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Bajtár~i Levél 

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŰR BAJTARSI KÖZÖSS~G 
KÖZPONTI TÁJÉKOZTATÓJA 

Alapította: NÉHAI VITÉZ KAR SAY JENŰ ALEZREDES 

l 
I 

1972. JANUAR - FEBRUAR - MARCIUS -
APRIúIS - MAJUS - JUNIUS 

XXV. ÉVFOLYAM, i, 2, 3, 4, 5, 6 SZAM 

A Bajtársi Levél és a MKCSBK központ címe: 

"MKCSBK" HUNGaRIAN VETERANS. 

P. O. BOX 335, ETOBICOKE, ONTARIO, CANADA 



A MKCSBK, - A M. KIR. CSENDőR BAJT ARSI KöZöSStG 
ontariói (kanadai) csoportjai hatósági működési enge,déllyel 

rendelkeznek. 

Alakulási évünk: 1949. 

A működési engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 

Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. John Yaremko, mi
nister of citizenship, provinciai secretary. 

Angol hivatalos megnevezésünk: .,Royal Hungarian Gendarmerie Ve
terans' Benevolent Association". 

Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Province of Ontario. 
I 

Feladataink : 

Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját adományokkal, 
gyűjtéssel, kölcsönnel. 

Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot lé
tesíteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanél
küli bajtársainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni baj társainkat. 

Apolni a szolgálati ideálokat s ~elettel megőrizni em1ékét a m. kir. 
Csendőrség azon volt tagj ainak, k a törvény és a rend szolgálatában 
és az ország védelmében életüket a k a Hazáért. 

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

A Bajtársi Levél, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek, mint 
világszervezetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alakulási éve: 1948. 

A MKCSBK Vezetőség megk~zásából szerkeszti és kiadia 
vitéz Kövendy Károly szazados 

Minden cikkért, közleItlényért szerzője felelős. 

Előfizetési díj évi $10.00. 

Minden levelet, hírt, közlemény t és pénzadományt a 
következő clmre kérünk: . 

"MKCSBK" HUNGiARIAN VETERANS 
P. O. BOX 335, ETOBICOKE, ONTARIO, CANADA , . 

Postafiókunkat egyházaink ajánlása után a kanadai postaügyi mini sz. 
térium (Ottawa) hivatalosan bejegyezte. 

Bajtárs, bízz a MKCSBK VezetőségJpen, mely személytelenül és önzetlenül 
intézi világszervezetünk tájékoztat6, lnyilvántartási, segélyügyi szolgálatát. 

<, 

Kivonat az "Ausztráliai Magyarság' '-ból: 

Március 15 .. én elmo.ndott beszéd 

H ogy kinek mutatott a halovány csillag Zágon felé, 
És hány csatát dúlt törökverő Mátyás, 
Vagy mi volt, miről Verbőczy törvénykezett egykor, 
Nem tudom. 

Sohasem jártam a Lánchidon, mikor csillagok gyúltak a Duna felett, 
Vagy az Üllői úton tavasz-éjjel, Kosztolányi fái alatt. 
N em ültem a Múzeum lépcsőjén sem 

márciusi szélben, 
ol Széchenyi emléke jár a kövek között 

S hol Petőfi egykor történelmet szavalt. 
A Kilimandzsáró, s a fényes Hargita, nekem távoli hegyek. 

N em ismerem aN yírség homokját sem, 
Hol nagyapám porlik egy akácfa alatt, 
Vagy templom harangját egy kis faluban, a Tisza partján, 
Rórátés téli reggelen. 

Soha nem láttam a ha.zát, mely nektek mindent jelentett egykor: 
Bánatot, ifjúságo t, derűt . .. 
Az én magyarságom nem az, mint a tiétek, 
Az én magya'rrságom, keserűbb . .. 

Hogy mit tartogat számomra a holnap, e bomlott világban 
A halottá hazudott Isten útvesztett zűrzavarában, 
111. ég nem udom. 
Talán magával sodor majd a végelszámolás, 
Mielőtt megörege'dnék 
_ a rádióaktív hamu félelmetes csendjéből egy új világ születik majd meg 
Nélkülem. 

De addig, 
Gyökértelen kettős életemben is mindig érzem majd, 
Hogy testvérem a pesti srác, 
Ki ott fekszik az aszfalt alatt, 
K i akkor halt meg, mikor újra rombadőlt a pesti ház. 
S a Murray-parton született életemnek nem közömbös, 
Ha a Tiszáról sír egy hegedű, 
Vagy magyar bajnok áll a győztes dobogón, 
Valahol egy olimpián. 
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J.lIinden meg nem született magyar magzat nekem is fáj! 
Az éhen halt biafrai csecsemő mögött a székely t látom az erdélyi télben, 
Ki elfelejtve vár, 
U jsághír nélkül, reményteleül . .. 

A jövő az enyém, mondjátok. 
Itt az alkalom! 
És én azt kérdem, milyen jövő? 
K ettős életem keresztútján 
Sok mindent talán hiába vártok el tőlem, 
De halljátok, 
A nyelv még él az ajkamon! 

S hadd mondjam el most nektek százak és ezrek hitét, 
A világon szAtszórt magyar ifjak márciusi üzenetét: 
Egy társadalom inog, 
A bizonytalan, gyáva világ remeg most alattunk, 
És mi, 
Lehet talán, hogy Pilvax kávéház-nélküli modern március sal, 
B. A. degrével, vagy anélkül, 
Ékezettelenül vagyakcentussal, 
- Néha talán úgy, hogy nem is értetek meg minket, -
DE MI MAGY AROK MARADUNK . .. 

Melbourne, 1970 
RUTTKAI TAMAS (22 éves diák) 
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Partizánvadász 

Irta: SZÉKELY-MOLNARIMRE 

Napok óta nyugtalankodom, dolgozik bennem a kórság. Talán az 
teszi, hogy itt szinte óráról-órára változik az időjárás. Hol felugrik a 
hőmérő higanya, hol pedig mélyen a fagypont alá süllyed. Az éjszakám 
fullasztó nehéz, az égen hidegen szikrázik a hold, dermedt a csend, mint 
a halott asszonyok teste Szentmihály lován. Sírnak a fák is, s az én 
tekintetemben már búcsúzás van. Nem érnek váratlanul ezek a napok. 
Isteni rendelés ez is, mint a születés és a halál. Egyformán beteljesülés. 

A harmincas évek sorsváltó nyomorúságát idézi bennem a mostani 
űrű hóesés, a jég, a fagy, s ha erre a multra gondolok, a mostani 
\:lIeg szobámban is didergek. 
Miért van az, hogy az emigráns ok itt az idegenben, mint az űrhajó 

a hold körül, folyton keringünk' 
Akkór is hullt a hó Pesten, s mi, lapátokra várók ott topogtunk a 

széllel-bélelt ruhánkban az előljáróságok köztisztasági hivatalai előtt. 
Vártuk a kenyeret adó lapátot. Szédelegve és lázasan, éhesen és dide
regve, ami illett a télhez. 

Ott lapátolta velem együtt a havat egy szerény, halkszavú fiatalem
ber. Az efajta ny'omorúság egy életre köti össze a sorstársakat. Ezért 
kísértem figyelemmel később is az életét. Megtudtam, hogy nagynehezen 
fölvették a csendőr testületbe. Letagadta az érettségijét, azt is, hogy 
egyetemi polgár volt. A fiatalembert a lovascsendőrökhöz osztották 
be, Nyiregyházán végezte el a lovasiskolát, jó csendőr lett belőle. A 
hatalmával soha vissza nem élt. Mesélték róla, hogy a háború első 
éveiben, mikor Tiszapolgáron szolgált, egy reggel látta felsorakozni a 
szegényeket a községháza előtt. Hideg volt, havazott, az emberek több-

'ge kabát nélkül didergett. 
Mire várnak T 

- Az élelmiszerjegyekre várunk - felelték a kékre fagyott ajkak. 
- Igen? Hát akkor menjenek haza. Az élelmiszerjegy eket ki fogják 

kézbesíteni maguknak. 
A csendőr pedig bekopogtatott a törvénybíróhoz. 
- Hány kézbesítője van a falunak? - kérdezte zordan. 
- Csak egy - válaszolta a bíró. , 
- Hát akkor azonnal vegyen fel még hármat, és ,az élelmiszerjegyek 

még ma ki legyenek kézbesítve mindenkinek. Mert ha még egyszer itt 
látom várakozni a szegény népet, magát fogom lelőni ... 
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És jöttek a megkülönböztetési rendeletek. A szigorított eljárások ... 
Az izraelita állampolgárok ellen. És a csendőrségre hárult a parancsok 
végrehajtása. Ezt már nem vállalta. Kérte a leszerelését. Nyíregyházán 
a szárnyparancsnok a szemébe nevetett: 

- Mit gondol, azért tanítattuk ki magát, hogy most, amikor a legna
gyobb szükség van csendőrre, leszereljen ? 

Pár hét mulva újra jelentkezett kihallgatásra, s kért e, küldjék ki a 
frontra. 

A csendőrségnél az volt a gyakorlat, hogy a két kérés közül egyiket 
teljesíteni kell. Áthelyezték a tábori csendőrséghez. Sztaniszlóba ke
rült, a hadsereg főparancsnokságára. Lakatos Géza tábornok személyes 
f;zolgálatára rendelték ki. 

A partizánok állandó rettegésben tartották ezt a vidéket. A legkriti
kusabb helyeken, vasuti útvonalakon, hidakon robbant a bomba, kis' 
lott a vonat, katonai raktárak repültek a levegőbe. 

A fiatal csendőrnek egy jóképű lengyel nő volt il kedvese. Nagyon 
belevaló asszony volt. Aki véletlenül elkottyantotta, hogy ismerős par
tizán körökben is. A fiatal csendőrnek bevallotta, hogy az erdőben hol 
van a partizánok központja. Az pedig gondolt egy nagyot, s másnap el
indult egyedül partizán-vadászatra. Űgyesen lopakodott az erdőben, 
sikerült is a fák fedezéke alatt eljutnia a tetthelyre. 

Valósággal belerobbant az erdőőri lakásba, ahol tanyáztak a parti
zánok. Vig citeraszó mellett mulattak a legények. Nya:kalták a vodkát. 

A csendőr szembetalálta magát egy golyószóróval, amely ott volt 
felállítva az ágyon. 

Az egyik partizán hirtelen egy pokrócot dobott rá, de a társaság va
lósággal megdermedt, nem tudták~ hogy mihez kezdjenek, hogy hányan 
vannak a csendőrök? Kint biztosan már körül is kerítették a házat. 

A csendőr pedig azzal oldotta meg az ijedtséget, hogy leoldotta a 
deréksziját és a revolverével együtt letette az asztalra. Azok szólni ser.;' 
tudtak a meglepetéstől. Kivette a dohányzacskóját és megkinálta a pal 
tizánokat. 

- Gyújtsatok rá, fiúk. S mik'Ür rágyújtottak, egy üveg rumot tett az 
asztalra. - Igyatok. S mikor kiürült az üveg) tárgyalni kezdett velük. 

- örültség fiúk, amit csináltok. Hisz látjátok, rajtatok üthetnénk, 
vagy felgyújthatnám az erdőt s akkor úgy lövöldöznélek le benneteket, 
mint körvadászaton a nyulakat. De én ezt nem akarom. Kössünk egyez
séget. 

A partizánok kifakadtak a németek ellen, akik kegyetlenkedtek ve
lük. Az fájt legjobban nekik, hogy elvitték hozzátartozóikat kényszer
munkára - mondták. 
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- Nincs sok időm - nézett az oraJara az őrmester. Azt kívánom 
tőletek, hogy ne bántsátok a magyarokat. Megkötötték az egyezséget, a 
partizánvadász elbúcsúzott tőlük. 

Horhy Miklós kormányzó, mint ismeretes, Lakatos Gézát meghívta 
miniszterelnökének. A háború a végét járta. A főparancsnokságnak az 
okozott gondot, hogy milyen kíséretet adjanak melléje, mert nagy szé
gyen lett volna, ha útközben csapdába kerül, s elfogják a partizánok. 
Lakatos Géza tábornok röviden intézkedett: 

- Csak egy ember kíséretét veszem igénybe, - s rámutatott a mel
léje beosztott csendőrőrmesterre. Jól számított. Nem volt sehol fenn
akadásuk. Pedig több olyan helyen mentek keresztül, amely már par
tizán ellenőrzés alatt állott. 

A fiatal csendőr Budán, az utolsó napon esett fogságba. Az ördög-' 
~ rokban vetkőztették le, s húz ták le lábáról a sarkantyús csizmát. Aztán 

.vitték Foksányíba. 
Egyszer maga a GPU vezető kapitánya kérette maga elé: 
- Hát te vagy az a híres legény, aki sok kitüntetést kaptál, mert jól 

harcoltál ellenünk ~ S ezt még be is mered írni az életrajzodba. 
Ez olyan pillanat, amikor már nincs sok teketória. Következik a tar

kón lövés. A csendőrt a halál kapujában sem hagyta el a bátorsága. 
Odamutatott a százados kitüntetéseire. Teli volt rakva amelle ér-

mekkel. 
- Hát ide hallgass! - mondta elszántan -, ha neked nem lenne eny-

nyí kitüntetésed, én fogoly létemre még szóba se állnék veled I 
A szavaknak néha sulya és lélekformáló ereje van. A kapitány meg

változtatta elhatározását és csak ennyit mondott: erigy. 
A gyár, ahol dolgozott, hamarosan élüzem lett. Az oroszok az üzem 

magyar dolgozóit 1947-ben pontosan a képviselőválasztás okra haza en
gedték. De nem volt maradása otthon. Jugoszlávián keresztül akart ki
jutni Amerikába. Elfogták, táborba került, s mint tudjuk, a jugók nem 

ántak kesztyűs kézzel a magyar menekültekkel. Éheztették őket. J ár
~.ny tizedelte a testileg leromlottakat. Megszervezte az ellenállást. Lá

zadás tört ki, hogy együttes erővel kijussanak a pokolból. 
A tervet egy gyáva magyar elárulta. Meghiusult. Győzött a golyószó

ró. A főkolompos okat agyonlőtték. Köztük az én barátomat is, akivel 
a hóeltakarító lapát sorolt örök barátságba. J ó magyar volt. Megérdem
li, hogy a szavaknak ezt az egyszerű koszorúját tegyem le a sírjára ... 
emlékezésnek ... 
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Világmegváltók 

Dicső világ-kormány, népek megváltója, 
Jöttödet sok ember jaj de nagyon várja. 
K ik aJ ézus hitét tagadják, nem félik, 
Minden boldogságuk csak tőled remélik. 

Ha csak remény volna; csípje meg a kánya 
N em sokra méltatnám s fittyet hánynék rája/ 
De ez több mint remény, nekik ez valóság/ 
Szerintük ezen áll, vagy b1tkik a világ. 

, 
Ahogy síkra szállnak, érette, mellette 
Azt hinnéd minegyik egy-egy minisztere 
Az egész világot, annak minden népét, 
U gy kötik csomóba, mint kaszás a kévét! 

N em lesz diktatúra, nem lesz semmi izmus 
Nem fog uralkodni sem Isten, sem Krisztus! 
N em lesz magyar, német, lengyel vagy francia 
Ez lesz a kormánynak biztos garancia. 

Minden nemzet önként lemond a jogáról, . 
Mint fogfájos ember elkorhadt fogáról! 
Egyenlőség címén nem lesz vallás, sem faj, 
Feketekávét ad, majd a fejős bivaly! 

N em lesz többé fehér, sárga, vagy fekete, 
Ha a világ kormány, munkáját megkezdte. 
A háborgó tengert majd ,lecsendesíti, 
Az egész világot egyszínűre festi. 

Világtörténelem, lesz csak tündérmese 
Gyerekek sem járnak iskolába egy se 
Mindenki csak annyit szükséges, hogy tudjon, 
A kiszárat tóba fejest ne ugorjon. 

Még .azt is tudni kell, hogy hol van a szája, 
H ogyha szükség lesz rá, könnyen megfalálja, 
Nem dolgozik senki, lesz nagy egyenlőség, 
Katonaság sem lesz, mert nem lesz ellenség! 

. - 6-

u gy élünk, mint Adám, vagy talán még jobban 
Nem lesz egy kigyó sem a "paradicsomban". 
Kain sem lesz többé, mert nem keresztelnek, 
Minden gyilkos eszközt mágján elégetnek. 

Osak az atom marad, az is békés célra, 
A népfelesleget az viszi aholdba! 
Egyesült világ lesz, régi rossznak vége 
Igy születik, így lesz Örök világbéke/ 

BOD6 ANTAL őrm. 

EMLÉKEZÉS 

1971. február 14. Ez a nap immár huszonhatodik gyászos mérföldkö- . 
ve kálváriás utunknak. Egy negyedszázad előtt, ha vérzivataris idők
ben is, de egy úton, zárt oszlopban, egymásra szorosan feltakarva, 
emelt fővel mene teltünk, kitűzött céljaink felé. Az éjjeleiket is nappa
lokká téve hordoztuk szíveinkben a hazafiúi és katonai erényeket, ka
kastollas fövegeink címerében pedig az "Istenért és Hazáért" jelmon
datot. Ez a jelmondat volt indító rugója tetteinlrnek és gondolataink
nak, valamint fémjelzője azoknak az áldozatoknak, amelyeket a Ma
gyar Csendőr sohasem habozott meghozni. 

Az 1945. esztendő történelmünk egyik leggyászosabb korszakát hoz
ta. A kelet molochjá sátáni kezekkel halálos pörölycsapást mért Hazánk
ra és ezzel együtt testületünkre. A Kárpát medencében olyan rendszer 
'utott uralomra, mely csak a szennyben, vér- és könnyáradatban ké
es élni és tenyészni. Ennek a rendszernek megvásárolhatatlan aka

dálya volt testületünk, tehát egyetemlegesen vesznie kellett. Megsem 
kísérelte zsoldjába csábítani, mert jól tudta, hogy tagjai inkább a bitó
fát, börtönt, hontalanságot vagy a mártírsorsot vállalják, de haza
árulók, esküszegők nem lesznek soha! 

A világ történelmében példa nélkül álló eszközökkel és módon megti
zedelték és szétszórták sorainkat. Akik életben maradtak, azokat részint 
mártírsorsba, részint hontalanságba kergették. A legendás ka!kastollas 
föveget kopott fejfedő, a csendőrruhát uraságoktól levetett rongyok, a 
kardot vándorbot és a járőrtáskát koldustarisznya váltotta fel. Utunk 
a kálváriajárás útja lett. Kereszthordozók lettünk, homlokunkon a hon-
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Csendőrnap - Budapest -1942 

talanság és otthontalanság naponta mélyülő barázdáival. Kell-e ennél 
tragikusabb sors? 

Mindezek ellenére a magyar csendőr lelkileg a mai napig a régi ma
radt, ugyanazon erényekkel, amelyek mindenkor jellemezték és az is 
fog maradni. 

Álljunk meg az ez évi "Csendőrnap" mérföldkövénél. Égre függesz
tett tekintettel és összekulcsolt kezekkel könyörögjünk a Mindenhatóhoz, 
bogy engedje megérnünk édes Hazánk feltámadását, melyben rendület
lenül hiszünk. Egyben tegyünk szent esküvést, hogy ha majd "Sora 
kozót" fújnak a hazai kürtök, bárhol is érjen bennünket a hívószó -
még betegen, bénán, csonkán is az elsők között leszünk, kik beállnak a 
sorba. Utána a gondolat sebes szárnyain keressük fel hős Bajtársaink 
örök nyugvóhelyét, akik életüket áldozták a Hazáért, vagy a közbizton
ságért és helyezzük hant jaikra mélységes kegyeletünk koszorúját. Va
lamint egy perces néma csendben a mai szent napon áldozzunk az ösz
szes és a budai várban 1945-ben hősi haláit halt Osendőr és Honvéd 
Bajtársainkért. "Híven - becsülettel - vitézül, - a Hazáért mind
halálig." FEKETE GÁBOR tőrm, 

(Elhangzott a tourcoingi csendőrnapon) 
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1971 ... es csendőrnapi beszámoló 

FRANCIAORSZÁGI bajtársaink 1971. február 13-án tartották a 
csendőrnapi megemlékezést Tourcoing-ban a területvezető lakásán. 16 
bajtárs és hozzátartozó vett részt a franciaországi csendőrzászló és sza
badságharcos zászló alatt. Az üdvözlő megnyítóbeszédet Tóth József 
tőrm, csoport és területvezető mondotta, majd Bata József őrm emlé
kezett meg a cső napról. Felszólalt a szabadságharcosok vezetője is, ki 
hangoztatta az 1956-os felkelés eszméi és a m. kir. Csendőrség ideáljai 
közti hasonlóságot. Az ünnepséget kiváló magyaros vacsora követte, 
melyet a területvezető adott a bajtársak tiszteletére. Utána jó hangu
latban az éjszakai órákig beszélgettek, emlékeztek az egybegyűltek. 

AUSZTRIAI bajtársaink több helyen összejöttek a csendőrnapon. 
A stájerországiak Ceglédi Zsigmond szalIT lakásán találkoztak, hol meg
jelent egyik idős, volt kerpk ezredes bajtársunk is. Összesen tizen voltak 
s tiszteletükre eljöttek a helyi osztrák csendőr parancsnokok is: Kont
rol-Inspektor Herzmeyer és Inspektor Moser. Bajtársaink megható ün
nepséget rögtönöztek, a beszédek német nyelven folytak s az osztrák 

Csendőr udvarlaki őrség a budai várban. 1941. február 14. 
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kollégák megilletődve és maghatódva hallgatták. Majd kiváló ebédet 
adott a Ceglédi házaspár, ahol hosszasan, barátságosan elbeszélgettek. 
A csendőr köz.ponti zászlóhoz a steiermárki bajtársak egy ragyogó- kivi
telű zászlószalagot csináltattak s erre a költségre a pénzt (800 8ch.) 
összeadták. Gratulálunk Bajtársak, csak így tovább! Az osztrák csen
dőrök bevonása különösen nagyszerű cselekedet volt! 

