 

USA) fiebruár 18-án gyültek ösz
az egyiJk ,előkelő helyi étteI1em
ahol meghitt baráti és bajJtár

hangulatban emték;ez1Jek meg a 
és mártírhalált halt Csendő

Határo.zart:ot hoztak, mely 
, minden támogatást megad

a Bajrtársi LevéL számára s a 
srel1etnék kiter

_'~. J..L a csendőr ifjúság számána 
mern: a jövő f,iataL nemredéke 

szükségesnek taI1tják az 
csendörhagyományok átadá-
Javasolták a /MKCSBK köz-

ponrt: számára, hogy létes$tsenek 
egy alapot, mely jutalma.zmá a 
csendőr gyerekiek honvéd és csen
dör tárgyú irodalmi kiezdemOOye
zéseit. A csoportvezető: Bekáry 
lSItván fhdgy felajánJotIta, hogy a 
lOVlasesendör szeLlem életb.enJtartá
sa céljából díjmenJtes lovas ltanfo
lyamot szervez az érdekJlödő csen
dőr gyerekíek számára minden nyá
ron la vakáció idején. 

* 
Chicagói bajtársaink (minois, 

USA) 1968. fiebruár 17-00 gyÜJLtek 
össze a .náluk meghonosodott há
ziösszejövete1 kieretében Papp Ist
ván őrm bajtársunk Lakásán. Az 
idei ÜTlJIlJepünkőn is megj:elentek az 
e~adhatatlan csendőr asszo
nyok és csendőr gyermeklek. A hia
gyomáJnyos esendő map ismét ikivá
lóan sikierÜJlt. Akitünő Vlaosona el
fogyas'ZJtása után J,egenyés Pál fő
tőrm, csoportViewtő mondott emlé
kező bes,zédet. Kifiej~ette az öss~e
taIitás fiontosságM, a hagyomá
nyok ápolását. MegemlírtJette, hogy 
az 1933 évben Brüsszelben I1ende
zetrt: nemzetközi közbiztOlIlS1á.gi 
konfieI1encián a sok;száz delegátus 
a világ minden részéről a .staJtiszti
kla alapján a. világ legmegbízha
tóbb, Leghüségesebb közbiztonsági 
szervewtének a Kanadai Királyi 
Lova.scsendörséget, UJtána máso
dilmak a Magyar Királyi Csendőr
séget nevezte meg. ldé~te a MlK
CSBK nagy egységében lévő ha
talmas erőt, melyre manapság is 
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büszke Lehet: minden osendör. Utá
na a jelen1évö osendörgYlereklek 
közt hár.om régi magyar 10 koro
nás aranyat osztott ki la ,központ 
nevében elismerésüL az amerikai 
iskolákba:n fielmutaJtOltt kitünö elö
remenetelÜ!kétt. VégüL 1 perces 
néma v:i,gyázz á1lásba:n hódoltak a 
Hösök és Mártirok örök nagy esz
méinek. 

* 

A milrwaukeei csendörnapi 
csora és báJ nem reméLt 
anyagi bevéteLt is hozott a 
CSBK központ számára a ~~ ',,""'1'0; 
Levél és a segél)'la:1ap javára! 

* 
Angliai bajtársaink 1968. 

1 7 ~én ÜImepe1ték a csendör 
Londonban a Mindszenty 
nagyttermében l1ende~ett 

Milwaukee-i bajtársaink (Wis- vacsorán. Az ünnepség,en 17 
consin, USA) 1968. fiebruár lO-én 16 csö cSaládtag és csö barát 
:r:ende~ték a hagyományos csendör- tenlt meg. Lajos alez 
napi vacsorát, mely várakozáson dotJt nagy 
felÜilJ kitünöen sikerült. 60 meghí- - det, mely után a vacsora 
v.ÓIt küldtek ki, 80 fÖl1e számítot- vöi ,aláírták az UNO angliai 
ta!k, végÜlI is 120 személy jelent téhez, Lord Hugh 
meg a ·csendör és honvéd bajtársak, szóló memorandumot. Majd 
egyháza~nk képviselői és a .csen- osztásra 
dörharátok közül. dmeres térképe, mely 

A disznótoros vacsora eLfo- öl1öme1: okozott bajtársamk 
gyasZltása UItJán Fogal1asJ József a,l- ben. A vacsora ,resmvevöi 22 
hdgy, csoportvezetö üdvözölte a gol forutOlt adtak össze a 
megjelenteklet, majd vitéz Horváth Levél és a központi ,segélyalap ja· 
Árpád szas mondo.tta el kiváló ünr vára, majd a késö éjféli órákig ma· 
nepi besredét. (lA beszédet szósZ/e- ardtak együtt. 
rint közli a jelen B. L.) 

A csendömapi sikel1en Dehlelke
süLve bajtársaink február 24-re 
hált rende~tek ,a rk. templom dísz
t:Jermében, ,alhol közösen a honvéd 
bajtársakklal és MilLwaukee ma
gyarságávM kitÜJnoon 'szórako~tak. 

A báloo megjelentJek la miltwaukeei 
népi németek is és ök is kiválóan 
éremék magukat, igérték, hogy 
máskor is eljönnek, ma is magyar
nak érzik magukat. 
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* 
Ausztriai bajtársaink 

porit ja és szórványai szintén ŐSZ' 

sZJejötJtek 13. csndörnap megünnep
Jésére. A ma.i idök azonban neDI 
alkaLmasak az ottani ün.nepsége~ 
részletesebb köZl1éseire. ABodetll 
tó környéki bajltársak Levelet ír' 
tak, ameLyben kedves szavaJdtal 
fejezték ki örömülret, elismeréSű' 

a MKCSBK központi és a ve
ön~etlen,el1edményes ha

munkájáér.t. 

* 

rul - anyanyeLvÜJlkön fejezte ki 
örömét, hogy a csendör ünnepsé
geklen résmvehet, ment ö ott iga
zán jól érzi magát. A kedVies est jó
val éjfél után ént véget. A rés~t

Vievök másnap megjelentek a fl1ei
burgi magyar szentmisén. 

* 
A Bodeni tó nyugati végében 

sz.irutén voLt egy szerény csendör
napi össZJejö'vetJel, hol 4 tiszti baj
társunk köszöntötte az egyik köz
szel1etetben áLló ezredes baj tár
sunJkat 70-·ik születésnapján. Ta
lállkozójukról Jevelezölapon üdvö
zölték a MKCSBK központot. 

* 
Franciaországi bajtársaink a 

csendörnapot 1968. február lO-én 
tartották meg Tourcoingban, a 
MKCSBK területvezetöje Lakásán, 
mel)'len 14-<en vert:J\:lek résm. 

A házigazda üdvöző!rtJe a megje
,llenteket, majd BaJba József örm 
mondotta el ünnepi beszédét, 
me1YllJek soráJn meglemléke~etJt a 
hösi halált halt és mártirhaláLt 
szenvedett csendör BajrtJársakról. 
EzUJtán 1 peroes néma vigyázz ál
lásban Itiszoolegtek dicsö emlékük
nek. 

Ezután újból a '1Jerületvezetö: 
._ ........ '"'=~;.Tóth Jó~sef törm vette áJt a szót, 

magya::, 

további össZJetartásra buzdította a 
jelentévöket. "Hívö hirtJtel és áldo
zatosan kle11 tovább do,lgoz.ni szü
lőhazá:llIk és otthoni ·testvéreink 
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szabadságáért! Csüg,gedni nem sza
bad, ment ,az idő kö~eledik a vég
ső leszámoLáJSra!", mondotta töb
bek közt. Majd ismertJette a \lVlK
CSBK közpooti memorandumát, 
azt mind lelkesen aláírták és to
vábbították New Yorkba az Egye
sült Nemeztek francia követéhez. 

Majd Hajas István tb. csendőr 

szavalta el legújabb versét, a ,,rret
tekre fől" címűt, melyet az idei 
csendőrnapra írt. Végezetül a Szó
zat szöVlegét mondták el: "Hazád
nak rendületlenül" , majd bajtársi 
vacsora köv.ette a kivál6an sikerült 
csendőmapi ünnep sé get. A cso
port a késő esti órákig maradt 
együtt kelLemes hangulatban. Ez
alaJtt Hajas István aláíratta a kű
lőn ez alakaJomra írt üdvözlő le
velét a megjelentek1rel s elküldöt
te a MKCSBK központnak. 

* 
Hollandiai bajtársaink február 

14-én vitéz Karsay Jenő alez laká
sán osendőrbarátok körében ,em
Lékeztek meg a csendömapról. 

* 
Calgary-i bajtársaink (Alberta 

Kanada) 1968. február 10-én tar
tották meg a csendőrnapot a ma
gyar rk. templom dísztermében 
bajtársi és baráIti körben a hozzá
tartozók résztvételével. Megjelen
tek a római katolikus és reformá
tus egyházfők és a honvédség kép
viselői is. Az izletes pulykavacso-
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,mt a csendőrasszonyok készítet. 
ték el. A megnyitó beszédet Dávid 
Sándor törm bajtársunk mondot. 
ta, a díszebéden Dr. Fabó Ká. 
roly fhdgy. csopontve~ető, pohár. 
köszöuitÖit Dr. Kiss Gyula :szds. 

A honvéd bajtársak nevében vi. 
téz Balogh József, MHBK cSOport. 
V1ezető szólalt !tel és méltatta a In. 
kir. Csendőrség múlItját és az emig. 
rációban folytatott kiváló működé
,sét. Besrelrt még Fűlöpp József 
honvéd ő~gy is, aki vitéz Balogh 
Józsefiiel együtt már hosszú 
a calgary-i MKCSBK tagjai, 
tb. csendőrök. 

A beszédek után emelkedett, ki· 
váló hangulathan ,te-lt el az est hát· 
ralevő rés~e. A borozgatás megol· 
dotta a . nyelveket. az emlékezés 
hazavitte a résztvevőket a szülö· 
hazába, ·ahol ma ts a szovjet had· 
sereg az úr é., mm ünneplik a 
csendőmapot ... 

* 
Montreáli bajtársaink Quebec, 

Kanada) a csendőmapot 1968. feb
ruár 17 -én 8 órai kezdettel, rendez' 
ték meg Q Székely KuLtur 
~et különtermében. 

Az Unnepség a megje1ent men
dégek és bajtársak üdvözlésével 
v·eIt,te ~ezdetét. Köszöntötték a 
csendőr bajtársakat a rom. kat 
magyar egyház nevében SpalovsZ-
ky Mihály az egyház világi elnöke, 
Dr. SzaJthmáry Lóránt a Szt. Ist
ván Egyesület üdvözletét tolmá
csolta. Aztán került sor a Közpon' 

. Vie~etöség ~b1lal _ adomáJnyozott 
gyar 10 koronás arany jutalmak 

'osZJtáJsám, jutalmaJt ~aptak ,ered
ínén)1íes tanulmányaik ért Pál Ani
kó, PaJtaki József, Komra Tamás 
és CserhaJlmi Lás2J1ó. Pál Anikó és 
ataky József ne~ben szüleik, 

tserha1mi László személ)1lesen vet
te át, míg Kontra Tamásnak pos

ajánlott ~evélben küldJték ki. A 
Áldozatkés.zség Emlék

, kapta Bagdi Lajos tőrm .. 
ki betegsége miatt nem 

megjelenni, így lakásán 
bajtársunk személyresen 

adta át neki. 
Az ajándékok kiosztása mán a 

ölJtözte1Jett 7 éVles 
J ózsika és a 3 éves 
Elvira magyar verse

s~avabtak. A két LegfiaJtalabb 
pen(lOr'g)11er€~K nagy l1Japs'ot kapott. 

Követke~ett az Üirllliepi bes~éd, 
felkérésre Paláncz Lipót, 

csendőrség régi barátja mon-
Beszéde során a Csendőrség 

~ihangsúlyozásáv.al, 

vázolta a kö zbizton ság
reredmén)1íes 'el1átásához 

kövrete1ményeket, me-
háborúban és békéhen rez a 

a csendől1től megköve-
Beszédéből érezhető VQbt a 

szeLlem .teljes ismerete. 
után árveresl1e kerülrt 

bajtársunk felesége 
adományozott ajálIldék, ami 

sikerillt. 
Az aznap dühöngő nagy hóvi

",Ul"'",," tudhart;ó be, hogy a vacso
~ 50 sremély jelem meg, 

kik záróáig rkeblemes osaládias ,han
gulatban ISzórakoZltJak. Szathmáry 
Lóránt bajtársunk zongora játékJá
v;al szórakoztatta vendégJeinket. 

* 
A Niagar-vidéki csoport (Onta-

rio, Kanada) 1968. február 10-én 
disznótol10S vacsorával egybekö
tött Csendőmapot tartott, melyen 
a ba1társakon kívül, a környié~en 
Lakó, miI1ltegy 120 cső. barát, vala
mint Buffalóban, Hamiltonban és 
Bmndfordon ·Lakó bajtársak jelen
tek meg. , 

Nagyszeru vacsora meLlett kitű
nő hangulaIt uralkodott. A csoport
vrezetö meleg s2Javakkal köszönte 
meg az egybegyűltek csendőrség
hez való .ragaszkodását és s~eoote
tét. Ez 'alkalommal a csoport, a 
new-brunswiaki bajtársak ~ezde
ményezésére mt és Kanadának az 
Egyesült Nem2Jetekhez kiküldött 
képviselőjéhez címzrett azon Me
morandumra, amely Magyarország 
és a SzovjetUJnió között fennáLló 

Barátsági" - szerződés 20 évre 
~aló meghossmbbí.tJása reLl·en fog
Lal állást, kö~el 100 aJ1áÍrást gyűj
tött. 

Másnap, febru.ár ll~én a wellan
di r. k. és vef. temprlomokban a 
Szenurusét iUretve Istentiszteletet 
a hűsi- és mártir haláLt halt baj,tár
sainkért IffiUalttak be le1kipátszo
raink. 

* 
Hamiltoni bajtársaink ~Ontario, 

Kanada) 1968. február 17-én ren-
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dezték a csendörnapot a csoport
vezető: SeregéLyes Márton fötörm 
bajtársunk laikásán, melyoen 34 baj
társunk és hozzátartozó, valamint 
vendég jelent meg. A föasztalnál 
Kiss Gábor S. J., :hamiltoni plébá
nos, Gérus István örm a hamilto
ni l1ef. egyház gondnoka, a MK
CSBK vezetöség aLelnöke és ügy
vezetö ,elnöke foglaltak helyet. 

A föasztal mögött a falon a ha
miltoni csoport zászlaja, kakas toll, 
csendörpuska és csendörkardok 
emelték az ünnepi hangulatot. 

A hamiltoni csendörnap 

Az ízLetes disznótoros vacsorát 
a csendörasszonyok fözték és ISzol
gálták fel, élükön a háziasszony és 
Suller János szakv bajtársunk fe
Jesége. 

Asztali áldást a rk. plébános 
mondott, majd Kövendy Károly 
szds, a vezetöség ügyvezető elnö
ke mondotta el ünnepi beszédét, 
mely nem a régi idök idézése volt 
a ,szabad szép szülöhazából, hanem 
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bő tájékoztatást nyújtott emigráns 
csendőr kötelességeiről az új ha. 

jjábam.. Mert a csendőr az emig. 
,rációban is híven teljesíti köteLes. 
ségeit a magyar érdekekért és 
MagyaroJ'szág felszabaduLásáért. 

Végül Gérus István őrm baj tár. 
sunk méltatta a csendőrnapot egy 
öregkanadás derék járőrvezetij 
szemein ,.k!eresztül. Ezután Seregé. 
lyes fötőrm csopol1tvezető ismer. 
!tette a csendőrmemorandumot, 
melyet ~esoo írtak alá alá a je
lenlévök és oov:ábbítottak New 
Yorkba az Egyesült Nemzetekhez. 

Az (egybegyűLt bajtársak végül 
eme1lredett jóhangulatban beszél. 
gettek a késö éjszakai órákig, 
melybe bekapesolódtak csendörba. 
rátaink is, köztük Jaczenkó Imre, 
a ~k. egyház gondnoka és Várady 
Gyula, a Szabadságharcos Szövet
ség titkára. 

* 
Torontói csoportunk (Ont. Ka

nada) 1968. február 10-én rendez
te a hagyományos csendörbálját a 
megszokott helyen, a Szent Erzsé
bet rk. egyház dísztermében. A bá
lon csak 250 vendég jelent meg 
szokásos teLIt ház helyett, mely a 
szokatlan, csontighasogató ,hideg
nek tudható be. Dr. Szalontai Sán
dor csoportvezetö üdvözlő szavai 
után Finta Imre szds bajtársunk 
mókázása emelte a jóhangulatot. 
maj a v:ezetöség ügyv'ezetö elatö
ke bemutatta az USA-ból érkezett 
Andróczi Ferenc M. Sc. örm, egye
temi tanár bajtársunkat, kinek át-

.J 

Szalontai Sándor g. fhdgy, a 
esztendoK legkiválóbb MK
csoportvezetöje ünnepi be
mondja 1968. februárban a 

torontói csendörnapon 

adta a MKiCSBK Elismerö Okira
tM. Andróczi örm bajtársunk köz
v.tIen, szívböljövö szavakkal fe
jeIllte ki örömét, hogy ismét csen
d&' bajrtársak .k!özt lehet és olyan 
ldSmye~etben, melyet el se kép
zelt azelött. A nagyteremben Erdé
lyt Barna detektivf>elügye1ö híres 
d&ányzen.ekara húzta megáJHás 
!$tm a csárdásokat és keringö
kret, a feLs ö teremben modern ,tánc_ina. hal1sogta a hanguLatos ~e

Mindenki jólérezue magát zár
Az erkö,1csi és anyagi siker 

... ~~'U~~ •• ~ fe ljegyeztük min
csendörasszonyaink nevét, 

süteményadományozással já
hozzá az est sdkeréhez: Fé-

Lászlóné, Kiler Róza, Feke 
Karacs Lászlóné, Vkágh 
Foehérváry Feooncné, Rá

J árlo"Sné, Kiss Károlyne és 
Jánosné. 