Bregen:zJben (Bodeni tó) vitéz Lajtváry László szds rendezett 
nagyszabású és igen szép csendőrnapot! Huszan voltak, köztük Vasváry 
József altbgy, a ~egendás hírű honvéd hdtpk feleségével, Huba Ferenc 
alez és sokan mások. A MKC8BK központnak megható szövegű üdvözlő 
levelet küldtek s mind aláír ták. Az üdvözlő beszédet Lajtaváry szds, há
zigazda mondotta, kitért a m. kir. Csendőrség mult jára és emigrációs 
erőfeszítéseinkre. A helyi plébános: Msgr. Anisich Jenő is köszöntötte 
a csendőrség tagjait, majd rátért a hazai csendőrség kiválóságára é 
egyben mártírjainkra és hőseinkre emlékezett. Az ünnepi műsor utá 
kiváló ebéd következett. N agy örömünkre a csendőrnapon résztvett egy 
thtts 'Bajtársunk is, kit mártírként tartottJunk nyilván, mert Budán esett 
fogságba s halálhírét közölék. Az illető megszökött, Isten vele volt és 
szabad földre jutott I A hosszú évek hallgatása után vitéz Lajtaváry 
László szas bajtársunk kiváló munkát végzett s a központ felkérte 
Vorarlberg területvezetőjéül ! Szívből gratulálunk! 

A Duna mentén is voltak csendőrnapok, köszönjük ahiradást, 
bajtársi szívvel köszöntjük névtelen Bajtársainkat I 

Salzburgban bajtársaink a máricus 15-i mise keretében Üllne
pelték a csendőrnapot. Mint mindig, most is vitéz Porpáczy Jenő alez 
ministrált, Mihályf y János plébános mintegy 30 magyar hívő előtt ma
gasszárnyalású beszédben méltatta a m. kir. Csendőrség hazai és hábo
rús érdemeit. 

LONDONBAN, Angliában a sok tragikus haláleset miatt elmaradtak 
a cső napok. Többen a temetőket látogatták. . , 

NÉMETORSZÁGI bajtársaink több kis csoportja összejött a csendő.~ 
napon s emlékeztek Hőseinkre és Mártírjainkra. 

A Feketeerdei bajtársak 1971. február 14-én találkoztak a Kol
pinghaus vendéglő különtermében bajtársi ebédre; asszonyaikkal együtt 
huszan voltak. A rangidős bajtárs üdvözölte a megjelenteket. s megkö
szönte a vendégeknek, hogy megjelenésükkel bennünket megtiszteltek. 
Majd rövid, felemelő beszédben méltatta a csendőrnapot. Kitért emig
ráns erőfeszítéseinkre is, ahol első helyen áll az idős bajtársak és öz
vegyeink anyagi segítése. Ebben a munkában a helyi bajtársak ís kive
szik részüket. A cső nap előtt magyar misét is hallgattak bajtársaink. 
.Az ünnepi ebéd után hosszasan, barátságosan elbeszélgettek. Köszön-
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jük a MKCSBK központnak küldött és minden résztvevő által aláírt 
képes levelezőlapot ! 

HOLLANDIAI bajtársaink Orbán József tőrm kezdeményezésére 
1971. február 14-én magyar szentmisét szolgáltattak, a csendőr Hősök, 
Mártirok és a vitéz Karsay házaspár lelkiüdvéért. A mise előtt meglá
togatták vitéz Karsay Jenő' alez sirj át és virágot helyeztek rá. A mise 
előtt kiértesítették az elhunytak baráti körét. A mult szolgálata meg
ható és serkenő erővel bírt a jelenre! 

PERTHI CSOPORTUNK tagjai a csendőrnapot erősen megkésve 
1971. nyarán rendezték. Antalffy Pál őrgy, ausztráliai területvezetőnk 
személyes résztvételekor. (Beszámoló a hírek rovatában.) A csoportve
zető : vitéz Szombathy Lajos zls a "Perthi hírek" c. helyi lapban is

ertetést írt az 1971. februári számban az időközben megjelent "Jus
~.rice for Hungary" könyvről, majd a csendőrnap eszméjének hódolt. 
Csendőrnapkor mind a rk, mind a prot. egyházak lelkipásztorai meg

emlékeztek a m. kir. Csendőrség mult járól. Délután a csoportvezető 
megkoszorúzta az időközben elhunyt Dr. Tóth József őrgy és Fekete 
István főtőrm sírjait. A megjelent bajtársak előtt kegyelettel méltatta 
életüket s egybevonta a 'csendőrnap magasztos emlékével. 

Lovascsendőr járőr a Hortobágyi Csárdában találkozik a csikósokkal. 
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ADELAIDEI CSOPORTUNK 1971. február 21-én tartotta meg a 
csendőrnapot az elmult évek során hagyományossá vált kirándulóhe
lyen a Loftia Park-ban. Családjukkal együtt szép számú bajtársi kör 
gyűlt össze. A csoportvezető méltatta a nap jelentőségét és az egyik 
ausztráliai bajtárs leírt élményei alapján idézte az utolsó magyaror
szági csendőrnap : 1945. február 14-ének emlékét. Egy rp.ásik csen
dőr bajtárs, ki Buda ostromakor megsebesült, elmondta személyes él
ményei alapján, hogy érezte magát a rögtönzött tábori kórházban ágyú
dörgés és géppisztoly ropogás közben, mikor életre-halálra ment a küz
delem, mert ebben az állapotban is Buda csendőr hősei megtartották a 
csendőrnapot. 1971. február 14-én Adelaide magyar lelkipasztora szent
beszédében megemlékezett a csendőr hősökről és mártírokról és imád
kozott minden elhunyt csendőrért. (Lásd a csendőrnap fényképeit!) . 
Gratulálunk Varga István III. főtőrm Bajtársunknak a szép milan~ 
'házukhoz, köszönjük a szép fényképeket s kérjük, élje tovább cső szel
lemmel teli emigráns életét közösségünk javára, mint csoportvezető 
helyettes. 

MELBOURNEI CSOPORTUNK tagjai külön cső napot nem jelen
tettek, de tudjuk, hogy bajtársi szűk körben összejöttek s Antalffy Pál 
őrgy beutazta Ausztrália összes csendőr garnizonját 1971. koranyarán. 
( Ausztráliában későőszén. ) 

SYDNEYI CSOPORTUNK 1971. május 29-én tartotta meg szoká
sos évi csendőrnapi megemlékezés ét az "El Toro" nevű hotel-motel 
"Fiesta room"-jában, amely piros, fekete és arany belső díszítésével 
méltó keretet biztosított a szép számban megjelent bajtárs, barát és 
azok családtagjaiból és hozzátartozóiból összetevődött ünneplő közön
ségnek. Meghívott vendégeink között ott voltak egyházaink, a MHBK, 
a NSW. Egyesült Magyar Közösség, a cserkészet, a nemzeti sajtó kép
viselői is. 

Az ünnepi megemlékezést Csapó Endre tb. hop őrm csendőrbarát 
kontinens keresztény és magyar emigrációját méltóan képviselő "Auszt
ráliai Magyarság" szerkesztője tartotta. 

Beszédében hallgatói figyelmét - a keresztény magyar emigrációs 
újságírásra annyira jellemző - magyarságtudatra és az ezen alapuló 
kötelezettség vállalás ra hívta fel akkor amikor elmondotta, hogy mint 
szemtanú nem téved akkor, ha azt állítja, hogy a budai-várbeli har
cakban a magyar és német erők oldalán bevetett öt csendőrzászlóalj 
nemcsak azért harcolt kiválóan mert tagjai igen jó katonák voltak, ha
nem azért is, mert bolsevista ellenes felfogásuk ezt szinte nemzeti ön
védelmi feladattá tette számukra. 
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Buda eleste után az életbemaradottakkal együtt ő is orosz fogságba 
esett és onnan fél év mulva 1945-ben kiszabadulva leszedték ugyan róla 
olajos zsávoly ruháját, a még megmaradt egyéb kincstári kacat jait, de 
antibolsevista életszemléletét semmiféle katonai rendelet "leszerelni" 
nem tudta. 

Megragadta ezér.t a "minden kardnál ~élesebben vágó tollat" és azt 
azóta is a nemzet önvédelmi harca érdekében egy negyedszázadon át 
forgatja. Arra kérte ma - a Gondviselés különös kegyelméből a m. kir. 
csendőrség megalapításának 90-ik évfordulóját ünneplő jelenlevő -
volt m. kir. honvéd és csendőr bajtársakat, hogy a további évek során 
se "szereljenek le" szellemileg ebben a balra tolódó világban, ,hanem, 
minthogy nem maradt más hátra, fegyverként vegyék elő ismét a tol
lat és írják meg, ha másnak nem is, úgy a késő utódoknak, vagy a jövő 
,vszázad magyarjainak, hogy mi a hazájukból elüldözött, megrágalma
~ott magyar emigráns ok nem tagadtuk meg azt a Magyarországot, ami
ért annyi sok bajtársunk hősi halált halt vagy mártíromságot szenve
dett és amely Magyarországot ma Moszkva cselédei 1oo.000-es számú 
propaganda kiadványokban azok hitvány íróival karöltve, magyar nyel
ven gyalázzák. 

Csapó Endre bajtársunk nagy sikert aratott beszéde után Dr. vitéz 
Botond Pál, költői néven a magyar világemigráció közismert Botond 
Istvánja, "A MI ANYANK" című megható költeményét szavalta el 
nagy átérzéssel. 

A mindenképpen sikeresnek mondható emlékest egybegyűlt jei a meg
emlékezés "hivatalos" részének befejezése után még sokáig együtt ma
radtak és a fehér asztal mellett elbeszélgettek. 

SAO PAUL61 CSOPORTUNK (Brazilia) 1971. február 14-én tar
totta a csendőrnapot szép számú résztvevővel igen meleg, családias han
gulatban. Az egyházi és világi nem csendőr résztvevők meghaladták a 
lsendőr bajtársak számát. Müller Antal őrm, csoportvezető üdvözölte 

megjelenteket, majd az egyházi és világi üdvözlések következtek. Baj
társaink jólesően állapították meg, hogy a honvéd Bajtársak, a MHBK 
tagjai nagy számmal jöttek el a testvérszervezet ünnepére. 

BUENOS-AIRESI BAJTARSAINK egy része 1971. február 14-én 
N agyiványi ödön szds bajtársunknál tartott baráti emlékezést. A zöm 
április 2-án társasvacsorán ünnepelt. A megemlékező beszédet Dr. Vár
helyi Tibor szds mondotta. Bajtársaink a vacsora után még sokáig 
együtt maradtak és a régi szép jdőkről beszélgettek. 

NEW YORKI BAJTARSAINK családi körben emlékeztek meg a 
csendőrnapról vitéz Serényi István tb. csendőr múzeumnak beillő gyö
nyörű lakásán 1971. március 13-án kora délután. A Torontóból érkező 
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központi ügyvezető t a new-yorki repülőtéren várták. A csendőrnapi 
megemlékezés en résztvett a legeredményesebb magyar pumavadász re
pülőtiszt: vitéz Debrődy György szds is, ki 12 évig Torontóban la
kott családjával, aki a torontói csendőr bajtársakkal a legszebb baj
társi viszonyban élt. A Serényi házaspár ünnepi ebédet adott, majd 
személyes élmények keretében, emléktárgyak felmutatásával követke
zett v. Serényi István amerikai, európai, délamerikai önkéntes magyar
ság'szolgálatának ismertetése. Az ügyvezető elnök elragadtatással, meg
hatódva figyelte a legeredményesebb emigráns magyar: vitéz Serényi 
István tb. csendőr útjainak látható sajtóvisszhangját és a rabhaza, va
lamint Trianon ellenes kiállásának pozitív eredményeit: a felvilágosító, 
barátokat szerző kemény munkájának gyümölcseit! Az idegen nemze
tek közt is izzik a parázs, vitéz Seréyi István vetette el, Zsóka feleség 
legodaadóbb hitvestársi segítségével, útjain való kíséretével! Serén 
Pistánk és Zsókánk, szívből gratulálunk! Csak tovább, híven, becsü-' 
lettel és vitézül a Hazáért mindhalálig! Ez az izzó fanatizmus szülő-' 
földünkért Isten segítségével Magyarország felszabadulásához vezet! 

NEW BRUNSWICKI CSOPORTUNK (New Jersey, USA) aznap, 
március 13-án rendezte a csendőrnapot a Szent László teremben ün
nepi vacsorával. 280 fő vendég és bajtársi kör ünnepelt, Nagyhetényi 
Jenő szds mondotta az ünnepi beszédet. A központi ügyvezető elnök 
ezalatt érkezett meg autóbuszon N ew Yorkból, így részese volt a be
széd után következő nagyszerií. vacsorának, melyet ismét a cserkész
lányok szolgáltak fel és a cserkészmamák főztek. Ott láttuk rangidős 
bajtársunkat : Zalántay János ezds-t feleségével, Kerekes János alhdgy
ot, a legénységi bajtársak rang és korid6sét, Olchváry István vk. ezdst, 
a honvédek rangidős ét, Dr. Agh László t.h. fhdgy-ot, a MHBK ame
rikai, alapító főcsoportvezetőjét 40 csendőr bajtársunk résztvételével. 
A kiváló vacsora után az ügyvezető elnök üdvözölte a megjelenteket 3 
világrész 40 országában élő 1100 csendőr bajtárs nevében. Elmondta 
emigráns laktanya és csendőr múzeum megalakulását, ismertette a 
emigráns csendőrbajtársak erőfeszítéseit a rabhaza és az emigráns ma
gyarság érdekében, résztvételünket a közős munkában, ahol minden a 
Kárpátmedence felé mutat és ay{nak érdekében történik. A későbbiek 
folyamán alkalma volt asztalról-asztalig üldögélve az összes csendőr 
bajtárs sal személyesen is kezetrázni és elbeszélgetni. A vacsorát követő 
tánc a legkedvesebb hangulatban hajnalig tartott. Az s megrendezése 
Horváth Sándor zls csoportvezető érdeme, kit vitéz Földes Domokos 
szakv segített munkájában. Az ügyvezető elnök Horváth Sándor zls 
és felesége vendége volt s a találkozó a bethlehemi bajtársakat is bele
értve, az 1971-es ünnepi időszak egyik nagy élményeként zárult. 
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CHICAG61 CSOPORTUNK 1971. február 13-án rendezte a csen
dőrnapi ünnepségeit Vida József őrm szép otthonában, hol megjelen
tek a helyi bajtársak családtagjaikkal. Kiss Sándor főtőrm, csoport
vezető köszöntötte a megjelenteket, majd Istvánffy László szds mondta 
el ünnepi beszédét és fejtegette ünnepünket kiváló an. A helyi bajtársak 
nagyszerü lelkiségére jellemző, hogy az egybegyültek pénzt gyűjtöttek 
a Chicagóban elhunyt 4 Bajtárs emlékére s ezt a $100.00 összeget el
küldték a burg-kastl-i magyar gimnáziumnak Európába. Kiss Sándor 
csoportvezető elszavalta "Bajtársak, ha összejönnek" c. nagyszerű ver
sét, majd vacsorához ültek s a késő éjszakáig beszélgettek, idézték régi 
szolgálati élményeiket. 

MIL WAUKEEI CSOPORTUNK tagjai 1971. február 14-én templo
maikban imádkoztak a Hősökért és Mártirokért, a helyi magyar lelki

ásztorok beszédeikben az Istentiszteletek keretében emlékeztek a m. 
kir. Csendőrségre. Mise, ill. Istentisztelet után a templomok dísztermei
ben gyűltek össze rövid beszélgetésre s koccintottak az élők egészségére. 
Ez alkalommal a csoport vezetését vitéz Viczián Béla hdgy vette át. 

........ 

Gonda Zsigmond l. őrm. 
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LOS ANGELESI CSOPORTUNK 1971. február 13-án rendezte a 
csendőrnapot a Szent István egyházközség iskolatermében. A vacsorán 
125 személy vett részt. Az ünnepi beszédet Dr. Hollády Ernő 'szds, cso
portvezető mondotta rendkívüli sikerrel. Személyes élményei alapján 
elmesélte Buda ostromát, a védők hősi és reménytelen harcát a szovjet 
túlerővel szemben. (A beszédet szórul szóra közölni fogja a BL követ
kező száma). A vacsora előtt Rev. Horváth Benedek mondott imát. A 
műsoron szavalatok, zeneszámok szerepeltek. Feltűnő ~ok csendőrbarát 
vett részt a rendezésban, köztük Nyirády-Szabó Imre rep. fhdgy, csen
dőrrokon. A kiváló izletes vacsorát László Gyuláné főzte, segítettek ne
ki Valkay Lajosné és Bagoly Béla tb. cső. A vacsora és műsor után 
tánc volt, a zenét Száva Miklós mérnök szerelte be és irányíto.tta. Az 
előkészületekben és rendezésben Lukács Béla és Neje segítettek. A bárt 
Valkay Lajos főtőrm kezelte, de nagy segítséget adott Lukács Béla is 
Az asztalrendezést Porhammer nona végezte, a meghívókat Perjési .... ~ 
Péter szakv és Felesége címezték. Az italokat Szalay Gyula szerezte be. 
A csendőrnap résztvevői kiválóan szórakoztak. Bajtársaink örömmel 
könyvelték el, hogy az érdeklődés ünnepünk iránt nagyfokú volt, a csen
dőrséggel szimpatizáló Barátaink sokan jöttek el és mindenben segí
tettek, hogy első nagyobbszabású ünnepünk sikerüljön. (Lásd képeket I) 

A MKCSBK központ szeretettel köszönti a los-angelesi kiváló Csen
dőrbarátokat 1 Valkay Lajos főtőrm. csop. vez. helyettes lemondott 
poszt járól, utóda Várhalmi János őrm lett. Kivánunk a csoportnak to
vábbi áldásos sikereket 1 

SAN FRANCISCOBAN a csoporttitkár : vitéz Darabont Ferenc tb. 
fhdgy rendezett csendőrnapi vacsorát rokoni és baráti körben. Emlé .. 
keztek, sírtak és nevettek felváltva a hangull:ttos estén. Egy szék és egy 
teríték üresen maradt csendőr édesapja emlékére. 

A CLEVELANbI CSENDőR CSALÁD 1971. március 6-án ünne
pelte Testületünk évfordulóját a nyugati oldali ref. egyház dísztermé
ben. 160 bajtárs, hozzátartozó és vendég jelent meg, köztük vitéz M~ 
gyarossy Sándor vzds és Kálnoki Kiss TiboI' vk. szds a helyi MHBK 
vezetője. A jó magyaros vacsora után beszédek hangzottak el, utána 
meghitt hangulatban sokáig együtt maradtak. Az Egyesületi Értesítő 
részletesen beszámolt a Család egész esztendei munkájáról és eredmé
nyeiről, melyek főképp a bőséges segélyezésben mutatkoztak. 

Az EDMONTONI ZRINYI KATONARADIó (Alberta, Kanada) 
1971. február 21-i adásában hosszasan emlékezett a m. kir. Csendőrség
ről és igen szép szavakkal állt ki Testületünk védelmében. Visszautasí
totta a hazai kommunista vád-szólamokat. Köszönetünk N oel Péter 
okI. mérnök, tb. csendőr Bajtársunknak I 
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Február 14-én helyi csendőr bajtársaink és hozzátartozóink a laká
sukban gyújtottak gyertyát és emlékeztek. A temetőt nem látogathat
ták, a házakból kimenni se lehetett, oly csikorgó hideg (-40 fokl) és 
szélvihar uralkodott. 

NIAGARA VIDÉKI CSOPORTUNK 1971. február 6-án rendezte a 
csendőrvacsorát szokásaihoz híven az Önképzőkör termében, hol csen
dőr bajtárs az elnök (Simon Imre tőrm) s mindnyájan otthon voltak. 
A disznótoros vacsorát csendőr asszonyok sütötték és szolgálták fel. A 
terem tömve volt, kb. 100 csendőr bajtárs, hozzátartozó és barát jelent 
meg. Eijött a központi vezetőség ügyvezetője is Torontóból, ki meleg 
szavakkal köszöntötte Bajtársait, kikkel éveket töltött igaz bajtársi 
szellemben. Dicsérettel illette a niagaravidéki csendőr Gyerekeket, kik 
az iskolákban értek el kiváló tanulmányi eredményeket. A vacsora után 
táncra perdült a vendégsereg és kiváló gramafonmuzsikára szórako
zott záróráig. 

HAMILTON! CSOPORTUNK (Ontario, Kanada) 1971. március 7-
én rendezte a csendőrnapi vacsorát Seregélyes Márton főtőrm, csoport
vezető lakásán. A Torontóból érkezet központi ügyvezető elnök egyen
ruha és fegyverkiállítást rögtönzött, ami élénk érdeldődést váltott ki a 
megjelent mintegy 30 főnyi bajtársi és baráti körben. Eljött a Dohány
vidékről Péter Bálint őrm, csoprtvezető és Pásztor Béla főtőrm, a 
Delhi-i Magyar Ház elnöke is. A helyi rk. egyház régi oszlopos tagját, 
Jaczenkó Imrét, ki csendőrbarátságáról híres, tb. csendőrré avatták. 

MONTREÁLI csoportunk vezetősége 1971. febr. 20-án, a vasútállomá
son várta a Torontóból 2 órát késő expressvonatot, mely a központi ügy
vezetőt hoza. Az állomásról gyalog mentek a szállásra (vagy 10 km), 
mert a példátlan hóvihar megbénította az autóközlekedést. Montreáli 
bajtársaink a csendőrnapot ebéddel rendezték a rk. templom dísztermé
ben, déli mise után. A misén Furák Tibor plébános emelkedett szavak
kal méltatta a m. kir. Csendőrség mult j át. A bajtársak szokásos módon 
kemény munkával járultak hozzá a nap sikeréhez: Cserhalmi Ferenc 
őrm, csop. vez. helyettes és fia a rendezést végezték, Jászberényi József 
őrm a konyhában intézkedett a főzőasszonyok körül, Boros Gábor őrm, 
a csoport "pincemestere" az ita~okat rendezte s jókat kóstolgatott Sza
bó Sándor tőrm, csoportvezető és az ügyv. elnök társaságában. Bagdi 
Lajos tőrm, a csoport pénzügyminisztere és Pallér József t.tiz az ebéd 
és italjegyeket soralioztatta. 1!'oga Antal őrm és Pataki József szakv, 
valamint a Makranczi János tőrm és Spalovszky Mihály tb. cső a te
remdiszítéssel foglalkoztak. 

Az ebédet öt gyönyörű cserkészleány szolgálta fel, 130 főnél többen 
jöttek el a csendőrök ünnepében osztozni. Ebéd alatt Dr. Fráter Gyula 
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szds zenekara haHgató magyar nótákkal szórakoztatta a megjelenteket. 
A hóvihar miatt sokan kimentették magukat. Az ebéd alatt a csoport-
vezetőt többször telefonhoz hívták. 

A vendégek sorában helyet foglaltak az Egyházak képviselői, a Szent 
István kultúregyesület, Székely Magyar Szövetség, MHBK, Magyar 
Szabadságharcos Szövetség, Cserkész Szövetség képviselői. 

A szinpadon a központi csendőrzászló diszelgett a kanadai zászlóval 
s az egész hátteret átszőtte csoport jaink és szórványaink színes zászló-
szalag-sora. 

A műsorvezető Spalovszky Mihály tb. cső volt. Az ügyvezető e~nök 
köszöntőjében elmesélte a központi vezetőség eredményeit, a csendőr 
laktanya megnyítását s az emigráció helyzetét. A MKCSBK elismerő 
oklevelét nyújtotta át Boros Gábor őrm Bajtársunkna& kiváló mun
kájáért. A műsoron szerepeltek Jászberényi Elvira és ifj. Jászberényi 
József szavalatokkal, Karnyánczky Aranka tánctanárnő és csoportjá
nak gyönyörű, színpompás magyar táncszámaival. A műsor után ismét 
a Dr. Fráter zenekar vette át a hangot, szebbnél szebb táncszámaikkal 
a megjelent közönséget úgy felvidították, hogy mindenki táncraperdült 
és Boros' Gábor pincemester alig győzte az italok felszolgálását. Mind 
a vendégek, mint az ügyvezető elnök oda nyilatkoztak, hogy ilyen csa
ládias, meleg és magyaros hangulat csak csendőr rendezvényen lehet
séges. A délutáni csendőrnap szürkületkor zárult. Az ügyvezető elnök 
csendőr bajtársaival körbeült egy nagy asztalt s elismerését tolmácsol
ta a montreáli Bajtársaknak és a csendőr Asszonyoknak, kifejtvén, 
hogy évek óta járja a csendőr emigráció csoportjait s lassan nem tud
ja, hogy hová tartozik: Torontóhoz, vagy a Niagaravidékhez, avagy 
Montreálhoz ~ Mert a helyi csendőr szellem kimagasló példa! Ide' szíve
sen jön és úgy érzi, otthon van Montreálban. 

TORONTÓI CSOPORTUNK 1971. január 16-án rendezte a hagyo
mányos csendőrbálját a Szt. Erzsébet templom dísztermében. A terem 
hamar megtelt s telt ház mellett köszöntötte Dr. Szalonai Sándor g .• I~ 
fhdgy, csoportvezető a megjelenteket. Finta Imre szds szokásos mókái I, 

után megkezdődött a tánc, a vendégek két helyiségben magyar és mo
dern tánczene mellett szórakoztak záróráig. A csoport tagjai kemény 
munkával, italfelszolgálással, rendezéssel, a csendőasszonyok étel árú
sítással járultak hozzá az est anyagi sikeréhez. Derék Bajtársaink ez
évben is kihozták a hagyományos egyezer dollár tiszta hasznot, melyet 
a csoport közel két évtized óta mindig magyar ügyre, magyar intézmé
nyek támogatására áldoz s életben tartja a MKCSBK központot is élen-
járó, kimagasló adományával. 

Az ünnepélyes csendőrvacsorára 1971. február 20-án jöttek össze a 
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torontói "Town and 'Country" luxusvendéglő csilláros, süppedő sző
nyeges nagy termébe. A műsort Végh Klára énekművésznő és zenetanár
nő állította össze kiváló sikerrel. A műsor vezetője Hamvas József 
hmtk. szds, okl. mérnök, a csendőrök nagy barátja volt. Az ünnepi be
szédet Nt. Mező Pál ref. lelkész tartotta, ki személyes élményeimől be
szélt óriási sikerrel, mert édesapja csendőr alhadnagy volt s fia kö
zelről, kiválóan ismerte a csendőrséget. Wan Hanniel zongorán ját
szott, Végh Klári szavalt és minden csendőr szemet könnybe berított, 
Antalóczy Imre énekelt, a torontói ifjuságunk elit je : Mester Marika, 
Bodnár Boriska, Balics Ferenc és Baranyi Tibor palotást táncoltak 
óriási sikerrel. Antalóczy Imréné gyönyörűen énekelt. A csoportvezető : 
Dr. Szalontai Sándor g fhdgy th csendőrré avatta Gra.nt Károly-t, 
aki született angol, de kiváló felesége magyarul megtanította s Grant 
KarCSI Időközben a magyar nóta szerelmese is lett. Grant Károly tb. 
'-ru (mert az angol hadseregben őrm.-i rendfokozatot ért el) magya

rul köszönte meg a kitüntető felvételt, a közönség meghatódva hallgat
ta kifogástalan magyar beszédét és köszönő szavait. TOI'ontó történe
teben ez volt a legkiválóbb, legünnepélyesebb, legmeghatóbb csendőr 
ünnepség. 

:»" :»" :»" 

Az évi jelentések beérkezés e után a központi vezetőség megállapítot
ta, hogy a csendőr szellem a világ minden tájára történt szétszórtsága 
ellenére a zeniten áll s bajtársaink munkája 3 világrész 40 országának 
magyar társadalmában méltóan kiveszi részét. Csak így tovább Baj
társak, sohasem tudni, mikor fordul az idő kereke: hinni és bízni! Es
künkhöz méltóan tovább dolgozni! ~{inden önkéntes magyar és baj
társi munkánkkal az ideáljait és hitét veszített szabad vi'lágot edősít
jük, mely egyszer önmagára ébred s cselekszik. Bajtársak, feltámadunk! 

~ ~ ~ 

A csendőrnapok és megemlékezés ek sorozatában kivette részét a 
agyar nemzeti emigráns sajtó is. Köszönetünket tolmácsoljuk a to

ontói Magyar Élet és Kanadai Magyarság hetilapoknak, a pittsburghi 
Magyarságnak, a youngstowni Katolikus Magyarok Vasárnapjának, az ' 
európai Hidfőnek, a hollandiai Ut és Cél-nak, az Ausztráliai Magyar
ságnak, mely lapok bő cikkekkel, megemlékezésekkel, együttérzésükkel 
velünk ünnepeltek! A Hidfő külön mglepetéssel is szolgált: a Hidfő 
Könyvtár 1971. februári száma Eördögh Zoltán tollából M. Kir. Csen
dőrség címen igaz, érdekes, szakszerű leírást hozott a csendőrségről s 
ezzen a csendőrségi irodalmat emelte az igazságnak, a ihitelességnek 
megfelelően. 

Magyar lapjaink: az emigráns csendőr tiszteleg I 
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ŐSZI ÉNEK 

A szép őszi napoknak nemsokára vége, 
Téli pihenőre készül a természet. 
Pihenni, nyugodni, új erőt gyűteni, 
Jövőről álmodni, tavaszra ébredni. 

Mi is őszes fejjel bölcsebbek lettünk, 
Életünk színesebb, korban gazdagodtunk. 
Ha vissza-idézzük ifjabb éveinket, 
Emlékeink szépen fürtökben csüngenek. 

Örülünk a mának, sokszor kicsinységnek, 
Napnak melegének, virágok színének. 
Gyermek kacagásnak, unokák jöttének, 
Nemzetünk sarjának, jövő nemzedéknek. 

De jó is az Isten .. Ki időnek adja, 
Hogy előttünk a jövőt zár alatt tartja. 
Miután e titkot, jövőnket nem tudjttk, 
Mindig megújuló reményekkel keliink. 

Tervek és remények biztatgat ják éltünk. 
Mindezért Uristen Néked hálát adunk 
S hálatételt szívvel imádunk és áldunk, 
S hálatételt szívvel imádunk és áldunk. 

1967. október ... 
KISS SANDOR fötörm 
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A Nagytavaktól a ]egestengerig, 
majd az Atlanti óceánig 

A központi vezetőség ügyvezető elnöke 1971 évi nyári szabadságát 
ismét bajtársi látogatásokra fordította. Juliusban kocsijával észak felé 
indult, a Sudbury környéki bajtársakat látogatta meg s egyben átadta 
nekik a Szent László okleveleket és jelvényeket. vitéz Paxy Károly fhdgy 
műtermét is megnézte, ahol csodálattal figyelte a vésővel és kalapácscsal 
készült tökéletes hasonlóságu kisebb-nagyobb emberi figurát, köztük ka
nadai politikusok szobrait. Igéretet kaptunk, hogy Paxy bajtársunk el
késziti életnagyságban muzeumunk számára a csendőr vértanuk szobrát 
és Horthy Miklós szobrát is! 

Nagy György őrm házában az erdők mélyén szívtuk a friss levegőt, 
majd kirándultunk a Manitoulin szigetekre, mely kiváló vadászterület 
s Nagy Gyurka felajánlotta saját birtokát is vadászat céljaira. Mesélte, 
hogy a medvék ismét megjelentek farmján, azonban riasztó lövésekkel 
lkergette őket. 

Majd további ismerősöket, barátokat látogatott meg messze északon. 
Cochraneben vonatra ült és a "Jegesmedve expressz" vonattal ~ ha már 
itt járt -, eljutott az északi jegestenger partjára. Ott egy indián kenun 
átkelt az Abitibi folyón, eljutott az indián faluba és tisztelgett a legésza
kibb RCMP laktanya előtt! Életében először eszkimókkal is találkozott, 
az indiánok, az eszkimók, a kanadai észak csodálatos élete, a vad őserdők, 
a sósvizű tenger megérte a fáradtságot! Sajnos, csendőr bajtársakat ezen 
a vidéken nem talált! 

Majd vonaton visszatért kocsijához, egy teljes napi hajtással a Fehér 
Sólyom Milwaukee-be röpitette (600 mérföld kb. 900 km.), ott megpihent, 
rokoni körben, majd utját folytatta Lake Genevára a Jegenyés tanyára! 
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A ki~ mintafarm és barátságos lakói néhány napra valóban pihenőt jelen
tettek. Vasárnap, 1971. julius ll-én nagyszabású csendőr piknik helye 
volt a Jegenyés tanya! Egymás után jöttek a kocsik Milwaukee-ből és 
Chicagóból. Voltak vagy ötvenen, köztük Nehéz Ferenc író, a bajtársi 
találkozó kedves hangulatban, régi bajtársi szeretetben zajlott le ragyo
gó, napsütéses időben! Az ügyvezető elnök beszédet is mondott, vázolta 
az emigráns helyzetet, bajtársi híreket mesélt, s egyben az érdemeseknek 
átadta a Szent László okleveleket és jelvényeket. A chicagói bajtársak 
kitüntettek Jegenyés László US tőrrn-t (sajnos nem volt jelen) egy régi 
magyar 20 koronás arannyal afeletti örömükben, hogy Laci fiunk kiér
demelte Vietnamban a Bronz Star amerikai vitézségi érmet. Csoportveze
tőink és a házigazda: J egenyés Pál főtőrm és felesége Aranka gondoskod
tak arról, hogy anyagi felajánlások, adakozások, sőt farmtermékek ela
dásából is pénz gyűlj ön a központ célj aira, az ügyvezető elnök hálás ~~~ 
szönetét tolmácsolta s a J egenyés tanyáról most is szép összeget hozott 
haza Torontóba. Hazafelé mentében betért régi jó gépkocsivezetője farm
jára, ahol kipihente a hosszú hajtás fáradalmait. A Szabó tanyáról New
bury-ba hajtott, hol szerencséje volt Flórián Gyula alhdgy és családja 
vendégszeretetét élvezni a Flórián farmon. 

Az ügyvezető elnök ezzel az útjával megkerülte a Nagy tavakat északról 
délnyugati irányban, 3000 mérföldes kb. 5000 km-es túrájával 60 csen
dőr bajtársával találkozott. Az ut nem volt veszélytelen: Chicagó és Det
roit között kigyult a vörös fény a kocsi műszer falán. Azonnal kikapcsolta 
a motort s ezzel megakadályozta, hogy a henger ek megolvadjanak. A 
nyári forróságban elszakadt a hűtőszíj , szerencsére sikerült a következő 
garázsban újat veni. A Flórián tanya közelében pedig a szél felnyitotta 
a motortetőt. N em volt nagy forgalom, így sikerült baj nélkülleállni, a 
kocsi sem szaladt árokba. Flórián Gyula bajtárssal pedig "ledrótoztuk" 
a tetőt s más veszély csak hazafelé akadt, mikor is a kocsi szörnyű mó
don ette a benzint. Az ellenőrzés több garázsban sem talált hibát. Miutá~\\ 
a kocsi csak öt mérföldet haladt egy gallon benzinnel, az ügyvezető kén~ 
telen volt garázsba küldeni. Ott derült ki a szörnyű való: a benzinpumpa~ 
és a motortest közötti cső megrepedt, álló helyzetben nem látszott a tö
rés, de menetköben a szél szétnyitotta a repedt csövet s a benzin bőven 
ömlött a foró motortestre ! Szerencsére nem gyulladt ki a motor, így a 
MKCSBK még mindig rendelkezik a régi ügyvezető elnökkel! 

Az ügyvezetö elnök nyári programmját augusztusban tovább folytatta. 
Meglátogatta az észak-quebeci Val D'Orban lakó Szabadkai István őrm 
bajtársat és családját. Direkt ezért a látogatásért 900 mérföldet hajtott 
(1400 km) Torontótól Észak Quebec-en át Ottawáig, de megérte, mert 
megismerte az egyik legderekabban helytálló és áldozatos bajtársat ! Otta-
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wában rokoni körben néhány órás pihenő után útját Montreáiba foly
tatta, ahonnan azonnal továbbhajtottak Cserhalmi Ferenc őrm festői 
nyaralójába, a St. Laurentian hegyekben fekvő St. Anna tó tengerszem
hez. A csodás kék víz, az óriásfenyők kárpáti emlékeket ébresztettek, de 
ehez hozzájárult Cserhalmi Feri és családja is a hagyományos ungvári 
szellemmel! Másnap Rawdon-ba hajtottunk, a montreáli bajtársak meg
szokott piknikterületére, a Szent István parkba. Sátorban aludtunk s 
kora reggel keltünk. Jöttek a bajtársak hozzátartozóikkal, jöttek a csen
dőrbarátok ! :Életemben nem láttam ilyen nagyszabású pikniket, legalább 
400 főnyi résztvevővel. Tábori misén vettünk részt, majd megindult a 
sütés-főzés! A kajaillatok keringtek s az ételillatot a gyakori butykos
bugyogás fűszerezte ! Lett is olyan hangulat, hogy no! Az ügyvezető el-
nök beszédében kitért arra, hogy életében először utazott keresztül Quebec : 

";La Belle Province óriási területén. Az ontariói sovinizmus alapján nem 
hitte, hogy Quebec is szép. Most belátta, hogy a "szép tartomány" mellett 
Ontario elbújhat! A quebeci tavak, az óriási erdők, a barátságos lakosság 
olyan élményt nyujtott neki, amit sohasem felejt. Kiemelte a montreáli 
Bajtársak szeretetét, nagyszerű emigráns szereplését és áldozatkészségét! 
Szabó Sándor tőrm, csoportvezető kiváló képességeit, majd átadta a Szent 
László oklevelet és jelvényeket Boros Gábor őrm-nek és Jászberényi Jó
zsef őrm-nek. Atvette a montreáli bajtársak felajánlását a csendőr mu
zeum számára. A kiválóan sikerült piknik az alkonyat táján ért véget. 
Autóinkon haladtunk haza Montreálba! Jászberényi Jóska adott éjjeli szál
lást. A "Fehér Sólymot" Pallér Jóska fogadta be. Az ügyvezető elnök ut
ját másnap vonaton folytatta Quebec City-be, hol a fellegvár megtekintése 
után Dr. Csery C. Mihály tb. fhdgy házában találkozott a helyi bajtársak 
képviselőivel, majd vitéz Halás~ Géza ut: zls házában ápolták a bajtársi
asság és a vendégszeretet szellemét. Majd jött a bucsu, befutott a transz
kanada expresszvonat s az éjszaka elnyelte quebeci Bajtársainkat. 

Az ügyveztő elnök Halifaxban körülnézett, az óceánt szemlélte, hol ép
en 20 évvel ezelőtt Európából kivándorolva partraszállt. Szállolai szobá

jában a telefonkönyvet tanulmányozta, szokása szerint fel-felhivott 1-1 
magyar nevet a "Kis-N agy-Szabó" stb gyakori nevek közt, beszélgetés
be igyekezett elegyedni az ismeretlen nova-skóciai magyarokkal s utána 
az ottélő volt csendőrök felől érdeklődött, mert több bajtársat sikerült 
felkutatni a multban iyen módon is. Sajnos, Halifaxban nem sikerült cső 
bajtársakat találni! 

Majd hajóra ült s - ha már itt jár a közelben - alapon elhajókázott 
a f legujabb kanadai tartományba: Ujfoundlandba, mely későn 1949-ben 
csatlakozott Kanadához. Pihenés, szórakozás volt a 18 órás hajóút a szi
getországba. St. Johns fővárosában barátságos lakosságra talált. Az or-
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szágút mentén "Hungarian Riding School" (Magyar Lovasiskola) felira~ 
tot látott, de kiszállni nem tudott. A szálloda szobájában azonnal a tele
fonkönyben kereste a magyar cimet, sajnos sikertelenül! A lovasiskola 
nem szerepelt a telefonkönyvben. V égre talált egy "Kiss" nevet, azonnal 
tárcsázta, egy álmos, tört magyarsággal beszélő magyar kifejtette, hogy 
ő Angliából jött ide, magyarokat nem ismer. Bele kellett nyugodni, New 
Foundlandban se magyarok se csendőrök nem élnek! Csodás látvány volt 
az Atlanti óceán végtelen kék vize, melyen túl a mi Európánk fekszik, 
ennél csak egy szebb volt másnap, fü'rödni és úszni az óceán hideg, sós vi
zében! 

Lejárt a szabadság! Taxi, repülőtér, két órás utazás a nagy Air Cana
da gépen New Foundland és Labrador őserdei felett ragyogó napfényben 
Montreálig ! Pallér József t. tiz. és családj a kedves vendégszeretete után 
a Fehér Sólyom utbaindult hazafelé! Az ügyvezető elnök juliusi és au ... 
gusztusi 3 hetes szabadságán több, mint 100 csendőr Bajtársával szemé
lyesen találkozott, sokat - 7000 mérföldet (kb. 11.000 km) - hajtott, so
kat utazott, de megérte, a csendőr szellem szolgálata még a pihenés ide
jében is felemelő annak, ki kényeImét erre tudja áldozni. 

Köszönöm magyar szívvel, ma is látlak Benneteket, Isten Veletek Baj
társak! 

HIVEN BECSOLmlil 

MINDHALÁLlGI 
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Kövendy Károly 
VITEZOL 

~t 
HALOTTAINK 

vitéz HADUSF ALVY ISTVÁN alezredes 1952-ben, az Ohazában 
elhunyt. A hírt egy hazalátogató bajtárs hozta, ki özvegyét meglátogatta. 
Elhunyt lJajtársunk utóljára a Közponi Nyomozóparancsnokság Hírköz
pontj ánál szolgált. 

vitéz AMBRUS ANDlRAs főtörzsörmester, volt aszódi őrs parancsnok 
1967-ben az Ohazában elhunyt. Az első világháborúban a 82-es "Vasszé
kely" gyalogezredben fiatalon kezdte pályáját, a kárpáti harcokban az 
Arany Vitézségi Érmet nyerte el. A 20-as évek elején magas kitüntetése 
jutalmául került a csendőrséghez. 

MAJOR GÁBOR lovas őrmester 1969. október 15-én Mount Bridges, 
Ontario, Kanadában szívroham következtésebn meghalt. 

vitéz PAPP FERENC őrmester 1970. juliusában Hamilton, Ontario, 
Kanadában tüdőrákban meghalt. Temetésén több hamiltoni bajtársunk 
vett részt, Msgr. Papp György gk. kanonok temette. Bajtársunk visszavo
nultan élt, a MKCSBK-nak sem volt tagja. 

SZÁSZ SÁNDOR lovas őrmester 1970. november 10-én Windsor, OIi
tario, Kanadában baleset következtében, 57 éves korában életét veszítette. 
Városi alkalmazottként egy mély árokban dolgozott, az árok beszakadt 
s a ráomló föld azonnal megölte. Colchesterben temették el, egyik kopor
sóvivője vitéz Szabó Árpád őrm, harrowi szórvány vezetőnk volt. 

SASVÁRI JÁNOS őrmester 1970. december 28-án Calgary, Alberta, 
Kanadában 56 éves korában májbetegségben elhunyt. A VI. debreceni ke
rületnél szolgált. Koporsóját a baktalórántházi őrs zásmója borította, 
utólsó útjára csendőr bajtársai vitték. Dr. Záchfalvi István rk. lelkész 
búcsúztatta és mondott imát a temetőben. Gyászolják Calgaryban élő 
nagybátyja, felesége, az Ohazában élő testvérei és bajtársai. Immár a 
negyedik csendőr ,Bajtársat temették Calgaryban. 