TorOlllJtoi csoportunk a csendfu
napi vaosoráját február 24-é.n tar
totta meg a Budapest vendéglő 
gyönyörű különtermében, hol telt 
ház meli1ett közel 100 fö hallgat
ta végig az ünnepi műsort és fo
gyasztoltta eL az ünnepi vacsorát. 

Kay Gyöngyi rnagyarruhás ,kis
Lány ,ragyogó szavalata mindenkit 
meghaJtott. Az ünnepi beszédet 
Borbély István S. J. rendfönök 
mondtotta kegyeletes szavakkal a 
Hösök és Mártírok emlékezetére. 
V ég.Üil vitéz Serényi I,stván tb. 
~dör szó.la,LIt tiel, ki átVlette a 
csendörjelvényt és a MKCSBK EI
ismerö Okiratát. Beszédében ki
tért gyermekéveire, amit csendör
laktanyában töltött, hol édesapja 
örspaJ'arrlcsnok volt. Ott taJnulta 
meg a kÖitellességteljesítést és küz
deniakarást, az egyenes életet, a 
törvénytiszteletet és hazaszerete
tet. A megrázó, kemény ember Lel
kéböl jövö szavak mindenkit fel
tüzeltek. Az ünnepi műsor iliezaj-

vitéz Serényi István tb. csendor 
jÓl érzi magát Torontóban 
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!ása után eddig sohasem tapasztalt 
lelkes hangulat alakult ki, mely 
végül hangos nátáZJásba tölit ki. 

Zárórakor még az meára tS ki
csendült a magyar és székely him
nusz f1ennsé~es dallama a Itoromói 
Liszt F'erenc kórus néhány vendég
tagjának v,ezetéséVle1. 

* 
Osendörnapok, ilLetve csendör

vacsorák voltak még Detroitban, 
CleVlelandben és Buenos Airesben, 
mel~et a Magyar Osendörök Csa
ládi Közössége rendezett. 

* 
Köszönjük Bajtársak, a csendör 

szeLLem változatlanul él! 

Nemzetközi társasága torontói 
csendőr bálon: Balogh Jenő 
ejtőernyős szds francia felleségélrel 
Forbes Frigyes tb. alhdgy, 
Gordon cső barát, az eszt Garayné, 

Varga Géza hv. szds 

HIREI(,I(ÖZLEMÉNYEI(, 
SZERI(ESZTŐI ÜZENETEI( 

Bajtársainik lemlékeznek, hogy a 
Legutóbbi Bajtársi LevéLben nagy 
S. O. S. jelZJéssel azrumaJ.i segít
séget kértünk egy ,súlyos beteg baj
társunk: Gyimesy Sándor hadnagy 
számára, ki Isú.ly.os TBC betegség
gel szenved Chillében. Bajtársaink 
megértették S. O. S. iie1hívásu:nk 
fontosságát. Azonnal, srer.te a vi
lágból meginduLtak la kisebb-lI18.
gyobb adományok, l dollártól a 
10 dollárig, minek következtében 
Gyimesy SáIIldor Mgy bajtársuntk.-
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nak 200 kanadai doLlár ,anyagi se· 
gítséget kü1dhettünk. Gyimesy 
Sándor azóta nyugodtabban él, 
baill1 ,el tudja viselni szenvedéseit 
a MKCSBK központhoz a. követke
zö ,LeV/eLet küldte: 

"A chilei hetJegsegélyzö intézet 
megáLlapította, hogy nincs reménY 
felépÜJtésemre, így egy egész cse
kély kis összeggel nyugdíjba kül· 
dött. Hála Istennek, a magyar csen' 
dör bajtá:rsak bölrezü adakozáSll 

mértékben segített rajtam és 
I8!1éIlOOmOll1, hogya befolyt ösz

feleség~m meg tudotJt indi
egy kis vegyeskeresikedést, 
néhány hónap múlva biztos 

egt~NH~5tt SlJerez cSaJládom szá
Magam annyira meghatód-

nemes bajwsi segitségükÖlrl, 
nem taJál10k megfieLetö 'sZJa
mély há1áan kifejezésére. 

tisZJte1ettJei Százados Úrnak 
a többi csendÖlr Bajltársaimnak: 

ITtm,p,,,-v Sándor hdgy, SaJIlJti.,ago de 
1969. Január 22.". 

Gyimesy BajtársunklIlak hitet, 
és ItaLpnaá11ást 'kívá-

Ti előttetek pedig, áldomtos 
Bajltársaimk, a vezetőség 

o. s. 
~\ ..... ~",vr Bajtársak, újból S.O.S. 

jövünk Hozz.áJtok, aZOiI1!l1.a:l 
összeggeL ikell segítenünk 

smkaszVlezetö és egy százados 
E sorok olvasásakor 

elö egy borítékOlt:, címez
meg: ,.MKCSBK" Hungari,an 

P. O. Box 65, Js.1Ln.gton, 
Canada.A boritékra a feladó 
kjátok oda: Kerelres szakv, 

szds. Mi áldozatos adOlmá
azonnaL továbbít juk S. 

S.! Életet kell menteni!!! 

Kerekes Ferenc szakv. Bihar 
megyében, Körösjánosfu!lvá:n szü
letett és nött fel. 1940-belll a bécsi 
dö,ntés nem hozta haza színmagyar 
faluját. Egyik éjjel ,áitszökött Ma
gyarországra és jelentkezett a ma
gyaJr hatóságo knál. A csendörség
hez kérte felvételét, ami 'Silrerrel 
járt. Átképzésre az ungvári tanzlj
hoz küldték. Járörtálrsi ,1Janfolya
mot Makón végzett. A kolozsvári 
~erületnél 'szoLgáLt az apahidai ör
sön, majd félixfÜJrdöi és céckei 
örsOkön. A szovjet hadsereg elöre
törésekor s,zervezett csendöregy
reggel Tordánál kierült bevetésre, 
a véres harcokban megsebesült. A 
kolozsvári hadikórházban épült 
fel, majd visszatért a cécken örsre. 
A vÍlSs,zavoll1ulás során végig utó
védharcokat vívott egysége. Az 
összeomlá:skor az amerikaiak el
fogták és a bad-kreuznachti hadi
fogolytáborba kerult Németország
ba. A hadifogolytáborban éhinség 
dühöngött, miIIlek következtében 
az Idegenlégjóba jelentkezett a tá
borban megjeLent francia Idegen
légió toborzó bizottságánál. 

Élete az ismert ideg.enIégiós élet 
lett: kiképzés Afrikában, Algirban 
Sidi-lBel-Abbesben beosztották a 
légió 1. gyalogezredébe. Itt pk-i 
szd-han szolgáLt. Az ezred I. zlj
ával Indokina helyett Tuniszba 
küldték, ahol a Le Kef-i erödben 
szállásoltak be. Kepekes bajtársunk 
jó katona vOIIt, pk-ai kedvelték, 
rövidesen tizedessé léptették elö 
és rábízták a fegyver és löszerrak
tár kezelését. Ezidőben, 1947 nya-
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rán sokan megszöktek az idegen
légióból, meN az új zsidó állam: 
Izrael ügynökei faIlltasztikus ma
gas fizetéssel toboroztak önkénte
sekeit az arabok ,eJilen. E Vieszélyre 
pk-ai figyelrrreztetJték is Kerekes 
bajJj::ársunkat. A vé~etet elkerülni 
azonban nem ,Lehetett: Kerekes ti
:z;edest 4 ~degen1égiós swklevény 
fegyvweik kicserelése ürügyén 
megltámadta, fejét három helyen 
beszakították, hátgerincét puska
tusával eltörtélk. Elöljárói. vénbe
fagyva, ,eszméletlenül találták meg. 
A:z;onnal hadtkórházba s~IU>tották 
és a gondos orvosi ke:z;eJiés l évi 
élet-halál küzdelem után megmen
tette. 90%-os ihadirOlmkantkérut 
nyugdíja:z;táik alégibból. A11gtrban: 

teLepedett le. Gyógyulása után 
megnösült, aLgiriai magyar leányt 
vett feLeségül, a házaJSságból két 
fiú és egy kislány iSzüJetetlt. Ido.. 
!közben kitört az algiri araJb ~áza. 
dás, a békés, rendezett életet zűr. 
zruvar, tortura és !tex,ror váiltotta 
f,el. De GaulLe tábornok feLadta és 
kiurítette AIgkt. Kier.ekes bajltár. 
sunk is Franoioorswgba költörott 
és a francia Alpo\k köz'eMben tele
pedett le. Kis házat vásárolJt, 
amennyire rokkantsága engedte, 
gyári munkJát végzett. A franciaor
szági zavaros hely:z;et ,elértéktele
nítette kis nyugdíj át, u,gyananmyi
ra, hogy a háza >tör1esZl1:ése is ,lelhe
tetlenné vált. F,el'e/Siége idegbeteg 
lett, a családba heállrt: az éhezés 