TÓTH GYULA törzsörmester 1970. november l-én 58 éves korában 
rákbetegségben Londonban, Angliában meghalt. A VIII. kassai kerület 
különböző őrsein szolgált utóljára. Angliában gyári m\lnkásként dolgo
zott. Luton községben temették el, hol 40 magyar, köztük 8 csendőr baj
társa búcsúztatta. Az utolsó Istenhozzádot Kovács Ferenc főtőrm. mon
dotta a m. kir. Csendőrség és a Mindszenty Otthon nevében, melynek ál
dozatos és alapító tagja volt. 
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VARGA LAJOS törzsörmester 1970. december 6-án hosszú szenvedés 
és operációk után, máj rák betegségben Ghicagó, Illionis, USA-ban el
hunyt. Temetése dec. 8-án volt nagy részvét mellett. Bajtársunk a ma
gyar közügyek önzetlen dolgozójaként igen népszerű volt városában. Ko
porsóját csendőr bajtársai vitték, a sírnál Kiss Sándor főtőrm, csoport
vezető mondott megható búcsúbeszédet. Nt. Parragh Dezső ref. lelkész 
temette. Özvegye, leánya, veje, rokonok és bajtársai gyászolj ák. 

Varga Lajos, tőrm. 

Csontos Pál t. őrm. 

CSONTOS PÁL t. őrmester 1970. december 22-én szívroham következ
tében Hamilton, Ontario, Kanadában 62 éves korában meghalt. Budapes- o 
ti iparos volt, 1941-ben behívták katonának és a szovjet frontra került, 
ahol kitűntette magát, elnyerte oa Kisezüst és Bront Vitézségi Érmet. 
A csendőrség különleges alakulatához 1944 őszén került tartalékos mi. 
nőségben. Csendőr bajtársaival a háború utáni emigrációban is megtar
totta a kapcsolatot, hamiltoni csoportunknak lelkes tagja volt. Özvegye 
fia, menye és bajtársai gyászolják. 

HOMOKI MIKLÚS törzsőrmester 57 éves korában, 1970 decemberében 
szívroham következtében Cleveland, Ohio, USA-ban elhunyt. Utóljára a 
miskolci közlekedési őrs beosztottja volt. (EÉ) 

- 26-

, 

KESERŰ JÁNOS törzsőrmester 1971. január 18-án, 59 éves korában 
rákbetegségben Chelsfordban, Angliában meghalt. Utóljára a győri köz
lekedési őrsön szolgált. Angol leányt vett feleségül. Gyászolja özvegye 
és két fia, bajtársak sokasága. 

Kidőlt a legerősebb tölgy! 
vitéz Szilasy László ezredes 1971. január 7-én, hosszú betegség és 

szenvedés után 76 éves korában, Londonban, Angliában elhunyt. Hadap
ródiskolát végzett s 1913-ban avatták zászlóssá. A m. kir. Honvédségnél 
kezdte pályáját. A háború kitörésekor az orosz frontra került s a sulyos 
kárpáti harcokban fejlövést kapott, minek következtében bal szemét el
veszítette. 1921-ben fhdgy-ként került a csendőrséghez, Szekszárdon is
kolánál, Csurgón sznyk-ként, Miskolcon nyom.ao. pk-ként szolgált, majd 
kiváló minősítése és nagy tudása alapján a Cső. FeL-hez került, onnan a 
HM-be a 20. osztály vezetőjéül. A háborúban 9 kitüntetést érdemelt ki, 
,~öztük a hadiszalagos, kardos 3.0. Katonai Érdemkeresztet. Szorgalmát 
nagy tudását a csendőrségnél is értékelték, két ízben tüntette ki Horthy 
Miklós, utóljára a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével. Emigrációja 
kezdetén kertészként dolgozott, később mintakertet alapított az agyon
bombázott Németországban. Angliába vándorolt ki és Londonban telepedett 
le. A MKCSBK-nak alapítója, vezetője és nagy harcosa volt. Utóljára 
angliai területvezetőként és a MKCSBK Felügyelősége elnökeként dolgo
zott nagy energiával és kÖzmegbecsülésseI. Szerette a fiatal központi ve
zetőséget és védte őket a széthúzások idején. Mikor az ügyvezető elnök 
Londonban, 1970.szept. 5-6-án meglátogatta, kifejezte szóban is elisme
rését és továbi hitet, energiát kivánt az ügyvezető elnöknek, mint mon
dotta - "nevedet ismertem, odahaza a csendőrség egyik legkiválóbb fi
atal tisztje voltál, csodálom hitedet, munkabírásodat" -.Szobájában a 
a szekrényre ~utatván megj egyezte, hogy a csendőrségre vonatkozó do
kumentumokat, köztük a tiszti minősitéseket a MKCSBK központi veze
tőségére hagyj a és azok halála után a kanadai csendőr laktanyába kerül

ek. Nem hittük akkor, hogy a halál oly gyorsan kioltja életét! Londoni 
bajtársai tisztelték és szerették, Karácsonykor többen meglátogatták. .J a
nuár 7-én kórházban volt és váratlanul meghalt. Utólsó útjára, az egyik 
londoni temetőbe ötven tisztelője és barátja, köztük ,Rcsendőr bajtársa 
kisérte. A csendőrség nevében Kultsár Lajos alez búcsúztatta, kiemelve 
katonai pályafutását a háborúban és békében, majd angliai életét, ahol a 
Mindszenty Otthon eszméj ének megvalósítója, majd elnökeként annak 
vezetőj e is volt. Az angliai postássztrájk miatt halálhíre erősen megkés
ve érkezett Kanadába. Halála a MKCSBK legsúlyosabb vesztesége! 

Ezredes Ur, az emigráns csendőr gyászol, sír! A láthatatlan kötelék 
nagy Halottja előtt tiszteleg! 
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vitéz Szilasy László ezds Dr. Kovács Béla hb. ezds. 

Dr. KOVACS BÉLA hadbíró ezredes, a csőfel. ügyészhelyettese 1971. 
január 27-én Thornbury, Victoria, Ausztráliában meghalt. Halálával a 
földi igazság sírbaszálIt, írta róla hosszú évekig mellette szolgált alá
rendelt j e: Száraz András tőrm. tvj. 

TOTH SANDOR főtörzsőrmester 1971. február 25-én Bloomington, 
Wisconsin, USA-ban, bél rák következtében elhunyt. Utóljára Budapesten 
a cső hiradó osztálynál szolgált. Koporsóját 2 magyar és 4 amerikai ba
rátja vitte, Heyworth-ban temették el. 

V.NR'GA DÉNES főtörzsőrmester 1971. március 18-án Egyházasrá
dócon Vas megyében 70 éves korában szívroham következtében elhunyt. ) 
Nevezett az utolsó ivánci öpk volt (szombathelyi szárny). A háború után ~' 
sokat üldözték, vagyonából kiforgatták. A legutóbbi időkig, mint kolhoz- . 
munkás dolgozott. Gyászolja özvegye, két fia, leánya és testvér öccse : Var
ga Sándor őrm Kanadában. 

vitéz JOOREND GYULA ezredes 1971. ápr'ilis 2-án Cleveland, Ohio, 
USA-ban szívroham következtében váratlanul elhunyt. Az . első világhá
borúban a híres császárvadászoknál szolgált a mártírhalált halt Dollfuss 
osztrák koncellárral, aki akkor fhdgy volt. Az osztrák kancellárhoz ·később 
is barátság fűzte. Vitéz magatartásáért több hadikitüntetést, Signum 
Laudist, Nagy és Kisezüst vitézségi Érmet nyert, kiváló szolgálataiért 
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Horthy Miklós a Magyar Érdemrend Lovagkeresztj ével tüntette ki. Cleve
landban gyári munkásként dolgozott. A háborúban a tábori csendőrség 
főnök-helyettese volt. Ravatalánál Molnár István szds. a Csendőr Család 
elnöke búcsúztatta. Igen jószívű, áldozatos és segítőkész bajtárs volt. 

VARGA LASZLO g. alezredes 1971. márciusban az Ohazában meghalt. 
Utóljára a BMV. Számvevőségi osztályán dolgozott elit beosztásban. (EÉ) 

KOzAK JANOS törzsőrmester 1971. április 30-án, 64 éves korában 
Londonban, Angliában rákbetegség következtében meghalt. Május 7-én 
temették a londoni bajtársak részvételével. A búcsúbeszédet Kultsár La
j os alez mondotta. 

KOMAROMY LASZLO százados 1971. április 30-án Reading, Angliá
ban hosszú betegség után 56 éves korában elhunyt. Máj us 4-én temették 
ugyancsak Reading-ben. Talán egyetlen Bajtársunk volt, ki tudásával és 
zorgalmával sokra vitte Angliában, a Hungarian Monitor Service-nél 

dolgozott az angol rádió és televizió keretében. Odahaza megbecsült és 
értékes tisztként elit beosztásokban szolgált, a galántai csendőr zászló
alj lövész szdpk-ként, maj d zlj. sgt.-ként, végül különleges beosztásban az 
összeomlásig. Űzvegye, évfolyamtársai, bajtársai gyászolják. 

SIKET FERENC törzsőrmester váratlanul maghalt. Venezuelai ál
lami kertész volt, 'hol tudásáért, az emberekel való nagyszerű bán~smód-

Siket Ferenc tőrm koporsója 
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jáért több magas állami kitüntetésben részesült. Képzett, kiváló csendőr 
volt, a központi nyomozóknál szolgált Budapesten. Emigráns érdemeiért 
vitéz Farkas Ferenc vezds Szent László lovagj ává avatta. Gyászolja öz
vegye, 4 gyermeke, bajtársai. Temetésén a társadalom minden rétegéből 
vettek részt, bár ;'eformátus volt, ref. pap hiján katolikus pap temette, 
koporsóját könnyező venéz alárendeltjei vitték. 

HUBA FERENC alezredes ' 1971. május 15-én Bregenz, Vorarlberg, 
Ausztriában hosszu betegség után 85 éves korában elhunyt. Szinte egész 
életét a lovascsendőrségnél töltötte. Kiskunhalason szolgált s az ország 
egész területét járta két állatorvosával ' és pakolómesterével, a lovasalaku
latok számára lovakat sorozott. Kiskunhalason, a csendőrség lovas felleg
várában generációkat képezett ki , a lovas szolgálatra, az ország egyik 
leghíresebb lovagló tanára volt. A Kanadai Királyi Csendőrség magyar , 
országi látogatása sorári is ő adott magyar lovasiskolát a skarlátpiro 
kanadai csendőröknek. Mikor ezredesi kinevezése közeledett, szóba ke
rült áthelyezése magasabb beosztásba. Huba alez azonban annyira szerette 
a lovasiskolát, hogy lemondott előléptetéséről és nyugdij azásig Kiskun
halason szolgált. Sőt nyug.díj azása után is érdeklődő szeretettel kisérte 
a lovaskiképzést. 

Az emigrációban Bregenz-ben telepedett le, résztvett a bajtársi élet
ben, a helyi társadalom megbecsült, értékes tagja volt. Temetésén nagy
létszámú magyar katonai és polgári tisztelő vett részt. A búcsúbeszédet 
vitéz Lajtváry László szds, vorarlbergi csoportvezetőnk mondotta. 

Huba Ferenc ,szerette a Bajtársi Levelet, arra rendszeresen áldozott. 
Halála előtti hónapokban hírét hallotta a 'kanadai csendőrlaktanyána~ . . 
Végrendeletében megható módon intézkedett s szerény vagyonából 200 
dollárt hagyott az emigráns laktanya és a MKCSBK központ céljaira. 
Nemes gondolkodásával beírta nevét az emigráció nagyjai közé! 

Huba Ferenc alez 
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.iL lovascsendőr zászlóalj a Hadak útfán vonul Huba Ferenc alez előtt 

BIRO KÁLMÁN ezredes 1971. ,május 31-én hosszú szenvedés után Penn 
Yan, New York, USA-ban s,zívroham következtében meghalt. Kiválóan 
képzett csendőrtiszt volt, szolgált mint sznyk, maj d az őrsparancsnokkép
zŐ iskola, végül a csendőr tiszti tanfolyam tanára. Erdélyben, szülőföldjén 
érte a szovjet betörés és hadibeosztásban végigküzdötte az időt az össze
omlásig. A clevelandi Csendőr Családnak volt lelkes tagja, az Egyesületi 
Értesítő szerkesztő bizottságának lelkes és tevékeny vezetője. Sírjánál 
vitéz Haraszt y ,István alez mondot búcsúbeszéde. Özvegye, leánya, veje 
és baj társai gyászolják. (EÉ) 

Dr. SOLT ALBIN százados Budapesten elhunyt. 1941-ben került a 
csendőrséghez,ahol képzett, jó bajtársnak ismerték. Utóljára a maros
vásárhelyi nyom. ao. beosztott tisztje volt. Visszavonultan élt, utólsó út
jára is csak egy csendőr bajtársa kísérte el. (EÉ) 
vitéz Ki\POSSY GYULA ny. g. százados az Ohazában meghalt. (EÉ) 

Dr. TORKOS BÉLA ny. őrnagy, országgyülési képviselő az Ohazában 
elhunyt. (EÉ) 

SZENT JOBBI ISTVÁN főtörzsőrmester 1963-ban Erdélyban elhunyt. 
Szomorú végzetet rendelt neki a sors! Az elrkjtett csendőr kardját meg
találták az oláhok, kik annyira összeverték, hogy sérüléseibe belehalt. (EÉ) 
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Dr.HIDVÉGI FLORIAN százados 1971. julius 31-én 56 éves korában 
tragik.us vasúti baleset következtében Miskolcon, az Ohazában meghalt. 
Egerben élő özvegy édesanyj ához akart utazni. Miskolcon átugrott a 
már mozgásban lévő egri vonatra. Ugrás közben megcsúszott és a kere
kek alá került. Utóljára a bánffyhunyooi csendőrszázad pk-a volt, Horthy 
Miklós az ellenség előtt tanúsitott vitéz magatartásáért a hadiszalagos 
és kardos Signum Laudis-szal tüntette ki. 

MARGITAY JOZSEF ezredes 87 éves korában 1971. aug. 20-án Sydney-
ben, N.S.W. Ausztráliában elhunyt. Gyermekei, unokái, baj társai gyá-
szolják. . 

vitéz PORPÁCZY JENŰ alezredes 1971. szeptember 10-én 77 éves 
korában Salzburg, Ausztriában hasüreg operáció után váratlanul meg
halt. Az első világháborúban aze1lenség előtt tanúsított vitéz és bátor 
magatartásáért elnyerte a hadiszalagos-kar,dos Signum Laudist, a N agy
ezüst és aKisezüst vitézségi Érmeket. A 20-as évek elej én került a 
csendőrséghez. Utólj ára Balassagyarmaton szolgált, mint osztályparancs
nok. Az emigrációban Salzburgban telepedett le, élénken résztvett a ma-

.Ll. MKCSBK koszorúja 
vitéz Porpáczy Jenő alez 

koporsóján 
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vitéz P orpáczy Jenő alez 

gyar életben és a csendőr bajtársi életben. Lelkes tagja és anyagi támo
gatója volt a MKCSBK-nak, tagja az Intéző Bizottságnak. Igaz bajtárs
ként élt, Salzburgban mindenki szerette és becsülte. Idős kora ellenére 
a templomban minisztrált, felesége orgonált a magyar miséken. Emigráns 
érdemei elismeréseként vitéz Farkas Ferenc vezds úr az elsők közt avatta 
Szent László lövagjává. Temetésén Mihályfi plébános búcsúztatta. Ott vol
tak csendőr bajtársai is, köztük évfolyamtársa és személyes barátja: ha
ralyi Fejér Károlyaiez, ki mesziről utazott, hogy elbúcsúzhasson Baj
társától. Koporsóján nagy nemzeti színű szalagos koszorún búcsúztak 
csendőr bajtársai : -" Utólsó üdvözlet, a M. Kir. Csendőr Bajtársi Kö
zösség. Holttestét elhamvasztották. Halála súlyos veszteségünk! Gyászol
ja özvegye, sógornőj~, baJtársi és baráti köre Salzburgban, az Ohazában 
és a szabad világban. 

D. KUN IMRE százados 1971. október 
3-án szívroham következtében Trenton, 
New Jersey, USA-ban, 61 éves korában 
váratlanul elhunyt. A tragikus napon haj
nalban rosszúllétről panaszkodott felesé
gének, meg is jegyezte, hogy' szívroham
félét érez. Felkelt, megborotválkozott, au
tójában ült és behajtott a trentoni kórház
ba. Ott szabályszerűen leparkolt, majd el
indult a kórház felé, ott a lépcsőn össze
esett s mire aggódó felesége taxin utána
érkezett, már halott volt. 

Képzett, vitéz katona volt, több parti
zánharcban vett részt Kárpátalján és a 
Délvidéken, a kardos és hadiszalagos 
Signum Laudis tulajdonosa volt. Utóljára 
a galántai csendőr zászlóalj lövész század
parancsnokaként szolgált. Az összeomlás 
után jelentkezett a francia idegenlégióba, 

Dr. Kún Imre szds szolgált Afrikában és Indokinában, majd 6 
évi szolgálat 'után kivándorolt Ameri

kába. Résztvett a MKCSBK életében, szabadságát asszonyostul a kana
dai csendőr laktanyában töltötte, a központtal élénk kapcsolatot tartott 
és szervezetünket rendszeresen anyagilag is támogatta. Idegenlégiós és 
emigráns érdemeiért vitéz Farkas Ferenc vezds ur 1971. junius 27-én 
Szent László lovagj ává avatta. 

Temetésén nagyszámú bajtársi és baráti kör állta körül koporsóját. 
Horváth Sándor zls, csoportvezető és Horváth Lajos főtőrm, trentoni baj-
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társa búcsúsorait vitéz Földes Domokos szakvolvasta fel. Koporsóját 
6 csendőr bajtársa vitte, melyen ott feküdt a New-Jersey MKCSBK ha
talmas koszorúja is a nemzeti színekkel. A megható temetési szertartá
son mindenki sírt. Gyászolják özvegye, cső szds testvérbátyja, két öccse, 
leánya, veje, barátai és bajtársai. Váratlan halála igen súlyos vesztesé
günk! 

GYIMESY SÁNDOR hadnagy 1971. október 14-én 50 éves korában 
igen hosszú szenvedés után Santiago de Chile-ben meghalt. 1944 őszén 
avatták hadnaggyá a Ludovika Akadémián, majd azonnal harcos cső 
egységhez nyert beosztást. Az összeomlás után Chilébe vándorolt ki, meg
nősült, majd szorgalmas munkával elérte, hogy saját tejüzemében dol
gozhatott. A túlhajtott munka következében TBC ferőzést kapott, mely 
annyira súlyosbodott, hogy a 60-as évek végén összes bordáit ki kellett ope
rálni. Ebben az állapotban fordult segítségért emigrlths csendőr bajtár
saihoz : A MKCSBK központ S. O. S. felhívás sal gyüjtést indított el, 
melynek során $350.00 összeget sikerült Gyimesy hdgy kezeihez juttat
ni. Köszönőlevelében kifejtette, hogy megnyugodva és boldogan hal meg, 
mert csendőr bajtársai anyagi segítségével felesége egy kis boltot tudott 
vásárolni, azt berendezte, a kirakatvilágítást megcsináltatta, igy család
ja további életét sikerült biztosítani. Gyászolja özvegye, három leánya Chi
lében, 83 éves édesanyja az Óhazában, életbenmaradt alárendelt je Perjési 
Péter szakv Los Angelesben, barátai és bajtársai. 

HARKAY LÁSZLÓ g. ezredes 1971. október 20-án Jamaica, New Jer
sey, USA-ban elhunyt. Halálával elvesztettük a második g. ezds Bajtár
sat, ki a m. kir. Csendőrségnél ezt a magas rendfokozatot elérte. Gyászol
ják özvegye, bajtársai, barátai. Utóljára a HM 20. osztályán előadótisz-
ti minőségben szolgált Budapesten. .., 

DANKÓ MÁTYÁS alhadnagy, linzi csoportvezetőnk 
(Ausztria), 1972. január 17-én 69 éves korában hosszu 
szenvedés után elhunyt. Évek óta cukorbajjal orvosi ke
zelés alatt állt, az év legelején trombózis lépett fel, azzal 
megoperálták, de a gondos orvosi kezelés sem hosznált. 
Temelése január 24-én volt, egy héttel halála után, mert 
hazai hozzátartozóit várták linzi barátai. Dankó alhdgy 
a 20-as évek elején jött a csendőrséghez, szolgált őrsökön, 
iskoláknál, maj d a nyomozóknál, utólj ára különleges be

Dankó Mátyás osztásban. Igen jó csendőr volt, előljárói, alárendeltjei 
alhadnagy nagyon szerették. Halála szomorú veszteségünk. 

besenyői BEÖTHY KÁLMÁN ezredes 1971 áprilisában hosszú szenve
dés után Budapesten elhunyt. Előzőleg Kisujszálláson volt harangozó, 
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ahol havi 100 forint fizetést kapott és egy kicsi parasztházat, melyben 
feleségével élt. 1897-ben született, 1915-ben avatták zászlóssá a nagy
váradi honvéd hadapródiskolában. Utána az orosz, majd az olasz harc
téren küzdött az összeomlásig. Két dicsérő elismerés díszítette mell ét. 
1921-ben jött a csendőrséghez. Eleinte csapatszolgálatot teljesített szárny
nál, majd osztálynál. 1936-ban már előadótiszt a BM XX. osztályán. Rend
kivüli nagy munkabírású tervező és szervező csendőrtiszt volt. A Csen
dőrségi Lapokban több cikke jelent meg, "Kakastollasok" címmel könyvet 
is adott ki, majd 4 évig a Csendőrségi Lapok szerkesztője volt. 1942~ben 
ő szervezte a csendőrségi könyvtárat, melynek első 12 kötete ott volt min
den őrsön. Az 1945-ös időkben nyugatra vonult vissza munkatársaival. 
1946-ban önként hazament, lelkiismeretét semmi sem nyugatlanította. Az 
új rendszer azonal elfogta, négy évet internáló táborban töltött, hol sokat 
zenvedett a szadista kommunista őröktől. Dolgozott, mint éjjeli őr és kő
műves segéd. 1940-ben Horthy Miklós kormányzó a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztjével tüntette ki. Holttestét elégették és a farkasréti teme
tő urnaházában helyezték el, élt 75 évet. Gyászolja özvegye, 3 gyermeke, 
6 unokája és sok-sok könnyes szemű bajtársa és alárendelt je. Fia az USA
ban él, sokat sóvárgott utána, verset is írt a nyugati napról, melyet e 
BL-ben közlünk. 

folkusfalvi FOLKUSHÁZY LAJOS 
altábornagy, a m. kir. Csendőrség utol
só élő felügyelője 90 éves korában rö
vid betegség után 1972. január 29-én 
Salzburgban, Ausztriában meghalt. 
Temetése február 4-én volt a slazbur
gi temetőben igen nagy részvét mel
lett. Halálával a legmagasabb rangú 
csendőr Bajtársunk szállt sírba s vele 
felügyelőink nevüket, munkájukat át
adták a történelemnek. Egy magyar 
Rk. és egy magyar ;Ref. pap, valamint 
egy osztrák Rk. pap temette. A csen
dőrség nevében Haralyi Fej ér Károly 
al ez búcsúztatta. 

Az emigráció kezdetén állt az élre, 
. , . 1950-ben vette át a MKCSBK veze-

folkusfalvt Folkusházy LaJOS t ' 't l t 1954 . kt· l 'It 
ltáb ese, me ye -lg a lven szo ga . 

a ornagy Vaskezű ember volt, ki küzdött 
és harcolt a MKCSBK érdekeiért. Népszerű volt a csendőr bajtársak közt. 
Egyik csendőr tisztelője a következőket Írta róla: -"Fáj! Ű volt az első 
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nagy magyar úr, ki nyugatra érkezésemkor mindenben, még anyagilag 
is segítségemre volt, akihez azóta is minden ügyes-bajos dolgaimban 
bátran fordulhattam. De rajtam kivül mindenki mást is segített." 

Az osztrák hadsereg és csendőrség is képviseltette magát a teme
tésen, az osztrák honvédelmi miniszter meleghangú levélben fejezte ki 
együttérzését az özvegyhez. Megjelentek osztrák tisztek és a temetési 
szertartás végén egy osztrák katonai kürtös a régi takarodót fújta. 
Egy szem nem maradt szárazon! Osztrák bajtársaink megadták a vég-
tisztességet! _ I 

Folkusházy altbgy úr, bár két évig szolgált a Testületnél, mint an
nak legmag,asabb rangú tagja, lélekben azután is csendőr maradt. 
Egész életén át érdekelte a csendőrség helyzet~ s az emigráns csen· 
dőrmunkát is élénk figyelemmel kísérte. Egyenruhájában temették el 
s szíve felett egyetlen kitüntetést viselt a koporsóban: a MKCSBK 
jelvényt. Ezzel szállt sírba! 

Halála keserű veszteségünk, az emigráns csendőr gyászol, könnyes szem
mel tiszteleg! 

LAJKO LÁSZLO hmtk. ezredes, okI. gépészmérnök a magyar légvédel
mi riasztás megszervezője és az Árpád vonaf tervezője 1971. nov. 9-én 
Budapesten 69 éves · korában súlyos szenvedés után máj rák betegségben 
meghalt. A kárpátaljai csendőrőrsöket nagyon szerette és tisztelte. 

Eltávozott Bajtársaink emlékét kegyelettel megőrizzük. Hozzátartozóik-
nak együttérzésünket küldjük! 

Együttérzésünket küldjük a következő Bajtársainknak : 
SOOS pETER őrm. Edesapja az Ohazában 1971 nyarán meghalt, 
vitéz SZABO ÁRPÁD őrm. Testvérbátyja, Szabó Ferenc földműves 

65 éves korában, Alsóiszkázon, Veszprém vm-ben 1971. Húsvétján elhúnyt, 
vitéz THASSY.PLÁVENSZKY FE~ENC alez Felesége hosszú szen

vedés és betegség után 73 éves korában 1971. február 13-án Ottawa, On-
tario, Kanadában meghalt, < 

KONDOR JOZSEF őrm feleségének Edesanyja 1971. juliusában a 
Ohazában elhúnyt, 

vitéz RAFFAI JÁNOS őrm Edesapja 88 éves korában 1970. Karácso
nyán, az Ohazában meghalt. 

vitéz VATTAY FERENC ezds Felesége 1971. február 2-án 77 éves 
korában Buenos Airesben elhúnyt. 

FORBES FRIGYES tb. alhdgy feleségének Edesapja hosszú szenve
dés után 1971. március 28-án, Barrie, Ontario, Kanadában meghalt. 

Együttérzésünket küldjük Dr. Jani István szds ' baj'társunknak és csa
ládjának, kik váratlanul elveszitették Édesanyjukat 1971. szeptemberé
ben Sydney-ben NSW, Ausztráliában! 
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TERESKEY JOZSEF zls Edesanyja 1971. julius 26-án 73 éves korá
ban hosszú szenvedés után 'Buenos Airesben meghalt, 

NAGYIVÁNYI ÖDÖN szds feleségének Edesapja, Merkl Péter 70 'éves 
korában hosszú szenvedés után 1971. május 29-én Coronel Brandsenben, 
Argentinában elhunyt, ' 

Dr. CSERY C. MIHÁLY tb. fhdgy Felesége, Zách Anna-Mária 1971. 
nov. 12-én hosszú szenvedés után Quebec City,Quebec, Kanadában elhunyt, 

Hozzátartozóink emlékét kegyelettel megőrizzük! 

HN A FIAM 
Nincsen egy éjszakám nyu,qodt, átaludt; 
Gondok sziilik keserves álmaim at, 
U gy nyom az Élet: a pénz és a kenyér, 
Pedig a szívem már de sokszor kihagy! 

Mégis . .. úgy szeretném egyszer valahogy' 
Felemelni bízón elgyengült karom, 
Napfényt ölelni . .. meleg et, mosolyt 
És elgon~olkodni egy-egy vén dalon. 

Szeret'ném nem tudni iJreg szívemet, 
Dalt szeretnék a lelkem poharába, 
Csillogó szemet a megtört helyébe 
Ti rátok fiam, szüntelenül várva . .. 

El-elnézek arra a tenger felé, 
Megsimogat'om a 'nyugati napot . .. 
... Hiszed-e még, hogy kegyes lesz sorsom 
És egyszer csak elét'em ölelő karod? ... 

1969,Magyarország 
BEűTHY KALMAN ezds 

(Beőthy Kálmán ezds az USA-ban élő fiához küldte e verset, melyet 
otthon írt Magyarországon megaláztatásban, egyedüHétében, hivatás á
ból kitaszítva, havi 100 forintért harangozói munkakörben egy alföldi 
kisvárosban. Még a nyugati napot is szentnek vélte fia és bajtársai 
után való vágyódásában. ) 
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öreg Bajtársam halálára 

Kiátkozottak életét vonszoltad, 
Pedig őseid nyomán hazát építettéL. 
Lelkeden hordtad az egész országot, 
De saját földeden rabszolga lettél. 

Idegen földön nem fáj a szolgaság . .. 
N eked a kínból kettős adatott: 
Saját hazádnak pusztulását látnod, 
Söpredék népség gazát hordanod. 

Jó, szép, nemesnek magvetője voltál, 
Alattosid is bizalommal hittek 
S mentek utánad szorgos kezekkd, 
A nagy igéretnek együtt örültetek. 

S aztán . .. jött pusztulás, dúlás, 
Elönté földed piszkos áradat . .. 
Kataklizmás szörnyű időben 
A jó, a szép, nemes alul 'maradt. 

Megfordult felszinen felis,merhetetlen, 
Alulra került a szép, jó és nemes. 
Az ősi magvak ott jó helyen vannak, 
Jövő hazádnak mind igéretes. 

Öreg bajtársam, jó Beőthy Kálmán! 
Nyugodj békében, - példakép voltál . .. 
Megtértél őseidhez, - V detek készül 
Uj élet, melyen nem győz a halál. 

1971. nyár 
CSEPI BÉLA ezds 
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Mielőbbi gyógyulást kivánunk 
a következő Bajtársaknak: 

HALMOS KÁLMÁN alzeredes immár másfél éve kórházi ápolás alatt 
áll kedvezőtlen kimenetelű érelmeszesedés következtében, 

GIMESI JÓZSEF tőrm Osterode, Harz, Németországban 1970 októ
berében súlyos gyomoroperáción esett át s azóta is kórházban fekszik, 

NÁNÁSSY JÁNOS főtőrm-t Clevelandban lábán keletkezett sérülés
seI operálták 1971. őszén, 

vitéz TAVASSY LAJOS ezds és felesége a Bódeni tó környékén Né
metországban 1971 március elején egy gondatlan női vezető hibájából 
súlyos autóbalesetet szenvedtek, belső és külső sérülésekkel kórházba ke
rültek. Azóta állapotuk javul, 

KOVÁCS FERENC főtőrm London, Angliai csoportvezetőnk 1971. ja
nuárjában több jó csendőr bajtárs halála utáni szomorúságban szívr o
rohammal kórházba került, állapota azóta javult, 

SIMONFFY FERENC fhdgy gyomorbántalmakkal kórházba került 
1970. novemberében, azóta állapota javul, 

vitéz MEGAY LASZLÓ őrgy ujból gégeoperáción esett át 1970 őszén, 
azóta állapota javul, 

vitéz DEMETROVITS DEZSŰ szds Torontóban 1971. tavaszán szem
operáción esett át, látása visszatért, 

LENGYEL BÁLINT al ez-t szintén szemével operálták, állapotáról 
nincs hírünk, 

NAGYHETÉNYI JENŰ szds-t enyhe szívrohammal kórházba vitték, 
azóta felgyógyult, 

BURÁNYI GYÖRGY szakv-t 1971 nyarán a kanadai dohányvidéken 
munka közben az egyik gép elütötte, súlyos sérülésekkel kórházba került, 
beszélőképességét elveszítette, azóta állapota javul, amit szívből kivánunk 
a tehetséges szavaló Bajtársunknak!, 

SEREGÉLYES MÁRTON főtőrm-t, a központi vezetőség tagját, 1971. 
junius ll-én Hamilton, Kanadában munka közben súlyos baleset érte, 
bal szemébe vas szilánk vágódott, látását elveszítette, kórházban meg
operálták, állapota azóta javul, 
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HORVÁTH LÁSZLÓ főtőrm-t Chicágóban kórházba vitték és 1971. jul. 
l-én operáción esett át, azóta felgyógyult, 

CSIKI MÓZES szakv-t a kanadai dohányvidéken 1970 nyarán munka 
közben gerincsérülés érte, kórházba vitték, azóta állapota lassan javul, 

SPALOVSZKY MIHÁLY tb. cső-t Montreál, Kanadában 1971. junius 
15-én reggel munkába menet súlyos autóbaleset érte, törésekkel és zúzó
dásokal kórházba vitték, állapota javul, 

vitéz POLGÁRI LÁSZLÓ t. őrm-t 1970. decemberében a Kitimati alu
miniumgyárban (Kanada) baleset érte, a folyékony fém nyakába ömlött 
és felsőtestét összeégette, kórházba vitték, azóta felgyógyult, 

Dr. HOLLÁDY ERN'Ű szds munkahelyén derekán megsérült, orvosi ke
zelés alatt áll, javuló állapotban, 

CZUPPON GYULA őrm 1971. dec. 19-én szívrohammal kórházba ke
rült, állapota javul. 

PÉTER BÁLINT őrm 1972. jan. 14-én a torontói csendőrbál előtt mun
ka közben (ácsmester) vállát megrántotta, Feleségének, kit gerincsérü
lésseI szállítottak kórházba és Bálint Fiának, ki motorkerékpárbaleset 
következtében lábát törte. Adohányvidéki csoportvezetőnkre "rájárt a 
rúd!" Híreink szerint már meggyógyultak, kivéve a Fiát, kinek l~ "a 
még gipszben van. 

TÓTH JÓZSEF tőrm, franciaországi területvezetőnk és roubaixi cso
portvezetőnk 1971 őszén két súlyos operáción esett át. November végén 
jött ~i a kórházból s a javulás utján tart. 
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VESZTESÉGEINK 

Hősi halált halt Bajtársaink : 

MOKÁNY ISTVÁN törzsőrmester Budapest ostromakor cső alakula
tának megsemisülése után a 73/ 3 tüzér üteg alárendeltségébe került. A 
Déli vasut környékén 1945. jan. 30-án járőrszolgálatban a figyelő és az 
üteg közötti utján szivárgó szovjet katonákkal való hacban elesett. 

BARCZA SÁNDOR főtörzsörmester, utolsó bicskei őrsparancsnok őrsét 
1944. Karácsonyeste hatalmas szovj et támadás lerohanta. A bécsi gyors
vonat is elakadt Bicskénél s soha többé nem érkezett meg Bécsbe. Az őrs 
tagjai a fogságbaesés helyétt nyugatra szivárogtak s Székesfehérvár kö
zelében a váli szőlőhegyen huzták meg magukat. Itt huzták át a telet ab-

A Buenos Aires-i hősi emléktábllt a német temetőben. , 
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WI 

ban a reményben, hogy a tavasszal elérik a magyar-német arcvonal at. A 
hullámzó és nagy harcok idején a váli szőlőhegyet szovjet katonák ku
tatták át és az egyenruhás Barcza főtőrm-t elfogták. Kémgyanusként ke
gyetlenül megkínozták, maj d agyonlőtték. 

nemes CSOKNYAI IMRE szakaszvezető 1945. április l-én Csáktornyán 
légitámadás következtében hősi halált halt. A harcok miatt a csendőr lak
tanya virágoskert jében tudták csak bajtársai eltemetni. 

LENDV AI JÁNOS szakaszvezető 1945. április l-én Csáktornyán légi
támadás következtében hősi halált halt. A városban duló harcok miatt 
bajtársai alaktanya virágoskerjében temették el, majd visszavonultak 
nyugat felé. 

SERES GYÖRGY törzsőrmester 1944. októberében a Beszterce körüli 
harcokban légitámadás következtében életét veszitette. A hírt Kanadában m;~ 
élő unokahuga küLdötte. ~ 

I 
Mártirhalált halt Bajtársaink : 

SZABÚ BELA szakaszvezető, a nagyváradi tanzlj hallgatój a 1944 őszén 
Torda környékén szovjet hadifogságba esett, ahol 1947-ben meghalt. 

KOLOZSI FERENC v. tőrm és 10 fős őrse Nagyajtán (Sepsiszentgyör
gyi szárny) elkésett visszavonulási pcs következtében román hadifogság
ba esett. A kegyetlen románok az őrs tagjait agyonlőtték. Kolozsi v. tőrm 
felesége résztvett az ura temetésén. Nagyajtáról egy csendőr menekült 
meg, ki hírül hozta a szörnyü esetet. 

ZSODOR JÁNOS szakaszvezetőt (Galgói őrs, dési szárny) az őrskör
let területén, Kis hegyen bujkálva szovjet katonák 1946. januárjában el
fogták és agyonlőtték. 

JAKABOS ISTVÁN őrnagyot szovjet hadifogság után magyarorszá- q 
gi komunisták megkínozták és agyonverték. 

SZENTJOBBI ISTV AN főtörzsőrmester 1963-ban ' Erdélyben súlyos 
sérüléseibe belehalt, a romanok megtalálták elrejtett csendőr kardját és 
agyonkínozták. (EE) 

KRISTÚF LÁSZLÚ törzsőrmester, a központi nyomozó osztály beosz
tottja Budapesten rekedt. Más névre szóló nyomozó igazolványa alapján 
új életet kezdett s eredeti nevén V ácon halottá nyilváníttatta magát. Egy 
barátjának fia, ki ÁVH-s sorkatona volt, feljelentette. Kristóf tőrm elme-
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nekült, és a Fertő tó környékén akart nyugatra j utni. Tervei nem sike
rültek, a nádasban erejét veszítv,e megtalálták és 1957-ben kivégezték. 

SZŰLLŰSI ANTAL főtörzsőrmestert a kommunista népbíró ság 1946-ban 
15 év kényszermunkára itélte. Büntetésének utólsó félévében, szabadulása 
előtt kommunista nyomozók meggyilkolták. 

UJVÁRI JÚZSEF főtörzsőrmestert Baján, a kommunista népbíróság 
összeesküvés vádjával halálra itélte és 1953-ban kivégezték. 

KrRÁL Y ANDRÁS őrmestert ugyancsak államellenes összeesküvés sel 
vádolva Nagybaracskán a komunista hatóságok halálra itélték és 1953-
ban kivégezték. 

(A két utólsó eset: Budapesti Katonai Bíróság B. III. 002157/ 1953/ 6 
sz. perirat.) 

TRENCSENYI JÚZSEF törzsőrmestert akomunista népbíróság 1948-
ban elitélte, előzőleg a kommunista nyomozók annyira megkinozták, hogy 
1956-ban, szabadulása után meghalt. 

KOCZKÁS GÁBOR őrmester (Kassai őrs) szovjet hadifogságba esett, 
hol 1946-ban a Szovjetunióban meghalt. 

JUHÁSZ GÁBOR őrmester (Csillaghegyi őrs) ellen a kommunista nép
bíróság 1948-ban vádat emelt, akomunista nyomozók annyit kínozták, 
hogy perre nem került sor, mert szívrohamban meghalt. 

.·LÚRIÁN ZSUZSANNA 4 hónapos Kisleány 1945 áprilisában a me
nekülés közben megfázott, tüdőgyulladást kapott és édesanyja karjában 
a menekült vonaton meghalt. A vonat megállt Salzburgban, édesanyja 
9 éves Tibor fiával Eillindult a városba, hogy a Kisleányt illően eltemessék. 
Míg elintézték a temetést és visszaj öttek a vasútállomásra, a vonatot nem 
találták, tovább indult! Ott álltak az édesanya és 9 éves fia egyedül. Leá
nya a salzburgi temetőben és alhdgy ura valahol az utóvédeknél. Holmi
jukat sohase találták meg többé, útjukat nyugat felé tovább folytatták ru
ha, élelem és takaró nélkül, de szivükben a hasogató fájdalommal. A vélet
letlen folytán kötöttek ki a Karn melletti magyar menekülttáborban, Ba
jorországban, ahol a bajtársi hírek és összeköttetések hírül adták Flórián 
GYUla alhdgy-nak, mi történt családjával, ki azonnal utbaindult és meg
találta. A kis Zsuzsikát az emigráció és visszavonulás egyik kis hősi halott
j ának tekint j ük! 
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IFJUSÁGUNK HíREI 

Szivünkből gratulálunk a következő csendőr gyermekeknek: 

vitéz HOLLÚSI GYÖRGY 1971. szept. 25.-én feleségül vette Torontóban 
Ellen Teréziát, ezzel vitéz Hollósi Lajos tőrm. második fia is révbe jutott, 

vitéz SZENDI CSABA US őrmester, vitéz Szendi József őrm. fia le
szerelése után feleségül vette Torontóban Balega Gizellát a Kingsway 
Memorial Baptista Church-ban 1971. febr. 3-án. 

TAKÁCS TAMÁS US ejtőernyős tizedes, Takács Imre őrm fia 1971. 
tavaszán feleségül vette Sandusky, Ohio-ban diákkori szerelmét, az ifju pár 
nászutra a kanadai csendőr laktanyába jött s innen indultak naponta 
messzi autó portyára. Takács Tamásék a nászut után a híres amerikai 
West Point-ba vonultak be, hol Tamás lövészetre tanítja az amerikai ka
tonai akadémia hallgatóit, kitüntető beosztásban, 

FűLÖPP ZSUZSI, Fülöpp József tb.-őrgy leánya 1971. jul. 17-én Cal
gary, Albertában örök hűséget esküdött Tóth Lajosnak, 

KONDOR JULIANNA ERZSÉBET, Kondor József őrm leánya 1971. 
ápr. 17-én tartotta esküvőjét Thiry Gézával Cleveland Ohio-ban, 

ifj. PEKÁRY ISTVÁN US. repülő őrm, Pekáry István fhdgy fia, 
1971. szept. 5-én Virginia, USA-ban feleségül vette az ottani lovas ifj baj
noknőt: N oel Mayrá-t. 

PEK!lRY ZSUZSANNA, Pekáry István fhdgy leánya 1971. okt. 30-án 
Corlland, N.Y.-ban hűséget esküdött McDonell Richardnak, 

KUN MARTA ÁGOTA B. A., Dr Kun Imre szds leányá 1971. julius 
31-én tartotta esküvőjét Juhász Imrével Trenton, N. J.-ben, , 

KOLTAVÁRY MARIANNE, MAGDOLNA, Koltaváry Dénes fhdgy ff 

leánya 1971. jun. 19-én örök hűséget esküdött Sárközy Zoltán Andrásnak 
Alhambra, Kaliforniában, 

CSALA IZABELLA, Csala Gyula szakv leánya 1971. jul. 17-én eskü
dött Buzogány Péterrel Forbach, Elszász, Franciaországban, ugyanak
kor huga: 

CSALA MÁRIA VALÉRIA esküdött Buzogány Ferenc-cel. A két Csala 
leány esküvője a két Buzogány fivérrel egyszerre, egyidőben, világszer
te nagy meglepetést és örömet keltett ritkaságánál fogva, 
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SZENCZY KLÁRA, Szenczy György közl. őrm leánya 1970. szept. 26-
án Revesby, NSW, Ausztráliában férjhezment Krusza Gerald Alan-hoz, 
az ifju pár Chicagó, Ill. USA-ban telepedett le esküvő után. 

SASHALMI ISTVÁN, S~shalmi Imre szakv fia 1971. május 29-én 
vezette oltárhoz Portland, NSW, Ausztráliában Marshall Zzuzsa Lean-
nát. 

BODNÁR ÁGNES, Bodnár Gábor tb. hdp: őrm, a Magyar Cserkész 
Szövetség ügyvezető elnökének leánya 1972. január 29-én tartotta eskü
vőjét Passaic, N.J., USA-ban Balogh Gyulával. 