1936. dec. 24-én a györi közlekedési örs két szegény kisfiút teljesen 
felruházott és ajándékokkal elhalmozott 
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ÍJ nélkü1öres. Minde:z;ek tetejébe 
I h,á:ZaJt is árverésre tüz1Jék ki. Egy 
JÓlyos hadimkkaJllt csendőr baj tár
sunk .léte, családjánalk élete ketr.ü.1t 
~relybe. 
esendőlr Bajwsunk, ki olvasod 

e sorokat, nyisd meg nemes !Szive
det, nyisd ki pén:z;tárcádart:! Kiill:dj 
azonnal l-2 d611árt e romlásba ke
tOlt bajtársunknak! 

Bokros István szds egyik kárpát
aljai szárny pk-unk volt. A szovjet 
badsereg iközeledésekor szárnya 
flAvetlésne került az uzsoki szoros, 

Ungvár védelmére. Egyre rit
osapaJtával végighruroolta Szlo-

1tikiát és 1945 ta~aszán jelentke
zett la Dunántúlon vihwv.ert egy
aégével. Németországból Ausmrá
U6ba ~áooorlQlt ki. 1966-ban súlyos 
beteg ,lett, meg nem áJ1lapítható 
agysérü1és, vagy .gerincsérüIés 
következtében mozgásképtelenné 
vélt, se járni, se mozogm, de még 
Imi se tud. 

Az ausztrál hatóságOIk havi $31. 
nyugdíjjal egy magyar öl'egottho& 
ban hely:ezték el, de gyógyke:z;eIé
séről tovább lIlem.gondoskodnak. 
Bokros szds orvosai egy kö
zeli gyógyfürdő látogatását aj án
lották, mely visszaadhrutná egész
sé,gét. A hatóságok elZt a külön 
gyógY1kle:z;elést nem fizetik, Bokros 
bajtársunk Ireménytelenül mozgás
lképtelen álHa!potban tOO'l1t sötét 
jövöje felé. 

Csendőr Bajtársunk, ki olvasod 
e sorokrut, légy ,a régi segítőkész 
ember: ~ü:ldj 1-2 dollárt súlyos be
t eg Bokros bajtársunknak, hogy el
mehessen a fürdőbe, visszakaphas
sa ismét mozgásképességét Csak 
mirajtunk áll, hogy megmentsük 
öklet! Ba;jtáns, cselekedj! S. O. S. 
Vá rjuk adományaitokaJt, a magya
rok Istene fog megáldani érte! 

MKCSBK vezetőség 

Zrínyi Rádióprogram 
Az edmontoni (Alberta, Ka

Dada) "Zrinyi Rádióprogram", 
röviden és magyarul az edmon
toni magyar katonarádió bemon
dója: Noel Péter oki. mérnök 
február 18án a következöket su
gározta szét: 
,.24 évvel ezelőtt, f<ebruáT 12-én 

apest maroknyi ra apadt védő
-ege parancsot kapott a vámsból 

való kitörésre, hogy a felmentő 
csapatok éleit Biatorbágynál elér
je. A kitörő sereg soraiban volt a 
müegyetemi és a többi egyetemi 
'zászlóaljak l eharcolrt:, beteg, de 
haroikedvben töretlen fiatal Je
génysége, köztük jómagam 1S. A 
romokban hevelI"ő kir ályi várból az 
első parancs szerint a Zárda utcá
nál kellett volna kitörnünk, de vá-
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ratlanul átrendeltek minket a Szé
na térre. Fájó .szívvel búcsúZItunk 
a véres romo któl! Míg a rohampa
rancsot vártuk, végigszaladIt ben
nünk a másfélhónapos budai har
cok minden 'emléke: a váratlan ka
nácsonyi riasztás, azelsö tűzharc 
az Új Szent János kórházná:l, a 
Baár Madas ILeáJnygimnázium, a 
Vérhalom tér, a Remetehegy, él 

Guggerhegy és a Hármashatárhegy 
vonulata, azok él helyek, horunan 
mindig kevesebben tértünk vissza, 
mint kimentünk. Hösi halott baj
társéllinkart: szánkón cipeltük haza 
és éjjel folytak a temetések a volt 
amerika:i követség Ikertjében. Sza
mody Olaf fhd,gy,szdpk-Ullik sulyos 
sebesüI.ten feküdt a Rókusban im
már .szovjet kéren. Sipeki Ba'lázs 
szds, zlj pk-Uillk súlyos égési se
bekkel került kórházba, ahol nem
sokára meghalt. A vidám Babinsz
ky László fhdgy, új szdpk-unk, 
Winter zLs, széllk. pk-unk és a zlj 
szeretett, új pk-ja: Nagy Zsombor 
csendőr százados együtt tárgyal
Mk a Ikitörés részleteit, majd elö
készített bennünket az utolsó nagy 
rohamra 

Nyugodtak voltunk, erlszántak és 
gondolatban búcsúztunk szerette
inkJtöl. 

Nagy Zsombor szds hatalmas 
termetű fiatal ember volt, a csen
dörségtöI osztotta be hozzánk vi
téz Hindy Iván vezds úr, a védö
semg legfelsöbb pk-a. Nagy Zsoon
bo,r szds úr mintaképe volt az 
1919-es véres kommunból felnött 
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magyarságnak, a biztonság öre 
bajban barátja, segítJö bajtársa ösz: 
szes alárendeLt jének. Ha ránéz_ 
tünk, máris a biztonság érZJése fo
gott el. 

A remetehegyi héllrOOk ide!jéJ) 
egy csendörszaikaszt osztottak be 
arcvonal unk megerösítésére. Az 
"Ora el Labora" viHában voLtunk, 
amikor a szakasz megérkezett. Egy 
idösebb fötörm vollt pk-uk. Éppen 
a szokásos szovjet aknatüz terí
tett bennünkeIt, mi dekJroltunk, a 
csendörök azonban rá se 
tettek, mintha gyakorlótéren let
tek volna, úgy mozogtak idegek 
néLkül. Új feladatot kaptunk: ki
vetni az oroszt 'él Széplaki vendég
lö közelében tegnap elfoglalt állá
sábóI! A parancsot egyetlen ro
hammal végreahjtottuk. A csendő
rök közöttünk szétosztva vettek 
részt a támadásban, higgadtságuk 
átréllgadt mindnyájunkra, <él. fiatal 
harcosokrél- A asendörök állva har
colták végig a támadást, mint 
mondták, fekve nem lehet .Játni az 
ellenséget! Súlyos veszteségeinrk 
voltak itt is" a csendörök velünk 
maradtak és az állandó harcokban 
teljesen felmorzsolódtak! Igen 
náltuk öket, 24 év távlatából 
élénken él bennem magatartásuk, 
bajtársiasságuk. 

, Felharsogott a rohamparancs! 
N agy Zsombor szds úrral az élen 
kis csapatunk megkezdte a kitö
rést! Sokan e,lestek, mire a Fogas
kerekü végállomásához értünk, 
alig voltunk egy szaikasznyian. ve 

tovább, 'előre! A Jánoshegyi kilá
tóig egésznéllPos harcban küZJdöt
tük előre magunkat. It t ,egy védett 
domb alat t N agy Zsombor sZJds 
összegyűjtött bennünket, kiélldta a 
köveltkezö parancsokat és ,rövid 
pihenö után megindult a Itilátó al
jában összevont szovjet hal1Ckocsi
vonal ,áittöliése. Eklkor láttam utol
jára zljpk-omat, magam s ebes ül
ten orosz ~ogságba ,estem. 