PALOTÁS GÉZA fhdgy leánya: Basia és ifj. ';Rauch Károly Péter 
1971. dec. 27-én tartották eskúvőjüket Singapore-ban, Ázsiában. Nász
ut juk után visszatértek Melbourne, Victoria, Ausztráliába. 

néhai Dr. TÚTH JÚZSEF őrgy leánya: Veronika 1972. január 14-én 
örök hűséget esküdött Kerr Antalnak Perth-ben, Nyugat Ausztráliában. 

A fenti révbejutott csendőr gyerekeknek sírig tartó boldogságot kívá-
~~! ' 

Gyógyulást kivánunk KABAI JÚZSEF prbcső tiz. 10 éves fiának, ki 
1971-telén az iskolában egy tornaszerről leesett és karj át három helyen 
eltörte. Csendőrfiunk a melbournei kórházban a gyógyulás utján halad. 

A csendőr gyermekek iskolai eredményeire mindig büszkék vagyunk: 

SZABO JULIANN A, vitéz Szabó Árpád őrm leánya a detroiti egye
temen 1971 tavaszán elnyerte a Master of Art fokozatot, magas végzett
ségével az ontariói kormány szociális hivatalánál óhajt elhelyezkedni., 

CSIKI JÚZSEF, Csiki István szakv fia ~ középiskola 13. osztályának 
sikeres elvégzése után a windsori St. Clair College kémiai szakának hall
gatója, 

ifj. JAKAB IV ÁN, Jakab Iván fhdgy fia 1971 tavaszán kitüntetéssel 
érettségizett Torontóban, tanulmányait a torontói egyetem állatorvosi 
szakán folytatja, 

ifj. SP ALOVSZKY MIHÁLY 1970. tavaszán érettségizett Montreálban, 
jelenleg a Me Gill egyetem hallgatója a kereskedelmi szakon. 

ifj. PALLÉR JÚZSEF 1970-ban érettségizett Montreálban s jelenleg 
a Loyola egyetem hallgatója. Vonzalma azonban a RCMP, vagy a kings
toni kanadai Királyi Katonai Akadémia felé húzzák. Ugy érezzük, hogy a 
fiatal Jóska a katonai hivatásnál köt ki. 
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PALLÉR ZSUZSANNA, jelenleg Mrs. Kolanó 1970-ben elnyerte a 
montreáli egyetemen a B. A. és B. E. fokozatot. Tanári hivatását az egyik 
montreáli középiskolában megkezdte. Csinos csendőr1eányunknak, ki ma
gyarul tökéletesen beszél, időközben Zsuzsanna kis leánya született. J elen-
leg Montreálban az angol nyelv és irodalom tanára. 

ifj. BICZÓ JÓZSEF, Biczó József őrm bajtársunk fia 1971. májusában 
érettségizett St. Catharinesben (Ontarió, Kanada) s jelenleg tanulmányait 

a Niagara egyetemen folytatja. 
ifj. SIMON ALBERT RÓBERT 1971. májusában érettségizett a port 

colbornei . gimnáziumban, Simon Albert őrm fia, tanulmányai folytatá
sát egy sportbaleset megakadályozta, hokkimérkőzésen combját két he
lyen eltörte, azóta felgyógyult ,és 1972 őszére a torontói York egyetem 

hallgatója lesz. . 
PÁSZTOR ÁRPÁD, pásztor Béla főtőrm fia 1971. májusában érettsé

gizett, tanulmányait a st. catharinesi Niagara egyetemen folytatja a ho-

telszakmában, 
ifj. PÁSZTOR BÉLA, jelenleg a középiskola 13. osztályát végzi a ka

nadai Dohányvidéken, öccsei: Jenő, Richard és ' Róbert koruknak megfe-

lelő osztályaikba j árnak, 
FORMÁN ROZAMARIA, Formán József szakv leánya kiváló ered

ménnyel érettségizett a pasadenai Szt. András leánygimnáziumban, Kali
forniában és tanulmányait folytatja a pasadenai egyetem bölcsészkarán, 

GOMBKÖTÖ MÁRIA, Gombkötő Vince szakv leánya érettégizett a ka

nadai dohányvLdéken, Delhi-ben, 
TARNÓY ÁGNES, Tarnóy Gyula fhdgy leánya 1970. májusában érett

ségizett Niagara FaUs-on, Kanadában, tanulmányait a Niagara egyete
men folytatja, orvosi könyvtáros óhajt lenni, 

MÁTÉ LÁSZLÓ, Máté János v. tőrm fia jó eredménnyel érettségizett 
a kanadai Niagara FaUs-on, jeleneg tanulmányait folytatja a Niagara 

egyetem bölcsészkarán, 
KISS KLARA, Kiss Ferenc g. fhdgy leánya kitüntetéssel érettségizett 

St. Catharinesben, Kanadában és Ontarió ösztöndijat nyert, tanulmányait 
1971. őszétől kezdve a Niagara egyetem bölcsészkarán folytatja (nővére: 
KISS ERZSÉBET két évvel ezelőtt szintén Ontarió ösztöndíjat nyert és 
tanítónő lett a st. caharinesi tanítóképző főiskolán), 

Mint érdekességet közöljük: három csendőr fiú: ifj. KÖRMENDY JÁ
NOS, ifj. SEREGÉLYES MÁRTON és vitéz SZATHMARY KARA egy-
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időben érettségiztek kitüntetéssel, ill. jeles eredménnyel, mindhárman egy
szerre szereztek B. Sc. fokozatot a fizikában és felső mennyiségtanban, 
mindhárman egyszerre kaptak magas állami ösztöndíjat s tanulmányai
kat egyformán az űrfizika és felső mennyiségtanban folytatják három kü
lönböző északamerikai egyetemen, mindhárman a mesterfokozatot érik 
ell972-ben. Kara szerencsés volt, a londoni egyetem csillagvizsgálójában 
4 új csillagot fedezett fel, le is fényképezte és tézisét erről írja, ered
ménye meglepetést okozott a tudományos világban, 

BECSKEHÁZY PÉTER, vitéz Máriássy L. ezds unokája a celevelan
di egyetemen magas értékű M.A. fokozatot nyert, jelenleg az amerikai kü
lügyminisztérium tisztviselője Washingtonban. 

Fiaink, szívből gratulálunk s további sok szerencsét kivánunk ! 

Szívből küldjük jókivánságainkat a következő BajtársaJinknak : 

KOLOZSVÁRY ZSIGMOND szakv 1970. január 30-án Wellandon, Ka
nadában feleségűl vette özv. Kosztáné sz. Dudás Máriát, 

GAL LAJOS őrm Károly fiának felesége a második unokát hozta a vi
lágra 1971. jan. 4-én Camden, NSW, Ausztráliában, az uj szülött neve: 
Gál Mátyás József, 

ISKI JÁNOS tőrm fia feleségének 1971. őszén Laura kislánya született, 

PAPP LAJOS főtőrm leánya Brewerné Papp Eszter a második unokát 
hozta világra 1971. aug. 27-én: Anikó-Máriát. Két hónappal később súlyos 
műtéten esett át a pensylvániai katonai kórházban, mielőbbi gyógyulást 
kívánunk! 

Dr. KULI SÁNDOR szd s fia feleségének 1969. aug. 30-án Sándor 
György kisfia született, az amerikai mama, unoka mind magyarul beszél 
és énekel, 

SIPOS JÁNOS őrm leánya: ' Gizella a pittsburghi egyetem bölcsészka
rán tanul, a sokezer diák Gizit nemrég a diáktanács alelnökének válasz
totta" 

FARKAS PUSZTAY ÖDÖN tőrm-ékhez hazai rokon: Sitkey Anna
mária érkezett Pensylvániába, a fiatal leány végleg letelepedett az USA-
ban, . 

PAPP LAJOS főtőrm 1971. dec. 31-én nyugalomba vonult, kivánunk 
neki derűs nyugdíj as éveket és sok szép vadászkalandot Wisconsinban, 

BERNÁTH ISTVAN prbcső őrv. fiait mandulával, ill. sérvvel operál
ták, azóta felgyógyultak, a kanadai dohányvidéken, 
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SZABADKAI ISTVÁN őrm-t az északquebeci bányatársaság, ahol 15 
éve dolgozik, kiváló munkájáért előléptette, a Royal Canadian Legion meg
hívta tagjai köre annak ellenére, hogy a háborúban ellenségek voltunk, 
leánya a 15 éves Mária 84 százalékos eredménnyel első az iskolában, négy 
fia pedig példásan tanul az iskolában, 

NAGYSOMKUTI MERTSE LÁSZLO tb. zls fia osztályelsőnek végzett 
Strassbourgban és minden nyarát rokonoknál tölt Magyarországon, így 
magyarsága tökéletes, 

vitéz RAFFAI JÁNOS őrm fiának és leányaiknak, kik Valenciában, 
Venezuelában a gimnáziumban, ill. elemiben kitűnő eredménnyel vizs
gáztak, 

VIRÁG JOZSEF tőrm feleségének, kit 1971. aug l-én a kanadai Mus
kokán súlyos sérülés ért: izom és inszakadással vitték kórházba, azóta fel
gyógyult, 

PEKMY ZSUZSI, Pekáry István fhdgy leánya 1971 nyarán Hayfarket, 
Virginiában a dijlovaglásban amerikai bajnokságot nyert. (Anchor four 
horse show.) 

ifj. PEKÁRY ISTVÁN US rep. őrm pedig dijlovaglásban 1971. nyarán 
kaliforniai bajnokságot nyert! Gratulálunk emigráns öpk-unknak, Pekáry 
István fhdgy-nak! 

KOROKNAY MARGO és huga ERIKA a detroiti (Mich. USA) gim
náziumban koruknak megfelelő osztályt színjelesen végezték. Szüleiknek: 
Koroknay Sándor szakv-nek és feleségének szívből gratulálunk! 

Di FAVERINÉ LUKÁCS SZILVIA, Lukács Ferenc őrm bajtársunk 
leánya 1971. jul. 18-án kisfiúnak : Dávid-Mihálynak adott életet, a szü
lőknek, nagyszülőknek szívből gratulálunk! 

ifj. KULI SANDORÉKNÁL megszületett a második fiúcska:Geoffrey 
Miklós, 1971. julius 3-án. A buffalói magyar ref. templomban keresztelte 
Rev. Kántor Pál. Édesanyja amerikai, de magyarul megtanult, magyar 
nótákat énekel és magyar társaságban érzi jól magát. Szívből gratulá
lunk ifj. Kuli Sándornak és Szüleinek t Gladys, örömünk végtelen! 

SZABO ARPADNÉNEK, FLO RENCE-nek időközben 3 gyermeke 
született: Selenca-Anna, Diana-Mariska és Arpád-János. Florence, ki 
mint kanadai kislány ment férjhez Arpádhoz, az öt évi házasság alatt 
megtanult magyarul s gyermekei is magyarul beszélnek t Gratulálunk 
Mindkettőjüknek s főleg Szabó János tőrm bajtársunknak Torontóban t 
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Csendőrnap Adelaide-ben ' 

Csendőrnapi piknik a Loftia tónál 
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A Los-Angeles-i csendőrnap résztvevői 
Csendőrasszonyaink koszorúja . . 

I I : _____ r.-~ · 

~---

Dr. Hollády Ernő szds köszönti a közönséget 
Akis F!geghy nagy versei 
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New Zealand-i csendőrnap 
A csendőrnapi siker önkéntesei , ... 

Találkozó valahol Európában 

Bálzburgi csendőrnap, '19m 
- 53-. - -
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'/ ! B emelegítő idogálás 
Lake Genevai piknik 

1-.1;~,~V· ... 

Szép népes csendőr család New Brunswickben Horváth Lajosné süti a finom pecsenyét 
. ." 
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Bajtársi beszélgetés 

Dodó (vitéz Földes Domokos szakv.) székely kürtös kalácsot süt 
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.Az első csendőrnap New Jerseyben 1952, február 14, Passaic-on a 
Bokor vendéglőben 

Előkészületek cSendőrnapra Montreálban 
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A csendőrnapi vendégsereg 

A főasztal (egyházi-egyesü~eti vezetők) 
; .' l ,\ ~ 
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A Karnyánczky Tánccsoport 

" 
I. 

Jászberényi Elvira szaval 
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ifj. Jászberényi József szaval 

A felszolgáló cserkés~leányok és a.. vacsorát főző asszonyok 
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"Bár volna pénzem" 
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Magyar H ősök napi ünnepség Montreálban a kanadai hadsereg 
résztvételével 

Dr. Honos ErvVn hdgy és Oláh Pálfőtőrm elhelyezik a jelképes 
csokrot a hősök emlékkövén 

...".~62 .-

.Jt t°,\ ': " 

A .b,eijedt Koszigin Ottawában 
" , .. 
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A MI ANYA'NK 

Botond István verse 

A mi anyátnk 
nyomorgó özvegyasszony 
s áldott neve 
HUNGÁRIA. 

Tűzes menyecske voltál 
midőn én megszűlettem 
és hófehér karod 
nagymindenséget átölelte 
A Tátracsúcstól távol Adriáig. 
Feldobbant szíved 
mesés szerelemben 
s mint négy folyó 
hullott a szép hajad. 
Mosoly tanyázott 
boldog arcodon 
s kötődés fénye 
csillogott szemedben, 
mikor vasárnap este 
táncra kértek. 
Ady t, Kodály t, Bartókot, Józsefet 
szoptatta drága emlőd 
s tekinteted kitágult 
új ezredévnyi lázban. 

Aztán elvitték 
embered csatába, 
fonn1/o,dt öled, 
elh'ullott kedvesed. 

Már gyertyafénynél 
var1"tad kiskabátunk 
s n, 1)nrrógép 
éiféliq meg sem állt. 

Még megsűtötted 
vérkönnyes pogácsánk 
és körmöddel kapartad 
remény magvát 
a rongyos hátizsákba. 

Hullott a bomba, 
házaink leég tek. 
Vágómarhák vagónján 
melegséget lopott, 
ki koldusnál szegényebb. 

Tiltott az idegen konokság, 
hogy kitörűlje 
emlék édesség ét, 
de nincs felejtés 
élő bánat útján, 
hol kóborlunk, 
mint sátoros cigány. 

Tested gyalázták, 
fátyladat széttépték 
s a gond markában 
teltek napjaid. 
N em volt fia, 
ki új vetésre szántso n 
s ha volt, 
nem ő aratta. 

Mondják még élsz, 
ha életnek nevezzűk 
megWrt rabszolga sorsát. 

Mi meggyászoltunk, 
bár - mondják - még éltnél 
és megcsókolnánk 
ráncos kezedet. 
Tebenned szenyved 
MINDEN-SAJAT-ANYANK, 
MIASSZONYUNK HERVADT 

VIRAGA, 
SZEGmNY ANYANK, 

HUNGARIA! 
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Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 

vitéz Serényi István tb. csendőr 1970. őszén feleségével délamerikai tu
rára utazott. Délamerika összes államában ismét felvette a cimeres trikót 
8 felkeltette a figyelmet a ma is szovjet megszállás alatt élő Magyarország 
iránt. Igazságainkról ezen alkalmakkor a délamerikai uj ságok emlékeztek 
meg és hozták vitéz Serényi bajtársunk fényképét is. (Kolumbia, Peru 
Argentina, Brazilia, Uruguay és Equador.) Buenos Airesben a nagy fel. 
tűnést keltő távgyaloglása után az ottani csendőr csoport vitéz Vattay 
Ferenc ezds·sel az élen szép fogadtatásban részesítette a Srényi házaspárt 
és vacsorán látták vendégü l őket. A messze élő bajtársi csoport baráti ma
gatartása nagy örömet szerzett nekik. 

1971 nyarán a Serényi házaspár ismét utrakelt, ezalkalommal Déleu
ópában és Törökországban arattak dicsőséget. vitéz Serényi István tb. 

cső Törökországban a török testvérnéptől a legbarátságosabb fogadtatást 
kapta, "Igazságot Magyarországnak" felíratú ' címeres trikójában hozta 
fényképét az összes török lap s egyben közzétették a magyar nemzet ellen 
elkövetett szovjet bűnöket is. Ankarában Tóth Imre professzor készí· 
tete elő szereplését és mindenben tolmácsként segítette a többszörös ma
gyar bajnokatlétát. A Serényi házaspár ezeket a messzi utakat minden 
anyagi támogatás nélkül sajátjából fedezi, céljuk az, hogy felhívják a 
világ lelkiismeretét azokra a tragikus állapotokra, melyek Szülőföldünket 
51 éve érték s melynek egyenes következménye a mai bomlott világhelyzet. 
A MKCSBK központ Isten áldását kéri nemes áldozataikra, az emigráns 
csendőr büszkén tekint fel a haj dani veszprémi csendőr őrsparancsnok 
fiára: vitéz Serényi István tb. csendőrre! További J ó Munkát! 

:r :r 

A Kanadai Magyarok Szövetsége 1971. április 15-i ülésén Torontóban 
z ügyvezető elnök azt a javaslatot tette a KMSZ vezetőségének, hogy 
érj ük meg a Moszkvába utazó Pierre Trudeau kanadai miniszterelnö

köt : tolmácsolj a Moszkvában Koszigin szovj et miniszterelnöknek a ka
nadai magyarok azon kérését, hogy engedj ék szabadon a még ma is a 
Szovjetúnióban élő 50.000 magyar hadifoglyot, köztük 3000 csendőr baj
társunkat, valamint 30.000 1956-os magyar szabadságharcos honfitársun. 
kat. A KM SZ a javaslatot elfogadta, a levelet Trudeau miniszterelnök 
megkapta. A kanadai CFRB rádióálomás 1971. május 19-i déli adásában 
hirt adott arról, hogy Trudeau pohárköszöntőjében valóban kérte a Szov
jetunióban élő összes hadi és más fogoly szabadonbocsátását, valamint ki
vándorlásuk engedélyezését. Bár eleve nem hisszük a sikert, jól ismervén 
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a Szovjetuniót, megls mindig mindent el kell követnüIik szerencsétlen
sorsú Bajtársainkért ! 

Ugyanezen alkalommal Dr. Nagy György tb. cső, a KMSZ alelnöke 
barátságos szavakkal köszöntötte az ügyvezető elnököt, Kövendy Károlyt 
és a nyilvánosság előtt fejezte ki a Bajtársi Levélért elismerését, mint 
mondotta, a BL töretlen, harcos szelleme, a benne rejlő igazság egy ön
zetlen, fáradtságot nem ismerő ember nagyszerű mimkája az emigráns ma
gyarságért és az emigráns csendőrökért. 

3" 3" 

A MKCSBK Központ keres egy egyedülálló tiszthelyettes bajtársat, 
~ . -ki hajlandó a torontói csendőr laktanyában lakni és az ügyvezetőt munká-

jában segíteni. 
Feladatok : magnetofonról legépelni a napi levelezést, megcímez ni 8ö"\" 

borítékokat, átvezetni világszervezeWnk címváltozásait, elvégezni a pos
tázást, sok esetben a belvárosban és vidéken hivatalos ügyeket elintézni, a 
központi ügyvitelben segítséget nyújtani. 

A lakás ért fizetni kell, élelmezésről szakácsnő hiányában maga gondos
kodik, munka rgegeltől hajnalig 7 napon át. Fizetés nincs, csak útikölt
ségmegtérítés és Testületünkért elvégzett jó munka öröme. Sürgős je
lentkezéseket a MKCSBK központjába kérjük! (A fenti munkát az ügy
vezető elnök nem bírja sokáig egyedül!) 

3" 3" 

Az emigráns csendőrlaktanyát nem csak cső bajtársak, nemcsak magya
rok, hanem kanadaiak, amerikaiak és európiak is meglátogatták. 1971 
őszén itt járt Dr. Robert Formhals US őrnagy, a Nagy Konstantin és 
a Máltai Lovagrend amerikai ágának nagypriorj a Albert Wilson kanadai 
királyi tanácsos kiséretében. Megtekintették a csendőr és vitézi muzeumot, 
hosszasan tanulmányozták a magyar történelmi és fegyverkiállítást, a 
trianoni emlékfalat. A legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak s hasonlóan:;~,\~ 
írták be az emlékkönyvet. 

Az Augusztus Társaság torontói tagozata (címertarti és származástanj 
tudományos szervezet) 1971. októberében a laktanyában tartotta meghívá
sunk alapján havi összejövetelét. A magas iskolai végzettségű tagok (ka
nadaiak, lengyelek, angolok, írek, ukránok, osztrákok, németek és szlo
vákok) érdeklődéssel, sokszor csodálattal tanulmányozták a kiállított tör
ténelmi dokumentumokat. A magyarul tudó szlovák magyarbarát kij elen
téseket tett, a szervezet lengyel elnöke azt kérte, hogy egyszer minden év
ben itt rendezhessék az összejövetelt, itt világosan láthatják a magyarság 
történelmi szerepét, ősi kulturáját. A német és osztrák tagok ugyancsak 
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lelkes magyarbarát hangokat hallattak! Ugy érezzük, a csendőr laktanya 
megkezdte és folytatja emigráns feladatát, híveket szerez magárama
radt és elfelejtett nemzetünknek. 

3" 3" 

A Bajtársi Levélben közölt felhívásunkra az egész világból érkeztek 
csendőr 'emlékek, kincsek a múzeum és a laktanya felszerelése számára. 
Köszönetünket nyiIvánítjuk vitéz Lajtaváry László S'zds-nak, ki tábori 
csendőrjelvényt, Somos Mátyás v. tőrm-nek, ki értékes történelemköny
vet és egyéb dokumentumokat, Fiala Ferenc okI. építészmérnöknek, a 
Hidfő szedkesztőjének, ki két értékes könyvet, Lengyel Bálint alez baj
társunknak, ki régi csep.dőr tablóképet, 3 kötetes BTK-t, kakastollat, ka
lapcímert, 1935-ös Csendőrségi Zsebkönyvet, Dudás István tőrm-nek, ki 
egy kifogástalan zöld csendőr ágytakarót, Dr. Bokor Pál orsz. gyülési kép
viselőnek, ki értékes emigráns fényképet, Felföldi István zls Feleségének, 
ki régi magyar ezüst pénzdarabokat, vitéz Tamáska Endre szds-nak, ki igen 
szép csendőr pasztellképet és értékes vitézi fényképeket, valamint bronz
cimereket, néhai Orbán ;László ezds Özvegyének, ki az Ura ezredes i rend
fokozatát, fekete nadrágját, fehér k~ztyűjét, és cugos cipőjét, Nagysom
kuti Mertse László tb. zI s-nak, ki egy Napoleon képet és két francia 
csendőrképet, vitéz Tavassy Lajos ezds bajtársunknak, ki 20 csendőr le
velezőlapot, Fogarasi József alhdgy-nak, ki igazolványokat, képeket, J e
genyés Pál főtörm-nek, ki tábori tollforgót, fekete nadrágot, takarót, de
rékszíjjat, csizmát, lovaglónadrágot, kardbojtot, Horváth László fötőrm
nek, ki teveszőr gyapjutakarót, Spalovszky Mihály tb. csen.dőrnek, ki ere
deti 1956-os felvételű hanglemezt, Pallér József t. tiz-nek, ki hazulról most 
kihozott járőrtáskát, Igric Bajtársunknak, ki két gyönyör ü uj zélandi 
zöld gyapjutakarót az átvonuló szállás számára, Takács Imre őrm-nek, 
ki szövetnadrágot, Jegenyés Pálnénak, ki járásőrmester Édesapjának irodai 
ollóját, Száraz András tőrm, tvj-rÍek, ki a budapesti csendőr tiszti étkezde 
két tányérját, Noel Péter okI. mérnök, tb. esőnek, ki hangszalagokat, Gyl
denfalk Aage tb. cső-nek, ki értékes régi hazai dokumentumokat, vitéz 
SziIasy László ezds bajtársunknak, ki egy budapesti képeskönyvet, vitéz 
Porpáczy Jenő alez bajtársunknak, ki fizetési könyvecskét és cső nyom
tatványokat, Kóbor László fhdgy-nak, ki emigrációnk kezdeti idejéből 
értékes iratokat adományozott a csendőr laktanyának, illetve muzeum-
nak. 

3" 3" 

Az emigráns csendőr muzeum lassan mindennel rendelkezik, ami hoz
zátartözott felszerelésünkhöz. Egyetlen nagy kincs hiányzik: a J ARűR-
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VEZETÖI JELVÉNY! Kettőről tudunk az emigrációban, az egyik Fol
kusházy Lajos altbgy úrnál van, ki arról tervezte a MKCSBK jelvényt, 
a másik New Jersey USA-ban van egy volt járőrvezető bajtársunknál. 
Kérjük a járőrvezetői jelvény felejánlását a csendőr muzeum számára! 
Reménytelen kíváns~gunk, hogy ha valaki tud egy eredeti négyélű cső 
szuronyról, kutassa fel és küldje el a muzeumnak! Franciaországból a be
igért két tölténytáskát várjuk. 

2' 2' 

Köszönetünket tolmácsoljuk Botond István (Dr. Botond Pál) költőnek, ki 
verseskötetét küldte el Sydney, Ausztráliából, Nehéz Ferenc irónak, ki 
legujabb könyvét, a Csabagyöngyét adományozta, végül Varga Géza tb. 
szds-nak, ki egy turáni világtérképet ajándékozott a csendőr muzeumnak. 

2' 2' 

A kislétszámú, de lelkes viktóriai szórványunk elküldte a British Co-
, lumbiai MKCSBK zászlószalagját. méghozzá ragyogó kivitelben, csendőr
asszonyok hímezték ! A steyermarki csoport mutatós és értékes ziíszló
szalagot küldött 1945 hímzés sel. A bajtársi munka onnan indult 1945 
öszén, az összeomlás után azonnal. A lake-genevai MKCSBK pikniken baj
társaink személyesen adták át a milwaukeei csoport zászlószalagját. A 
hamiltoni cső napon adohányvidéki szalagot kaptuk meg. A szalagok 
a csendőr muzeumba kerültek az utólsó kerületi parancsnoki zászló mellé, 
melyet Tölgyes~ Győző vőrgy úr használt 1945. április közepéig. Kérjük 
csoport jainkat és szórványainkat, hogy mielőtt kifutnának az időből, ké
szítsék el lakóhelyük, vagy országjuk szineiböl összeállított zászlószalag
jaikat a háromszínű magyar csendőrzászló mellé. 100 év mulva a budai 
hadimúzeum díszei lesznek ezek az emigráns csendőr szalagok! 

/ 

2' i 2' 

Folkusfalvi Folkusházy Lajos altábornagy úr, a m. kir. Csendőrség volt 
felügyelője (1936-38) 1971. szeptemberében töltötte be 90-ik életévét! Az 
emigráns csendőr szívből gratulál egyetlen élő Felügyelőnknek s kivánunk 
jó egészséget,még sok-sok boLdog születésnapot! 

2' 2' 

JEGENYÉS LÁSZLO US törzsőrmester, Jegenyés Pál főtőrm bajtár
sunk fia a második vietnami küldetésekor az ellenség előtt tanusitott vitéz 
és bátor magatartásáért magas amerikai katonai kitüntetést kapott: a 
Bronz Csillagot! Laci Fiunk a híres 101-es amerikai ejtőernyős hadosz
tály kötelékében harcolt a kommunista banditák ellen, mint helikopter 
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pilóta és roham-raj parancsnok. A háborúból épen, szerencsésen hazaér
kezett Szülei és öreg csendőr bajtársai igaz örömére! Laci, szívből gra
tulálunk, a vér sohasem válik vizzé! 

2' 2' 

A Kanadai Királyi Csendőrség legújabb magyar tagja LÁZÁR ELE
MÉR, a nemrég Vancouverben autóbalesetben elhunyt Lázár István vk. 
szds fia! Elemér, gratulálunk, büszkék vagyunk Rád, mert átestél a ko
moly, nehéz felvételi vizsgákon! Elemér jelenleg a vaskemény kanadai 
csendőriskola hallgatója. 

2' 2' 

KöszöneWnk Bretán Sándor szds Családjának, akik egy valódi kitö
mött hollót ajándékoztak a csendőr múzeumnak, melyből a Hunyadiak 
ímerét alakítottuk mutatósan. 

2' 2' 

Az emigráns csendőr laktanya: múzeum és átvonuló szállás gondolata 
1966. augusztusában alakult ki a kozponh vezetoseg ugyvezetője fejében, 
mikor meglátogatta a Magyar Cserkész Szövetség központját Garfield, 
New Jersey USA-ban. A magyar cserkészek feje köitudomásúan Bod
nár Gábor, ki garfieldi házában a cserkészek központi irodáját szervez
te meg, egyben vendégszobát is létesített, hogy el tudja szállásoini a vi
dékről, sokszor tengerentúlról érkező cserkészvezetőket. 'Az iroda, a mel
lette lévő napali szoba viszont a cserkészek múzeuma lett, hol Bodnár 
Gábor kiállitotta a 25 éves emigráns cserkészmozgalom látható emlékeit. 
A cserkészcsapatok központi irányítása naggyá tette a magyar cserkésze
tet s ezt a mintát valósította meg Kövendy Károly az emigráns csendőr 
laktanya felállításával. • 

2' ~ 

A Magyar Cserkés~ Szövetség ifjuságunk legértékesebb szervezete. Mű
ödése, eredményei ma már közismertek! Három kontinensen 80 magyar 

egyenruhás cserkészcsapat dolgozik, a csapatok 17 magyar iskolát és érett
ségi előkészítő tanfolyamot tartanak fent, a cserkészsajtó 26 magyar
nyelvű if j us ági könyvet adott ki, a cserkészek központi lapja, a "Magyar 
Cserkész" 250-ik külföldi számához érkezett el. Az emigráns cserkészek 
4 cserkészházat avattak fel s 6 cserkészpark szolgálja a nyári táborozáso
sokat. 

Bajtársaink két évtized óta tapasztalták a magyar cserkészmozgalom 
áldásos eredményeit. Külön élmény résztvenni pl. a clevelandi cserkész
napon, vagy a torontói cserkészpikniken, de ugyanigy a sydneyi, vagy 
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melbournei cserkészrendezvények szívet és lelket megdobogtató eredmé
nyek, hogy ifjuságunk nem veszett el az idegen tengerben. Ennek követ
kezménye, hogy MKCSBK csoport jaink egyre jobban támogatják a ma
gyar cserkészcsapatokat, sőt ujabban honvéd és csendőr bajtársi cso
portok cserkészcsapatokat ,adoptálnak" s ezzel szorosabbé mélyítik kapcso
latukat az ifjusághoz. 1971. szept. 5-én Clevelandben, a magyar cserké
szek napján az esti szabadtéri szinpadon'egy erdélyi jelenetben egyenruhás 
csendőrjárőr jelent meg s szolgálati ténykedést ,folytatott. A cserkészek 
kifejezésre juttatták, hogy a magyar népi élethez hozzátartozik a csen
dőrjárőr! 

Az ügyvezető elnök 1971. dec. 31..:én a cserkészvezetői konferencián 
Buffalóban örömmel és megrepetéssel látta, hogy az új és fiatal cser
készvezetői gárda hivatása magaslatán áll! A háromnapos konferencia 
előadásai kimerítették az általános magyar sorskérdéseket. Fiatal cser- ., 
készvezetőink annyira tudják az eseményeket, tennivalókat, hogy az idősebb t )1' 
generációnak közbe se kellett szólni. A magyar cserkészet egyik legfiata- _. 
labb tisztje: ifj. Seregélyes Márton akkor vette át a cserkésztiszti képesí
tését kifejező igazolványát. A 26 éves csendőrgyerek 1957-ben kE}zdp,tt cser
készkedni Hamiltonban. Marci gratulálunk! 

Ismét büszkén könyveltük el, hogy Bodnár Gábor tb. hdp. őrm baj
társunk, a magyar cserkészmozgalom ügyvezetője talán az emigráció leg
értékesebb eredményét érte el az ifjú vezetői gárda kinevelésével. Bajtár
sak, támogassuk világszerte a magyar cserkészcsapatokat s erősebb cs 0-

port jaink fogadják örökbe, "adoptáljá~" a helyi cserkészifjúságot. 

S- S-

A legendás emlékü német Wiking SS. páncélos hadosztály N émetor
szágban kiadta történetét képekkel illusztráva vastag könyv formájában. 
Emlékszünk rá, hogy a Wiking hadosztály 1944 december végén Magyar
országra jött s katonái három hónapon át a legkeményebb és legsúlyosabb 
harcokban vettek részt Budapest felszabadításáért. A Wikingek csak a 
keleti fronton harcoltak s ennek tudható be, hogy a hadosztály nyugatra 
történő visszavonulása után Graz térségében nem esett angol fogságba, 
hanem hazatért Németországba. A könyv megemlékezik egy amerikai tá
bornokról, aki a visszavonuló német SS csapatot "Bravó Wikings!" kiál
tással üdvözölte. Budapest közelében, a dunántúli frontszakaszon a Wi
kingek magyar tábori csendőröket kértek. Könyvük ' a katonai hősiesség 
bizonyítéka! Könyvük megjelenése bizonyítja, hogy a mult eseményei a 
jövőt szolgálják. Ezért is szükséges, sürgős ügy a mi könyvünk, a "M. Kir. 
Csendőrség" mielőbbi kiadása és terj esztése. 

S- S-
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A hazai kommunisták bírósága tűzéreket itélt el, mert az egyik frontra 
induló tűzérüteg megsemmisítette az üteget megtámadó partizánokat 
Kárpátalj án. Jellemző ráj uk és a kommunista igazságszolgáltatásra ! Az 
esettel kapcsolatban emlegetik 6zdy Gyula csendőr százados nevét, ki Kár
pátalján harcolt a partizánok ellen, mint a rahói csendőr ök parancsnoka. 
Hazudni tudnak, mint akik könyvből olvassák! Se Rahón, se máshol 6zdy 
cső szds nem szolgált, ilyen nevű csendőrtiszt nem volt. Ellenben büszkén 
emlékezünk vissza, hogy a kárpátaljai csendőrség másfél éven át valóban 
harcolt a szovjet partizánok ellen, azokat felszámolta s a kommunista 
tevékenységet csírájában elfojtotta! Uszta Gyula hazaárúló beregszászi 
erdőőr, jelenleg kommunista altábornagy és bandája tevékenységére azon
ban a BL hasábj ain még visszatérünk! 

",. S-

Vagy árúló van sorainkban, vagy jól dolgozik a kommunista kémszol-
álat ! Inkább az utóbbit tételezzük fel. A hazai kommunisták az Orszá

gos Széchenyi Könyvtár számára egy kanadai cégen keresztül megrendel
ték a Bajtársi Levelet. Természetesen, a BL-t nem küldjük haza senki
nek, még a kommunista könyvtáruknak sem. A Széchenyi Könyvtár szá
mára mi idekint gyüjtjük az anyagot! A megrendelőlap a kanadai illetékes 
állambiztonsági szervekhez került. 

",. ",. 

A hazai kommunisták 1971. őszén ismét kiadtak egy könyvet: Rendőr
ség, csendőrség, VKF 2." címen Hollós Ervin összeállításában. Monda
nunk sem kell, a könyv igazi kommunista tákolmány. Igyekeznek tárgyila
gosan leírni a fenti szervezetek feladatát, de eltúlozzák és félremagya
rázzák szerepüket. A könyvből tudjuk meg pl. hogy Magyarországon az 
urakon kivül mindenki kommunista volt s hogy odahaza a két háború közt 
nem lett kommunizus, az a fenti három "terrorszervezet" munkájának kö
szönhető, kik a népi mozgalmak szervezkedését csírájában elfojtották s 
,a magyar bíróságok a vezetőket kiirtották. Undorító az ilyen beállitás, 

sakis a kommunista agyak agymosásának eredménye. Jelszavunk ismét: 
Halál a kommunizmusra ! 

",. ",. 

KöszöI;ljük az időközben megérkezett salzburgi zászlószalagot és a nagy 
havasok piros szinű, fehérkeresztes szalagját ! Gyülnek az emigráns csen
dőr anyazászló színes tartozékai! Csoportok, szórványok, várjuk az el
maradt zászlószalagokat! 

",. ",. 

Sok bajtársunk fordult az elmúlt években a MKCSBK központhoz és ér
deklődtek a salzburgi csendőrzászló iránt, melyet a csendőr áldozatkész-
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Illi 

ség alkotott 1951-ben s melyet Nagy József plébános szentelt fel 1951. 
május 27-én. Sokáig nyomoztunk a zászló iránt s a következőket állapí
tottuk meg: néhai Dr. Dobolyi Lajos ezds ur a zászlót kivándorlásakór 
magával hozta az USA-ba és Clevelandben egy bank őrizetére bízta. Do
bolyi ezredes úr hirtelen meghalt s közben még életében kivándorolt ('ső . 
hdgy fiának sem beszélt az emlitett zászlóról. Fia nyomozásai szerint a 
zászló valószínüleg a Magyarok Mindszenty Mozgalma egyik helyi veze
tőjéhez került, aki Szintén meghalt. Feltehetően a zászló azután utóbbi 
fiának őrizetébe jutott azzal, hogy a zászló ki nem adható és Magyaror
szág felszabadulása esetén kell hazajuttatni. Híreink szerint azóta Nagy 
József plébános is meghalt. A MKCSBK központ rendelkezik egy címmel 
és ez évben megkiséreljük a salzburgi zászló feltalálását. 

:r ' :r 

Hasonló zavar keletkezett a Horthy szobor ügyében is. A magyar király 
kormány az 1930-as években magyar anyagot küldött a new-yorki' világ
kiállításra. Köztük Szent István és Horthy Miklós kormányzó életnagy
ságú mell szobrát. Közben kitört a háború és a szobrok valahol New York 
egyik raktárában hevertek. A háború után az amerikai kormánya szobro
kat elárverezte s mindkettőt Szobonya László clevelandi magyar üzletem
ber vette meg. Szent István szobrát Szobonya László a youngstowni ma
gyar ferences barátoknak ajándékozta, kik azt parkjukban fel is állították, 
mely azóta is magyar zarándokhely. vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezds 
úr legutóbbi clevelandi látogatásakor Szobonya László a szobrot felaján
lotta a vezds úrnak, mint a Vitézi Rend főkapitányának. Az ajándékozást 
nem öntötték írásba, így történhetett, hogy Szobonya László hirelen halála 
után az özvegy a szobrot a clevelandi Első Magyar Református Egyház
nak adományozta. Az egyház presbiterei közt szép számmal ' vannak volt 
világháborús magyar katonák, kik a Horthy szoborhoz ragaszkodnak. Több 
esztendős tárgyalások és levelezések után most remény nyilt arra, hogy a 
Horthy szobor méltó helyére, a kanadai csendőr laktanyában elhelyezet 
vitézi múzeumba kerül és a szobor kiadását a presbiterek megszavazzák. 

:r :r 

Könyv megvéteIi szándék és képesség közlése: vitéz Vittay Béla honv. 
ezredes leendő kézírata elkészült. A könyv címe: "Pannónia területtör
ténete Kr. e. 4000 -Kr. u 1000-ig. A magyarság őstörténete a vele vérsé
gileg és nyelvileg rokon népek vándorlása keretében a Napkelettől a Kár
pátmedencébe." A kézírat VII fejezteben, két függelékkel elő és utószó
val, 430 oldalon 30 vázlattal, egy leszármazási táblázattal, 310 forrásmun
ka jegyzékkel, 986 hivatkozással, közel 1500 név és fogalmi mutatóval, 

-72 -

4 és féloldalas tartalomjegyzékkel nyomtatásban csak akkor jeenhet meg, 
ha elegendő számú biztos és fizetőképes megvéteIi bejelentés gyülik össze. 
A könyv ára vászonkötésben $ 10.00. A megvételre jelentkezők e szándéku
kat egy levelezőlapon, a clevelandiek telefon utján közöljék a szerzővel. 
Lakáscím: 12614 Forest Ave., Cleveland, Ohio, USA, 44120. 

Telefon: 751-5103. 
:r :r 

A csendőr múzeum 1881-től kezdve 1945-ig az összes felügyelőnk fény
képével rendelk~zik, kivéve N emerey Márton altbgy úr fényképe hiány
zik. Kérjük bajtársainkat, akinek birtokában van olyan zsebkönyv, ahol 
néhai Nemerey Márton altbgy fényképe fellelhető, ajánlja fel és küldje el 
a csendőr múzeumnak. 

Ugyacsak kérjük az idősebb generációhoz tartozó Baj társainkat, hogy 
trianoni idők felügyelőinek szolgálati sorrendjét írják meg nekünk! 

:r :r 
Szívből gratulálunk vitéz nemes P AXY KÁROLY fhdgy Bajtársunk

nak, aki szobrász művészként dolgozik a sudburyi (Kanada) nikkelbánya 
alkalmazásában. A gyár értékelte Paxy Bajtársunk kiváló munkáját s 
bányamérnökké léptette elő, természetesen bányamérnöki fizetéssel. Paxy 
Károly igéretet tett, hogy a csendőr múzeum számára elkészíti Horthy 
Miklós életnagyságú faszobrát és a csendőr vértanúk híres szobrát is. 
Ilyen is ritkán történik, művészetért bányamérnöki kinevezés! 

Ugyancsak elismerésünket küldjük Dr. ANDRÉ LÁSZLO fhdgy és 
SZENTKLÁRAY NORBERT hdgy Bajtársainknak, kik a hatvanas évek 
elej én a michigani egyetemen elnyerték a M. Sc. degree-t, azaz a könyv
tárostudomány mesterfokozatát. 

:r :r 
1971 nyarán sikeres piknikeket rendeztek a new-brunwicki bajtársak 

kétszer) aniagaravidékiek Welland határában a Pók farmon, a toron
óiak a Rákóczi-Lukovits farmon. Nagyszabású piknikek voltak még Mont

reálban és Wisconsinban, ezeket máshol ismertetjük. 

:r :r 
SZOVJET HUMANITÁS. Egy elkésve érkezett hazai tragikus hírt 

közlünk, hogyan halt meg 1945. március 30-án, Nagypénteken Szenczy 
György közl. őrm édesapja. Győr elfgoglalásakor két géppisztolyos szovjet 
katona érkezett a Gyár utca 39 sz. házhoz. A pincében lévő háznépet fel
parancsolták. Amint a gazda be akart lépni a verandára a nők uán, az 
egyik szovjet katona a szomszéd ház falához lökte és óráját követelték. 
Miután nem kapták meg, az egyik szovjet hős egy lövést adott le, amely 
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a száján érte, a másik pedig 2 méter távolságból egy sorozatot adott le a 
szive tájékára, id. Szenczy György lazonnal meghalt. A holttestet egy óra 
után ideiglenesen a szomszéd kertjében temették el, majd 3 nap mulva 
kézikocsin és egy hevenyészett koporsóban a szigeti temetőbe tolták. A 
temetés még akkor is körülményes volt, mert a harcok még tartottak s a 
gyásznép fütyülő golyók és aknarobbanások közepette kisérte id. Szenczy 
Bácsit a temetőbe. Ime, "felszabadultunk"! 

Egy másik kommunista humanitás: 1945. április elején Bagoly And-
rásné 13 éves Attila fiával Toronyból Szombathelyre utazott eltünt al
hadnagy urát keresni. Természetesen az urát nem találták meg. Az éjjeli 
vonattal utaztak haza. A vagonban egy egyenruhás, teljes felszereléssel 
utazó csendőr főtőrm-t láttak, akit egy civilruhás, vöröskarszalagos, rossz
arcú ember őrzött. A csomagtartó n egy másik őr aludt. Reggel a cs 0-

magtartóról leszállt az uj demokrata civilrendőr, a csendőr főtőrm-t meg
bilincselte, majd leköpdöste, megpofozta, arcát cipőkrémmel bekente érSz} 
szünet nélkül trágár szavakkal illette. Bagolyné sírva fakadt, mert nem • 
tudta elviselni, hogyan bánnak saját fajtájával. A következő állomáson le
szálltak. Egy másik civilruhás odaszólt Bagolynénak, hogy n~ sírjon, ne 
vegye észre az ilyesmit, mert neki is kellemetlensége lehet, sőt őt is el
viszik! Maj d elárulta kilétét: szö~ésben lévő csendőr szakaszvezető volt 
civilben! Igy ért utól a "felszabadulás" bennünket 1945 ápril!s 4-én! 