Február 14 ... én ünnepli a m. kir. 
Csendőrség a csendörnapot, e na

vérbefojto,tta az ellenség a ki-

törést, Nagy Zsombor szds úr is 
hösi haLált halt, a megma,radt csen
dörok életét kioltotta a sZJOiVjet 
golyó .. . 

24 é.v távlatából igaz Ibaj'társi 
szeretettel gondolok Rátok ked
ves csendőr Bajtársaim! Kö,teIes-
ségtekelt haZJátokért híven, becsü
lettel és vitézül teljesítettétek! Ad
jon a Mindenható örök békét Ti
nektek és sokat rSzenvedeltt ~ 
pünknek reményt a szebb jövö
ben!" 

Svábjaink emlékezése 
a ID. kir. Csendőrségről 

It Stuttgartban kéthetenkint 
megjeleoo ",Unsere Post, Heimat
zeitung der Ungar.ndeuts chen " 
1968. február 4-i számában egész 
oldalas ciklkben ismerteti és mél
tartja a m. kir. Csendörséget. Á Iap 
8nyképet is közöl, egy 1912-.es 

és megjegyzi, hogy a 
Ikét népi német csendőnt ábrá-

A cikk bevezetöül megemlíti, 
idösebb honfitársaik biztosan 

emlékeznek még a ",rend dél
~ és szigorú örei"-re. Az ismer
_s célja, hogy a ,lci1lföldön fel

tt népi német ifjúság is képet al
tlhasson magának a ,,.l1égi Haza" 

t8endörintézményéröl. A további-

alkban németül a következöket 
írja: 

A méllgyar csendörség, bár vidé
ki l1endörségi szolgálatot látott el, 
a valóságban azonban egy katonai 
eIitcsarpat voLt, mely alapos kivá
lasztás és szigorú probaszolgá.tlat 
után felvett emberekből álLt. A 
hossZJÚ, kemény tés szigoru 'Icikép
ZJés, iskolázás sohasettn ért végelt, 
mert idők folyamán mindig adó
dott valami új, ami a kiképzés ki
böví,tését szükségessé tette. 

A magyar csendőröknek szép, 
rájukszabott zöldresbarna egy'en1ru
hájuk v()llt. Különleges jellegzetes 
lru1söt adott nekik a sisa1kszeru ke
mény fekete vadásZJkalap a nagy, 
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csilLogó zöldesfekete kakas toll for
góval és az áll ra csatolt .roham
szfjjaJl. A osendőrök megjelenése 
rendszerint bizonyos izgalmat vál
tott ki. Ha valakihez bementek, 
vagy csak ha a háza előtt megáll
tak, szinte futótűzként terjedt el 
a hír a faluban, hogy hol vannak 
a zsandárok. 

A következőkben ;külön-külön 
bekezdésekben ismerteti a cikk a 
csendörség 1881. február 14-i meg
alapítását, a Szolgálati Utasítás 
fejezeteinek megf.elelő csopontosí-

Mátéffy István ezds sírja Sydney
ben, Ausztráliában 
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tásban a szervezetét, a csendőrség
hez való felvételt, probaszolgála
tot, a közgazdálkodások lényegét, 
a oosülést, a csendőrség felada1Ját 
és 'szolgálatát. Ez az ismertetés 
teljesen tár.gyHagos és szakszeru. 

Befejezésül pedig összefoglaló
ban elmondja a cikk, hogy a csen
dőrség valóban elitcsapat volJt és 
mint a közbiztonság, ,~end és nyu
galom őrei a csendörök a kormány
zat erös támaszai voltak. 

Köszönjük "Unsere PoSlt"! 
A második világháború utáni 

Magyarországon egy még ma is 
tartó példátlan rágalom és gyaláz
kodó sajtóhadjárat indult meg a 
m. kir. Csendőrség ellen. Ennek 
sajnos, a tájékozatlan külföld is 
bedölt és ahogy otthon a csendört 
tüzzel-vassal irtották, üldözték és 
bebörtönözték, ugyanúgy külföl
dön is, a 'szabad világhan is 'Sok 
mellözés, megaláztatás érte a "há
borús bünösnek" kikiáltott m. kir. 
csendört! Hosszú évek teltek el, 
míg Nyugat szelffie kinyíLt és rájött 
arra, hogy mint sok más téren, 
úgy a magyar csendörséget illető

en is félrevezették. A világon szét
szóródott magyar csendörök szor
galma és becsületessége, megbíz
hatósága nyitotta lki a szemeket 
és hála a sok névtelen bajtálrsunk
nak, nekik köszönhet0, hogy a 
csendörmúlt ma már az egyik leg
jobb ajánló levél. Visszagondolván 
a \Sok meg nem érdemelt rágalom
ra és gyalázkodásra, kétszeresen 
jól esett az "Unsere Post" bátor 
tárgyilagossága. 

A m. kir. Csendőrség a német hadtudományi 

folyóiratban 
A posta sok érdekességet hoz a 

kanadai MKCSBK központ címére_ 
nyen váJratlan öröm volt a nyugat
német "Zeitschrift für Heereskun
de" folyóiratán:ak 1959. februári 
száma, melyet Gyldenfalk Artur 
ny. dán államvasuti felügyelő, tb. 
~enClor küldött hozzánk. 

A szerzövel több levelet váltva 
következőket tudtuk meg: 18 

korában állt a dán államvasu
szolgálatába, katona sohasem 
mert Dániában nem volt köte
katonai szolgálat. A trianoni 

.Ikbem tagja lett a dán hadtudo-
társaságnak, a finn hadtör

társaságnak, a német hadtu
társaságnak. Ilyen minő-

tá'voli utazásokra indult, el
Magyarországra is, hol HM 

és magyar tiszti tol
kíséretében tanulmányozta a 

m. kir. Hadilevéltárt, a huszár csa
patainkat és a m. kir. Csendörsé
get. Személyes barátságot kötött 
vitéz Aggházy Kamill vörgy-al, a 
Hadimúzeum és Levéltár akkori 
pk-ával, ki Gyldebfalk harátunkat 
Dániában meg is látogatta. Göm
bös Gyula vezds, min1szterelnök 
és honvédelmi miniszter több le
vélben köszönte meg a szerzö mun
kásságát küJföldön. Horthy Miklós 
kórmányzó a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjét adományozta ki
váló magyar szolgálatainak elis
meréseképpen. 

Gyldenfalk Artur tb. csendőr, 
dán államvasuti felügyelő 
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Gyldenfalk barátunk az össze
omlás után :Németországban kutat
ta magyar barátait. így talált rá 
Mátray Ferenc ezds hajtársunkra, 
kit meglátogatott, majd Mátray 
ezds viszonozta látogatását Dániá
ban. Folkusházy Lajos altbgy, ak
kori MKCSBK vezető 1959-ben tb. 
csendőrként felvette ta MKCSBK
ba .. 

Gyldenfalk Artur a II. világhá
ború végéig tagja és elnöke volt a 

Magyar~Dán Társaságnak n .vi'i' tllll Örömmel adjuk: közhírré bajtár-
hágában, azóta is élénk saink között, hogy a MKCSBK 
mel kiséri a világ eseményeket, re fej.lödik és növekszik az 
érdekes magyarvonatkozású Ifligráció 25~ik esztendejében is 
s,ágcikket juttatott el a MKC . d létszámában, mind anyagiak-
központba. Jelenleg, mint ny. n! 1968. öszén az ügyvezető el-
lamvasutt felügyelő él a dán csendes óceáni látogatásakor 
város közelében. Az a MKCSBK 49-ik, Bri-
csendőr szeretettel köszönti Columbiai csoportja Hangodi 
büszkék vagyunk arra, hogy alhdgy csoport vezetősége 
kiváló em'ber a mi dán tb. ezzel egyesítettük a Vancou-
bajtársunk: A. Gyldenfalk. Garibaldiban és Seattle-

élő bajtársainkat. Az új \ cso
székhelye Victoria, B. C. Ka-

* 
öszén Ardmore, 

USA .székhellyel 
a MKCSBK 50-ik cso-

Farkas-Pusztay Ödön tőrm
csoportvezetősége alatt 

~v!JIC;UJ'll "Valley Forge"-i cso
néven. Szívből gratulálunk és 

kívánunk, mindenkor 
egyetértésben egyházaink

cserkészeinkkel és a MHBK-
valamint a szabadságharco-

* 
Sándor hdgy megsegí

befutott l dolláros adomá- ' 

Hazai emlék egy elásott és hozzátartozók által megmentett csendőr 
ládából: a deméndi örs fiatal csendörei, kiket a szovjet csapatok saját 
sírjuk megásására kényszerítettek, majd a sírba géppisztolyozták őket 

t nem állott módunkba külön 
megköszönni. Az adako

kívánságára elküldjük a bevé
ta és összeg fotokópiáját. 

* 
vezetőség kéri az 

li csoport jainkat, hogy kér
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A mártirhalált csak egy csendör élte túl, akit időközben 
Galántára helyeztek mindenütt a helyi 

Amerikai Magyarok Szövetségébe. 
Ezzel egyben működé.si védelmet 
is nyernek s a magyar. öS6zefogást 
is szolgálják Kanadai csoport jaink 
immár 15 éve tagjai a Kanadai Ma
gyarok Szövetségének. 

* 
Lapzártakor kapott hírünk sze

rint a torontói MKCSBK Vadász
csoport jávorszarvas húst (moose) 
ajánlott ,fel a csendőr ünnepi va
csorára! 

* 
Kaptuk a következő levelet: 

"A Magyar Felszabadító Bizottság 
elnöksége nevében hálás köszönet
tel nyugtázom f. évi január hó 6-án 
megküldött újabb 35 tételt tartal
mazó Népi Veszteség kimutatásto
kat. Ezt annál is inkább köszönjük, 
mert az akció megindítása óta Ti 
vagytok az egyetlen szervezet, 
mely folyamatosan végzi az ösz
szeírást s ezt ,egyrészt lapotokban 
is leközlitek, másrészt az adato
kat eljuttat játok hozzánk is, hogy 
a csendőr veszteségeinket beiktat
hassuk népünk egyetemes veszte
ség nyilvántartásába s majdan 
feldolgozására. 

Igen hálásak volnánk, ha már a 
megküldött anyag kiegészítése
képpen - elsősorban a népbírósá
gi ítéletekkel kivégzettek eseté
ben - összegyüjtenétek a vád
anyagot s a való tényállást, már 
amennyiben ez megállapítható. 
(Különösen fontos volna ez a ve-
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zető poziciókat betöbtő személyi
ségek esetében.) Szíves támogatás
tokat ismételten megköszönve s a 
jövőre is kéNe maradok hazafias 
üdvözlettel: Homonnay Elemér". 

Megjegyresünk: a MKCSBK ve
zetőség 3 világrész 40 országában 
élő csendőr bajtársainkka1 áll ál
landó kapcsolatban. így adatszol
gáltatásunk a jelen helyzetben a 
legmegbízhatóbb, mely kinyúl ik a 
vasfüggönyön túlra ts. A MKCSBK 
vezetőség dolgozik és küzd a csen
dőr és magyar érdekekért! 

* 

NYILATKOZAT 

1968. december 31-én lejárt a 
MKCSBK vezetőség próbaideje. 
Azóta, hogy vitéz Király Gyula ez
redes úr nekünk adta át a MKCS
BK vezetését, az elmúlt 5 évben 
s~üntelenül a MKCSBK"élt dol
goztunk. Bajtársainkra bízzuk an
naJk eldöntését, hogy ez a hosszú 
idő a fiatalabb vezetöség részéről 
eredményes jó munka volt-e, vagy 
nem. 

Magam személyére, mint a MK 
CSBK vezetőség elnöke, majd 
ügyvezető elnöke és a Bajtársi Le
vél szerkesztö-kiadója, kijelentem, 
hogy minden igyekezetem és lépé
sem a MKCSBK erősítése és egye,. 
sitése érdekében önzetlenül történt 
és nagyon sajnálom, ha közben az 
én hibámból nézeteltérések kelet
keztek, de még jobban azt, ha köz-
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pekik azonnalI iskolai végzettsé
ben akaratomon kívül bárkit is ~ek és magas tudásuknak meg
megsértettem. A sértésekért ezen. felelő munkakört találniuk ',Mégis 
nel bocsánatot ,kérek. J)eCSülettel megáll ották helyüket, 

vitéz Kövendy Károly Sze!s eJistnerést szereztek a kanadai és 
a snagyar t.ársadalomban. Mi büsz-

* kék vagyunk ,rájuk és azok mara
dunk, a ,~Magyar Hírek" pedig 

A hazai! kommunista kormány csak ha.zudo~zon tov,á:bb, úgyse 
s2Jócsöve, a hazacsalogató "Magyar biSZ senki nekik! 
Hírek" hazu.glap ismét túlteljesi. 
tette a kommunista normát! A fen. 8 e, k Fe l , 
ti ,lap egyik 1968-nyári száma ka. a]tá.rsa Igye em. 
nadai beszámolót közöl egy haza· 
látogató gyárüzem tulajdonos állí· 1968. nyarán Kaliforniában 
tólagos kijelentéseiiről. A lap sze- (USA) egy állítólagos volt szege
rint egy Kanadában élő és jelenleg dl nemzetvédelmi nyomozó': Né
söprögető munkát végző csendör meth Dezső könyomatos lapot in
alezredes elkeseredett nyilatkaza· dItott "Nemzetvédelem" címen. A 
tot tett, mert "áthelyezték Szol· lap a Magyar Nemzetvédelmi Vi
nokról Egerbe". A "MagyélJr Hírek" _szövetség tagjai címére ment ki. 
ezzel a hazug és valótlan cikkel ~ fenti lap első két számában Né
az emigr,áns csendőrökbe akart be- metil Dezső elmefuttatást végzett 
lerúgni, mert kétségbeesetten a volt ro. kir. Csendőrségről, hiá
tóznak az emigráns csendőrök ÖSZ· DfOSan hozta történelmünket és a 
szetartása, erkölcsi és anyagi ereje Clendőrséget "háborús bünös"-nek 
miatt. Mint ahogy 1956 visszatéré- tlJIlvánUotta, valamint gyalázta a 
sének rettegése irtóztat ja őket, Horthy világot és a Nemzetvédel
ugyanígy félnek az emigráns csen· mt IKereszt ,eszméj ével ellenkező 
dörök jóhírétől is, tehát a cél: üt- fttsokat 'közölt. A MKCSBK veze
ni és vágni öket hazugul, valót· !&ég ügyvezető elnöke kötelessé-
lanul! híven azonnal levélben tilta-

A MKCSBK vezetőség a fenti írások ellen és kér-
lyesen és jól ismeri kanadai csen- vonta Németh Dezsőt, hogy 
dör törzstiszt jeinket! Egyetlen egy alóban a Nemzetvédelmi Ke-
sem dolgozik "üzemi söprögető ~ tulajdonosa? Németh Dezső 
munkában". Szinte kivétel nélkül lIPJa következő számában "Nyilt 
állami, vagy egyházi munkakörben egy Szálasista csendőr száza-
doigoznak, vagy dolgoztak, mert oz" c. cikkben kommunista, 
ma már nyugdíjasok zömükbeJl. ldali hangon gyalázatos táma-
Kivándorlásuk után közel 50 éveS intézett az ügyvezető elnök 
életkorral bizony nehezen sikerült 

ellen. E förmedvény ére megkapta 
ugyan a megérdemelt válasm, de 
az egész ügyben az volt a furcsa, 
hogy a clevelandi Csendőr Család 
elnöke nem tiltakozott a csendőr 
és Horthy-gyalázás ellen, de Né
meth Dezső nyílt levelét sokszoro
sítva szétkülldte az emigrációba és 
a kommunista iromány t ismét a 
MKCSBK ellen használta fel. Ah
hoz már hozzászoktunk, hogy oda
át a hallgaJtás uralkodik a ti1tako~ 

zás helyett, de azt már felettéb 
furcsán vettük ,hogy a csendőrsé
get és a Horhy-világot támooó cikk 
elleni fellépésünket bajtársiatlanul 
ellenünk használják fel! Németh 
Dezső lélJpja egyik későbbi számá
ban ismét hebizonyította kommu
nista mivoltát, mert az elhunyt 
kommunista államelnököt: Dobi 
Istvánt "nagy hazinak kijáró tisz
telettel" búcSlÚztatta 

Elnök Úr, gratulá'lunk s' 'köszön
jük bajtársiasságáft! 

Felkérjük Bajtársamkat szerte a 
világon, hogy a jövőben ha:sonló 
nyílt, va;gy körlevelek olvasásakor 
elsieteItt döntésük előtt intézzenek 
kérdést a MKCSBK központhoz, 
honnan mindig megkapják az iga
zi tájékoztatást! Néhány hajtár
sunkat megtévesztettek a fenti le
velek, de köszönjük mindazokna;k, 
kik bizalommal voltak irántunk és 
11 fenti írásokat hozzánk beküld
ték. így az aknamunkát sikerült 
feltartóztatni. Az igazság mindig 
kiderül! 

A MKCSBK vezetőség az ügy
ről azoonal jelentést tett a Fel-
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ügyelöségün.J{nek, a MHBK veze
tőinek, a ViJtézi Rendnek és a Sza
badságharcOs Szövetségnek. 

Valamint' : kérdést intéztünk a 
Magyar Nemzetvédelmi Világszö
vetség ügyvezető .fötitkárához: 

ronától kezdve mindent szid, egye
düli rendes dolog volt kisgazdapár. 
tinak lenni 1945-1948 ,között, mi
kor is a nemzet nagyjait bitóra 
küldték, pont a "koalicióban" és 
többségben lévő kisgazdák a pa. 

Rektor Béla százados, 
Ödön százados és 

Pál fötörzsörnnester. 
Bajtársaink elött a ,MK-

tiszteleg! 

Görgényi Géza szkv. ezds baj tár
sunkhoz, honnan azt a választ 
kaptuk, hogy Németh Dezső nem 
tagja a vilAgsZlervezetnek, a "Nem.
zetvédelem." c. laphoz semmi kö
zük sincs. A MKCSBK-hoz közel 

Szent László ,Társaságba több 
Bajt,ársunk felvétele fo~ lástos hóhér párt és köztársasági .'-UU\JL 

. álló és igaz , bajtársunknak ismert 
egykori torontói honvéd a követ
kező levelet intézte hozzánk az 
üggyel kapcsolatban: - "Az eltelt 
12 év alatt ennyire gyenge össze
állftású, sienilisen megírt ,lapot, 
mint a Nemzetvédelem, nem lát
tam. Nevetséges, hogy a Szent (Ko-

" 

elnökükkel az élen!-
Magunk részéről az ellCsendese. 

dett ügyet ezzel befejeZJtük s kí. 
váncsian várjuk, hogy a clevelandi 
Csendőr Család elnöksége jelen . 
tést tesz-e az amerikai biztonsági 
rendőrségnek, a FBI-nak és kérik·e 
a zaJVartkeltő Németh Dezsö de. 
portálás,át? Mert a bomlasztó 
munstával szemben ez a fellépé
siilk nemcsak kívánatos, hanem az 
USA biztonsága szempontj,áhól 
kötelességük is! 

Felvétel a Szent László Társaságba 
Vitéi kisbárnaki Farkas Ferenc 

vezérezredes úr, a Szent László 
Társaság kormányzója Magyaror
sÍ;ágért és , a magyarságért teljesí
tett ki;váló szolgálataikért a Társa
ságba felvette a következő csen
dőr hajtárshlhkat: 
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Dr. vitéz Uj.laky LászLó alezre' 
des, Bónis László tb. századOS, 
Andr6czi Ferenc M. Sc. őrmester, 

a lentieknek pedig kimagasló ered' 
ményes szolgálataikért a Szent 
László Érdemkeresztet adomá" 
nyozta: 

* a 'Irovetkező javaslatot: 
a Bajtársi Levél és 

Egyesületi Értesítőnek egy 
szaklappá való egyesí

a következő feltételek mel-

,személyi 
hozni. 

Úgy a kanadai (?), mint a 
közösség a lapban be

anyag arányában járuljon hoz
elöállítási költségekhez. 

Aláírás~ 
Sz. B. szds egyetemi tanár és 

a Rendörakadémia tanára". 

Megjegyzésünk: Köszönjük a ja
vaslatot, azt szeretnénk meg is va
lósítani. Ehez azonban szükséges 
az emigráns béke, egy~~.n:és és kö
zös munka az újból egyesített MK
CSBIK világszervezetében, mely
nek megvalósításán Felügyelősé
günik már dolgozik. A Bajtársi L~ 
vél 21 éve a világszea:vezet lapja 
s nem a kanadaiaké. Csak a Iap 
szerkesztője és a nyomda van Ka
nadában, de az elöáIlításához szük
séges anyagiak 3 világrész 40 or
szágából futnak be a , Kanadában 
lévő MKCSBK központhoz. L. ada
kozások listáját 21 évre visszame
nőleg! A haJVi megjelenéssel azon
ban baj lesz! A Bajtársi Levél mun
katársai kenyérkereső munkában 
dolgozó és elfoglalt bajtársak, je
len körülményeink szerint (idő és 
anyagiak) képtelenség "a lapot ha
vonta: megjelentetni. A jószándé
kot azonban megfo.ntolás alá veszi 
50 csoportunk és szórványunk a 
Felü )1'előséggel és a vezetőséggel 
egyetértés en, mint ;volt 1958 

'előtt a MlKCSBK nagy családjában! 
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A Vietnámban harcoló amerikai 

hadsereg soraiban ezer és ezer ma
gyar fiú küzd ugyanazon ellenség 
ellen, mely ellen apáik az ö szüle
tésük idején elbuktak. Mint elözö 
számunkban közöltük, a Vietnám
ban hösi halált halt amerikai ma
gyar katonákat a MKCSBK saját 
halottainak tekinti és örzi dicső 
emléküket! Ezideig a következö 
hösi halottak nevét sikerült felje
gyeznünk 

1. Ambrózi Lajos tengeresz
gyalogos, 

2. Boromissza Csaba t~edes, 

3. HGlovits László törzsörmes-
.ter, 

4. Kéri Róbert tengerészgyalo~ 
gos, 

5. László József fötörzsörmes-
ter, 

Sárosy István tengerészgyalo
gos, 

7. Vigh Sándor tengerészgyalo
gos, 

8. ifj. Keresztes Béla tengerész
gyalogos, 

9. Szijjártó István őrmester, 

10. ifj. Székely Ákos százados, 
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11. ifj. Pozmann Sándor had. 
nagy, 

12. Farkas Albert tengerészgYa. 
logos, 

13. Sas Róbert tengerészgyalo
gos, 

14. ifj. Száhlender Gyula eü. ka. 
tona, 

15. Zöldi Gábor U::IIJlKeJrt:l:S:6~)'é:lij 

gos. 

Az amerikai magyar Hösök holt· 
testét az USA hazahozta és jelen· 
leg amerikai katonai temetökben 
pihennek. 

Legyen áldott d1icsö emléklük! 

"Az emberek keveset "g-, onC10HW"j 
nak felületesen oLvasnak, "' ... " ....... ,
ikodottan ítélnek és úgy fogadják 
el a véleményeket, ahogy a pénzt 
elfogadják, azért mert forgalomban 
van." 

"A nagy embereknek az a sajá' 
tosságuk, hogy hitványellensége' 
ik vannak". 

F. M. Arouet de Voltaire 

Adakozások a Bajtársi Levélre és a' 
központi adminisztrációra: 

D. D. sms $9.-, Perth-i csoport 
$10.-, P. L. fötörm $16.10, v. Á. 
Z, eros $1.07, v. Sz. F. $5.35, v. 
sz. J. örm $10.72, v. H. L. törm 
p,-, Dr. B. K. szds $3.87, v. A. 
Z. eros $1.07, M . A örm $5.-, 
Mo l. örm $5.-, R. J. fötörm $5.~, 
L. J. tbcsö $5.-, D. D. szds $5.-, 

G. h. szds $10.-, ohicagói cso
$34.62; B. L. törm $5.~, Ang

csoport $53.05, S. P. örm $5.-, 
pr, Sz. S. g. t1hdgy $8.40, v. Á. Z. 
pts $1.07, calgarii csoport $50.-, 

, A. tb cso .... .-, H. F. förorm 
,10, J. J. örm $10.- calga i 

....... TVlort $24.-, M. L örm $5.-, B . 
$lo.t-, Cs. J. szakv $10.-, 

J. szakv $10.-, K. N. g. szds 
O, B. J. örm $2.14, v. T. P. F. 
$5.-, Dr. K. 1. szds $5.35, F. 

alez $4.-, B. S. ,ezds $5.-, 
• cagói csoport $32.10, P. L örm 

E. B. det. $4.-, Z. Á. ezds 
v. Sz. K. szds $326.26, Dr. 
szds $15.90, B. A-né $5.-, 
alez $10.-, B. F. ih. ,fhdgy 

Cs. L. örm $5.10, hamilto
$20.-, B. A örm 

B. J. szakv $5.~, torontói 
$40.-, torontói csoport 

Dr. B. L. szds $5.14, v. Á. 
. !iZds $2.14, V. L örm $5.04, T. 

$0.36, K. A. alez $2.68, F. 
&tn $10.-, N. Gy. örm $10.-, 

csoport $30.-, T. E. alez 

$2.14, valenciai csoport $32.10, D. 
I. örm $10.70, P. I. örm $5.-, per
thi csoport $10.-, v. J. Gy. g. 
fhdgy $10.-, B. J. szakv $3.-, 
Dr. K. L. o. hdgy $25.'-, francia
országi csoport $12.-, Sao pau
loi csoport $28.23, M. L. szds 
$2.48, U. J. fötörm $10.70, v. T. L. 
ezds $5.35, E. F. $2.70, Sz. 1. örm 
$5.-, v. Á. Z. ezds $1.07, P. J. 
örm $5.r-, P. B. förorm $20.-, K. 
S. fötörm $26.75, G. Zs. L örm 
$26.75, v. Sz. Á. örm 12.-. 

Adakozások a központi segély
..alapra: B. L. törm $5.-, M. I: örm 
$5.-, chicagói csoport $2.14, L. B . 
al ez $10.-, hamiltoni csoport 
$40.-, N. S. vk. örgy $10.-, Dr. 
Sz. S. g. fhdgy $10.-, sydney.i cso
port $49.59, T. J. v. törm $3.-, 
sao pauloi csoport $20.t-, U. J. fö 
törm $10.70 . 

Közvetlen adakozások a Szé
chenyi 'Iársaságnak: A F. M. Sc. 
örm. 5.36, wellandi csoport $25.-, 
K. J. örm $5.-, Dr. F. K. fhdgy 
$2.-, v. Sz. K. szds $10.30, Cs. 
B. eros $5.39, VI. J. Gy. ezds $5.39, 
K. K. ezds $5.\-, Dr. J. L. tb. csö 
$5.-, :M. J. v. törm $6.-, F. F. 
örgy $5.-, Dr. N. Gy. tb. csö, 
$5.-, V. G. tb. szds $5.-, H. B.-né 
$75.-, M. 1. örm $5.-, K. L. fő

törm $30j-, Sz. G. hdgy $30.-, 
Sz. J. szakv $5.-. 
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,Közvetlen segélyezések: H. I. 
a1hdgy $11.20, v. R. J. örm $140.-, 
L. B. alez $37.50, F. F. örgy $173.64 
F. J. a~hdgy $58.35, valenciai cso
port $53.50, Niagara~vidéki csoport 
$20.-, sydneyi csoport $82.-, B. 
S. szds. $130.-, v. O. S. L. zls. $ 
152.-, T. J. v. törm 330.-, V. M. 
fötörm $33.-, v. Sz. L. zls $ 
1.430.-, v. Sz. K. szds $12.-, v. 
Sz. Á. örm $12, milwaukeei csoport 
$53.50, $1.620.-, chicagói csoport 
$1.620J--, N. N. fötörm $2.030.-, 
Sz. M. zls $ 15.95, G. Zs. 1. örm. 
$10.70, B. L. tb szds $10.70, A. P. 
örgy. $22.-, $118.-. 

A MjKCSBK központ 1968. Ka
rácsonyára 7 IRKA csomagot kül
dött az Ohazá!ba, 8 Bajtársat és 
csö hozzátrurtozót segített pénz
adománJnyal Európában, a Vitézi 
Rendnek $164.- összeget juttattak 
bajtársaink, a magyar cserkészet 
$82.- adományban részesült, a 
perthi Magyar Otthon megszületé
sére és egyházaink ,támogatásáIra 
$1. 600.- összeget adományoztak, 
chkagói bajtársainik $1.620.- ösz
szeget 'áldoztak 'a magyar egyhá
zainkra, az ügyv. elnök $326.26 
összeget áldozott sajátJ ' l, hogy 
nyugatkanadai csoportjaiilkat meg
látogathassa, $22.40 összeget to
vábbítottunJk a Szt. László Társa
ságnak, a milwaukeei csoportunk 
ugyancsak $1.620.- összeget áldo
zott magya<r egY1házaiJnknak, Baj
társaink világszerte több, mint 200 
LKKA csomagot küldtek az Óha
zába cső bajtársaink és hozzátar
tozók támogatására, a MKCSBK 
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a "Fü etlen Magyarorszá
t". A lap bátor, meg nem alkuvó 

gú és ntindenkor a magyar 
zságot hirdeti. Töretlenül küzd 

magyar érdekekért, erösen csen
rbarát! A "Független Magyaror

ot" c. újság többször hozott 
flár csendörbarát cikket, csendör

pra egy egész oldalt áldozott. 
lajtársak fizessetek elö e lapra. Cí
aük: "Independent Hungary, Füg
getlen Magyarországot", kiadja: 
Antibolsevista BajtáJrsak Szövetsé

Postacím: P. O. Box 67. West 
. l, Ont. Canada. Évi előfizetési 

$10.-. Mutatványszámot szí-
sen küldenek. 
Köszönjük Független Magyaror

ílágot! A MKCSBK tiszteleg! 

* 

központ $200.- összeget UJtaltát 
a súlyos beteg Gyimesy Sándor 
hdgy-nak, ugyancsak a MKCSBJ{ 
központ és csoport jaink $240._ 
összeget utaltak át vitéz Karsay 
J eni) alez úr özvegy:ének temetési 
költségekre és a SÍlrköre a követke
ző megoszlásban: New Brunswick-i 
csoport $31.-, Clevelandi Csendör 
Család koszorúmegváltásra $21.40, 
torontói csoport $30.-, milwau
keei csoport $16.-, sydneyi cso
port $14.28, niagaravidéki CSOp ort 
$20.-, hollandiai csoport $18.33, 
németországi csoport $20.\--, ang
liai csoport $9.74, sao-paulói cso
port $8.-, milwaukeei csoport 
$16.05, a fennmaradó össz'eget 
egyéni adományok hozták össze, 
Nagy össz'eg gyült össze a Széche
nyi Társaságnak is a kanadai ma· 
gyar egyetemi tanszékekre és is· A Bajtánsi Levél ismét 'erös ké
kolákra: $234.44. séssel jelent meg. Oka: összel üres 

Adakozások a küldöttségi alap· volt a kassza, az adakozás ok leáll
ra: B. L. törm $5.-, Cs. J. szakv .., a szokásos nemfizetök, föleg 
$100.-, U. J. szakv $25 . ...-, B. J. &tUSA-ban, mindeddig nem küld
örm $5.15, V. Gy. fötö,rm $16.08, ték be immálr 5 éves hátralékukat. 
bankkamatok összege: $137.80. A J r elején nyomdánk Wass AI-
küldöttségi alapon $1.800.~ dolo "Szépmíves Czéh" kiönyv,eit 
Látt meghaladó összeget örzünk és nyomta, azok elkészülé-
bankban. ozzá sem kezdhettek a Baj-

A MKCSBK vezetőség tisztele evélhez. A lap vég!l"e elké-
Bajtár:saink mindenkor, minde onban annyira összegyül-
várakozást felülmúló nemes ,áldo- a bajtársi hírek, hogy azokat 
zatkészsége elött! nség volt a jelen számban 

* kéru.nttatni! Megértést és türelmet 

Lapzárta 1968. december 31. ! A Bajtársi Levél nem. szünt 
tnea 61 soha sem ,fog megsrunni! 
ll6a6t en késik, mert 81 megj ele-

BajtáIrsak figyelem! akadályozzák az anyagiak, 
Tmontóban új magyar lap ill' a SZeikesztö-kiadó példátlan elfog-

* 

laltsága és túlterheltsége. De már 
készül az új téli és tavaszi szám , 
még a nyár beállta 'elött kipostáz
zuk! 

Sohase rel ejtsétek: a nyomda 
nem dolgozik ingyen, a posta nem 
szállít ingyen! 

* 
iBajtársak figyelem! 

A Bajtársi Levélben megjelenö 
hirek, ciklkek, közlemények nem 
jelentenek katonai titkot, arra 
azonban ügyeljünk, hogy lapunk 
ne kerüljön ellenségeink kezébe, 
akik a2t ellenünk felhasználhat
ják! 

Ügyeljünk hazai levelezésünk
ben, a postát a kommunista ható
ságok 'ellenörzik, a hozzátartozó
kat ok nélkül zaklatják! 

* 
A kanadai hatóságok újabb el

ismerést adtak a MlKCSBK-nak! A 
Bajtársi Levél elnyect:e a sajtóen
gedélyt és a "second dass mail" 
pdvilégiumot, mely az olcsóbb 
postai szállítást tette vlOlna lehetö
vé. Sajnos, egy 1969. április 1-én 
m~elent újabb postaügyi törvény 
'ezen utóbbi kedvezményt eltö
rölte az idöszaki lapoknál! Igy a 
postaköltség duplájára emelkedett! 

A hivatalOiS sajtJóengedélyt Dr. 
Kerényi Károly szkv, hb. százados, 
torOlIltói ügyvéd, a Kanadai Magya
rok SzöVietsége ' alelnöke járta ki. 
Köszönjük! 
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HIVEN BECSOLETTEl VIT~OL 

MINDHALÁLIG! 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen. 

zilIt a Kanadai Magyarság nyomdájában, 412 Bloor St. W. Toronto 4, Ont 