2" 2" 

A salzburgi magyar plébános bátor ember: mitsem törődve a baloldal 
gyalázkodásával, a mártírhalált halt utolsó magyar államfő, Szálasi Fe
renc lelkiüdvéért, kivégzésének 25-ik évfordulóján gyászmisét tartott s az 
emlékbeszédében kitért a hitvalló nemzetvezetőre. Mihályfi János plé
bános most kérő szóval fordult az emigrációhoz : elromlott a salzburgi 
templom orgonája, a magyar hívek nem énekelhetnek orgonaszó kisérete 
mellett. Tudj uk, hogy vitéz Porpáczy Jenő alez úr haláláig minisztrált 
a magyar misék alatt. A plébános az emigrációhoz fordult szerény anyag! 
támogatásért, Bajtársak küldjünk néhány dollárt az orgona javítási cél 
jaira (ezt több csendőr bajtársunk is javasolta!) Cim: Pfarrer Mihályfi 
Jáno~. Postfach 86, A-5010 Salzburg, Austria, Europe. 

2" 2" 

A Baseli Magyar Egyesület, a Baseli Hungária Sport Club egyik ala
pító tagja Svájcban: Fenyves Jenő a harmincas évek elején Testületünk
nél szolgált, mint őrmester, majd a Pénzügyőrséghez került. Az igen ak
tív, magyar életet vivő bajtársunk ingatlanforgalmi ügynök. Aki nyugdíj
bamenése után Európában óhajt letelepedni, aki Európában akar telket, 
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házat, öröklakást venni, forduljon hozzá bizalommal: Herrn Fenyves 
Jenő, 4000 Basel, Bristenweg 10, Schweiz, Europe. 

2" 21" 

Több csoportunk beszámolt arról, hogy részvettek a hősök napi ünnep
ségeken. (Sydney, Perth, Torontó, Montreál stb.) Perth-ben, Nyugat
Ausztráliában az ünnepi beszédet vitéz Oláh-Sajti Lajos zls mondotta, a 
beszéd megrázó erejű, kitünően összeállított, rendkivüli sikerű volt. A 
kÖzönség percekig sírva ünepelte a szónokot. Elkönyvelhetünk egy ujabb 
csendőr sikert! (Alkalomadtán a beszédet közöljük a Bajtársi Levélben.) 

21" 21" 

Kivonat a "Katolikus Magyarok Vasárnapja" 1971. május 9-i számából: 
Brighton, Angliában a Nemzetközi Csillagászati Szövetség kongresszu

án a hold hátsó oldalán lefényképezett krátereket, melyeket csak az ast
ronauták láthatnak, akik megkerülik a holdat, híres tudósokról nevez
ték el. Köztük magyarok: Bólyai János matematikus, Eötvös Lóránt fizi
kus, Szilárd Leó atomtudós, Neumann János Nobel-díjas matematikus, 
Kármán Tódor fizikus. 

Magyar nevek kerültek a világűrbe! Bajtársak, ugye "kis nemzet" va
gyunk? 

2" 21" 

Dr. Pokol y László ref. lelkész a csendőrlaktanyában látottak alapján 
a következő latinnyelvű történelmi sorokat írta az emlékkönyvbe. -"Vivat, 
crescat, floreat Hungaria Magna Integra !" - Magyrul: Éljen, virágoz
zon, fejlődjön az egységes Na,gymagyarország! 

2" 2" 

A burgenlandi magyarok vezetője: Suri Árpád az emigrációhoz felhí. 
vással fordult és közzétette, hogy Trianon óta Magyarország nyugati ha-
árszélén, melyet Ausztriához csatoltak, sorvad a magyarság. Azóta 180.

OOO magyar hagyta el szülőföldjét, mert megszünt az életlehetőség a ma
gyar tömb számára. A fiatalok jobb kereset után néznek s az osztrák vá
rosokba költöztek, ahol beolvadtak. Suri Árpád szerint ovodákat kell 
nyitni, hogy a 4-5 éves magyar gyermekek megőrizhessék anyanyelvüket 
az osztrák tengerben, maj d iskolákat kell nyitni számukra. Trianon óta 
több, mint 400 magyarnyelvű iskolát, óvodát és kulturházat kellett be
zárni. Az állam nem üldözi a magyarokat, sőt anyagilag áldoz is magyar 
kulturcélokra, azonban az nem elegendő, Ausztria is szegény. Aki tud er
re a nemes célra áldozni, kü1dje anyagi támogatását s akit érdekel a sza-
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bad "gyepüvilág", írjon Szentgáli Suri Árpádnak: 7350 Oberpullendorf 
(Felsőputya), Ungargasse 31, Austria, Europe. Ujabban "Határmenti hí
rek" címen kőnyomatos lapot is adnak ki az ottani magyarok. 

2'" 2'" 

N oel Péter okI. mérnök, tb. csendőr Edmonton, Alberta, Kanadában a 
Zrinyi katonarádió adásaival elérkezett az 500-ik rádióadáshoz ! 1971. 
márciusában az 500-ik adás hangszalagját elkü1dte a csendőr múzeumnak. 
Szívből gratulálunk, a hajdani egyetemi rohamzászlóalj katonája emig
ráns hivatásában is nagy! Köszönjük az évről évre megismétlődő és nívós 
csendőrnapi adások hangszalagj át is! 

vitéz Szilasy László ezds úr halálával a MKCSBK angliai területvezet§ i 
és londoni csoportvezetői munkaköre Ková cs Ferenc főtőrm bajtársunkr~t)' 
szállt. Azonban Kovács Ferencet szívroham érte és a munkát vállalni nemJI?I 
tudta. Több levélváltás után az ottani bajtársak javaslatára a MKCSBK 
központ felkérte vitéz Szakály János őrm-t a terület:vezetői és csoportve
zetöi poszt betölt~sére. Szakály bajtársunk elvállalta! A fiatal, tisztánlátó 
és hazafias, rámenős és kommunista börtöntviselt Baj társunknak sok 
sikert és eredményes munkát kivánunk ! 57 csoportunk és szórványunk 
közt vezetői munkakörben sok legénységi Bajtársunk, köztük őrm-ek és 
szakv-ők dolgoznak, mondhatjuk: nagyszerűen ! Angliai Bajtársak, kö
vessétek új vezetőtöket : vitéz Szakály Jánost! 

2'" 2'" 

Chicagói csoportunk az ott elhunyt Bajtársak emlékére pénzgyűjtést 
reii"dezett és 100 doIlart juttatott el a burg-kastl-i magyar ÍPmnázium ré
szére Németországba. A nemes szándékot csak helyeselni tudj uk! Azonban 
Burg Kastl részéről érthetetlen események is történtek! A MKCSBK to
rontói csoportja s több más MKCSBK csoport a multban többször küldött 
pénzadomány t Burg Kastl-ba. Feltűnt később, hogy az évvégi értesítőber~l 
az adományozók közt nem szerepelt se a torontói csoport, se a többi szer- '" 
vezetünk adománya. Először a torontói csoportvezE;!tő fordult levélben Burg 
Kastl igazgatóságához, és felvilágosítást kért, mi az oka, hogy az adomá
nyozó csoport nevét nem írták ki az értesítőben a többiek közt? Sajnos, 
válasz nem érkezett erre az érdeklődő levélre. Később a központ ügyve
zető elnöke írt hasonló értelemben a burg-kastl-i igazgatósághoz, s válasz 
erre sem érkezett. Ezek után a MKCSBK központ és csoport jaink beszün
tették a további adományokat Burg Kastl-ba. Véleményünk szerint, ha a 
csendőr nevet nem merik kinyomtatni évvégi értesítőjükben, ha leveleink
re nem válaszolnak, annak hátterében valami szomorú dolog áll! Ha a 
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csendőrséget ők holmi fasiszta szervezetnek képzelik, ha a magyar állam 
azon közbiztonsági szervét, mely hazája védelmében a komunizmussal 
szemben feláldozta ö.nmagát, mely testület a legsulyosabb véres áldozatot 
hozta Magyarországért s a csendőr nevet még Íeírni sem merik, az ilyen 
iskolának s az ilyen vezetőségnek az emigráns csendőr egy centet sem küld 
többé! 

2'" 2'" 

ZÁMBO IMRE őrm és félesége 1971. decemberében ünnepelte Adelaide
ben, Dél-Ausztráliában házasságuk 25 éves évfordulóját három derék fi
uk körében! Karácsony napján a környékbeli bajtársak és barátok nagy 
számban keresték fel őket jókívánságaikkal, a csoportvezető köszöntötte 
az ezüstlakodalmas házaspárt és kérte Isten áldását rájuk! A jókíván
ságokhoz ;t MKCSBK központ is csatlakozik! 

2'" 2'" 

DR. SZABOLCSI BÉLA szds, egyetemi tanár tavaly. nyáron több dél
amerikai országot látogatott meg és diákjaival tanulmányozta az ott mű
ködő csendőr szervezeteket. 1972 nyarán pedig az arizónai egyetem Euró
pába küldi, ahol szintén diákjaival tanulmányozni fogják a francia csen
dőrséget, a csendőrség bölcsőjének hazáját. Szívből gratulálunk s jó idő
töltést kivánunk Szülőhazánk : Európa földjén! 

2'" 2'" 

Ugyancsak Dr. Szabolcsi Bajtársunk keresi a "Továbbképzés az örsö
kön" c. segédletet, a fenti könyv az amerikai rendőrakadémián történő elő
adáshoz kell, bizonyítván, hogy a magyar kir. Csendőrség mennyire elő
re volt a kiképzés és továbbképzés terén. A könyvet a MKCSBK központ
ba kérjük! 

2'" 2'" 

ANTALFFY P AL őrgy bajtársunk 1971. tavaszán vonatra ült és meg
látogatta össze ausztráliai csoportunkat! Utja sikeres volt, sok régi jó 
bajtárssal találkozott! Köszönjük az üdvözlő lapokat, különös örömünk
re szolgált, hogy perthi látogatásakor ismét együtt volt a csoport teljes 
létszámmal! Uzenjük ottani csendőr Asszonyainknak, hogy az ő lelkük és 
akaratuk, jószándékuk hozzátartozik szervezetünk sikeres életéhez, Asz
szonyaink oly erővel tudják ellátni a csoportot, mely kimagasló bajtársi 
eredményhez vezet! 'Nosza rajta! Szeretettel köszöntjük őket és kérjük: 
rázzák fel az alvó szellemet! 

2'" 2'" 
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Kis létszámú, de lélekben erős british-columbjaj csoportunk 1971. szept. 
16-án tartott Victoriában egy kimagasló bajtársi találkozót, hol összejöt
tek a többszáz mérföldre élő bajtársak feleségeikkel. Hangodi, Pálházi, 
Urbi n Házaspár, szívből gratulálunk a példás, mindenben eredményes mun
kájukhoz! Előzőleg meglátogatták Letenyei István őrm. Bajtársunkat, ki 
szórványban él. 

::r ::r 

A MKCSBK központ tapasztalata, hogy azok a csoport jaink, melyek életé
ben és munkájában résztvesznek a csendőr Asszonyok, a legszebb bajtár
~i életet élik és munkájuk minden szempontból, így az anyagiak terén is a 
legsikeresebb ! 

::r ::r 

Németországban és egyéb országokban élő európai bajtársaink ugyan 
azt a bajtársi életet élik, mint mi itt Kanadában, vagy az USA-ban. A cso
portok tagjai összejönnek rendszerint disznóvágással, vagy nemzeti ün
nepeinkkel kepcsolják össze, felelvenítik a multat, vizsgálják a jövőt, a 
bajtársi szeretetben eltüntek a régi rendfokozatok, egymás segítése, meg
értése, a közvetlen bajtársi kapcsolatok a célok. Derék dolog fiúk, csak 
így tovább! Az idő nekünk érik, feltámadunk! 

::r ::r 

SZÉKELY MOLNÁR IMRE, a híres kanadai emigráns író könyvet 
adott ki "Az apostol és. a paradicsommadár" címen. A Partizánvadás~ 
cÍmű emlékezés is a könyvéből való. De mi még hazulról ismerjük Szé
kely Molnár Imrét, mikor szegedi új ságíró volt, sőt! Ö írta a "Rongyos 
gárda harcai" c. könyvet is, mely az 1938-39-40-es önkéntes ifjú hősöknek 
állított emléket! Még azt is tudjuk róla, hogy 1918-19-ben, mint 17 éves 
diák, a Székely Hadosztály kötelékében harcolt a román túlerő ellen. 
Aki szereti az szép olvasmányokat, a katonatörténeteket, a nemeslelkű 
magyar gondolatokat, rendelje meg új könyvét. Ára $6.00, 318 oldal; 
vászonkötésben. Cím: 33 Ledbury St. Toronto 305, Ont. Canada. (A pénz 
előzetes beküldése mellett.) . 

::r ::r 

Az Ankarában, Törökországban élő híres magyar professzor: Tóth Imre 
kétféle levelezőlapot adott ki török és aÚgol nyelven: az egyiken a Kö
vendy-Száraz féle csendőrjárőr látható, a másikon az 1956-os diákhő
sök ! Bajtársak, vegyük meg a levelezőlapokat, egy súlyos beteg, de ma
gyar feltámadásért küzdő embert segítünk vele! 

::r ::r 
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Bajtársaink közül igen sokan levélben érdeklődtek Mátrai Géza kana
dai szabadságharcos felől, ki 1971. október 18-án az Ottawába látogató 
Koszigin szovj et miniszterelnököt megtámadta és tettlegesen bántalmazta. 

Az eset a következőképpen történt: Koszigin szovjet és Trudeau kana
dai miniszterelnök a parlament épületéből sétálva igyekezett Koszigin 
szállására. Mindkettőj üket erős csendőr és biztonsági kordon övezte. Há
tulról észrevétlenül egy ember tört át a biztonsági övön, hátulról Koszi
gin nyakába ugrott, Koszigint megrázta, kabátját félig lehúzta ·s közben 
a következőket ordította: - "Te disznó , menj haza! Szabadságot Ma
gyarországnak!" - Az útóbbit hangosan hatszor ismételte egészen ad
dig míg a biztonsági szervek el nem vitték a helyszinről. 

Mátrai Gézát elfogták, bíróság elé állították, ahol 3 hónapi börtönt 
.pott s politikai jogaitól két évre megfosztották. 

Mátrai Géza 2.6 éves, 10 éves korában jött Kanadába szüleivel az 1956-
os dicső nemzeti felkelés leverése után. Apja edmontoni állatorvos. Mát
rai Géza Edmontonban érettségizett, de tanulmányait nem tudományos 
pályán folytatta, hanem a fodrászmesterséget tanulta ki az legelőkelőbb 
londoni, anglÍai fodrásziskolában. Torontóban fodrászüzletben dolgozott 
és tagja lett az Edmund Burke erős nemzeti szellemű és szélsőséges szö
vetségnek. Koszigin megtámadását kitervezte, ezért utazott Ottawába is. 
Nem akarta megölni Koszigint, ezért nem vitt magával se kést, se fésűt, 
de még ceruzát sem. Kizárólag szülőföldje, a ma is szovjet rabság alatt 
nyögő Magyarországra akarta felhívni a figyelmet a szabadságharc 15-ik 
évfordulóján. Hála Istennek, utóbbit sikeresen oldotta meg: a világlapok, 
a rádiók és televíziók napokig erről csemegéztek s mutogatták a beijedt 
szovjet diktátort. Magyar szemmel nézve Mátrai Géza nemzeti hős volt, 
ki az 1956-os évfordulón ismét Magyarországra terelte a világ figyeImét. 
Tettét életveszélyben hajtotta végre, mert a kanadai csendőrök le is lő-
ették volna, mert ők voltak felelősek Koszigin személyes biztonságáért. 

Már kérdés Mátrai Géza ügye kanadai szemmel. Kanada joggal el
várja állampolgáraitól, hogy Kanada érdekeit sértő magatartást ne hajt
sanak végre. Ezzel indokolták az aránylag súlyos büntetést is: tettleges 
bántalmazásért. 

Mátrai Géza jelenleg börtönben ül. Tagja a Magyar Szabadságharcos 
Szövetségnek. A kanadai magyar szabadságharcosok, sőt a külföldiek is, 
gyűjtést kezdtek Géza érdekében, ügyét megfellebbezte a bíróságon. Baj
társak, segítsük Mátrai Gézát, küldjük adományainkat a következő cím
re: "Mátrai Géza Fund", P. O. Box 114, Toronto 10, Ont. Canada. 

::r ::r 
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Milliók voltak viszont Kanadában, kik nem nézték jó szemmel a jelen 
kanadai kormány szovjet barátkozását. Trudeau miniszterelnök ellen több 
nagyszabású tüntetés zajlott le, mert USA ellenes kijelentéseket tett, a 
Szovjetúnióval barátsági és kereskedelmi szerződéseket kötött. Megért
j ük a Kanada érdekében kötőtt gazdasági üzleteket, de nem ért j ük az 
Amerika ellenes kirohanásokat, melyek közt egyszer a Szovjetúnió vé
delmét kérte az "amerikai imperializmus ellen". Mi, akik itt élünk 21 
éve, nem látjuk az amerikai imperializmust, de saját bőrünkön tapasz
taltuk a véres szovjet "felszabadulást", mely még ma is rabságban tartja 
szülőhazánkat, amelyből milliók menekültek el. A kanadai közvélemény 
kiértékeli az eseményeket, melyek megmutatkoztak a tartományi válasz
tásokon. Trudeau miniszterelnök párt j a, a liberálisok vesztettek Manito
bában és Ujfoundlandban, az Ontario tartományi választásokon pedig 10 
helyet vesztettek a parlamentben. Az idei központi választáson - millió.l::", 
véleménye szerint - megbukik a szovjetbarát kormány és helyét a tis 
tánlátó, Kanada igazi érdekeit képviselő konzervatív párt foglalja el. 

",. ",. 

1971-ben a fizikai Nóbel-díjat ismét magyarszármazású tudós nyerte: 
Gábor Dénes, ki Angliában él. Vele tízre szaporodtak a magyar, vagy 
magyarszármazá;ú Nobel díjas tudósok (Lénárd Fülöp, fizika, 1905, Bá
rány Róbert, orvostudomány, 1914, Zsigmondy Rihárd, kémia, 1925, 
Szent-Györgyi Albert, kémia, 1937, Ruzicska Lajos, kémia, 1939, Hevessy 
György, kémia, 1943, Kármán Tódor, fizika, 1957, Békési György, orvos
tudomány, 1961, Wiegner Jenő, fizika, 1963.) A 16% milliós magyarság 
szerte a világban a lélekszámot tekintve élen jár a tudomány, a sport és 
a szabadságszeretet terén! 

",. ",. 

Jólsikerült piknikről számoltak be aniagaravidéki bajtársak, kik a 
Pók farm területén 1971. július ll-én rendezték. A szokásos bar~ 
körrel sütöget ték a zsiványpecsenyét és idogálták rá a finom kalifo ) 
niai házi bort I 

A new-brunswicki bajtársak pedig két piknikről is beszámoltak, az 
első oly jól sikerült, hogy egy másikat is kivántak! A képek többet 
mesélnek! 

",. ",. 

Vietnamban történt 1970 nyarán ez a kedves eset: Saigonban az ameri
kai katonai főparancsnokságon két amerikai tőrm találkozott. Az egyik 
elolvasta a másik nevét az egyenruha jobb zsebén fekvő plasztik táblács
kán: - "Temesvári, Te magyar vagy!" -, - "Te is J egenyés!" -, jött 
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a nevető válasz. "Hol laksz otthon Amerikában? Én Cleveland-ben! Én 
meg Chicagóban! N a Te is emigráns magyarok fia vagy! Az ám, én is.! Mi 
volt az apád? Csendőr tiszthelyettes. Hát a Tied? Én a csendőrfelügyelő 
unokaöccse vagyok! - Nevettek, kezet ráztak, majd elbúcsúztak. Mind· 
ketten tovatűntek kötelességük felé, mert fegyverbe állította őket az ame
rikai államhatalom! 

",. ",. 

Torontói, bajtársaink a forró nyár közepén rendezték pikniküket a 
Lukovits és Rákóczi farmon 1971. augusztus l-én, Richmond Hill kö
zelében. Jöttek is a baj társ ak, barátok asszonyaikkal, ifjuságunkkal ! 
Sütöttek, főztek, közben gallonszámra fogyott a bor, lett is komoly 
hangulat, a legtöbben csillagfénynél hajtottak haza éjfél felé! 

",. ",. 

Montreáli csoportunk részt vett a MHBK igen nagyszabású Hősök 
napi ünnepségén a Hősök emlékköve előtt. Boros Gábor őrm zász
lótartó, Oláh Pál főtőrm és Dr. Honos Ervin hdgy koszorúzó minőségbe 
szerepelt. Az ünnepségen megható beszédek hangz9ttak el, a kanadai 
hadsereg, frontharcosok szervezete is kivonult festői egyenruháIDban. 
A magyarok kitüntetés eiket viselték. Ugyanakkor Torontóban Dr. vitéz 
Nyíregyházy Pál tartott Hősök napi emlékbeszédet kb. 200 főnyi érdek
lődő közönség, köztük helyi csendőr bajtársaink előtt. 

",. ",. 

Mint előző számunkban jelentettük, Dániában egy bizottság alakult 
közép és keleteurópai országok menekült jeiből (10 ország); a másik két 
skandináv ország (Norvégia és Svédország) támogatásával, mely azt 
tűzte ki célul, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt, a strassbourgi EurÓIpa
tanács, aNémet Vöröskereszt és más, a Szovjetúnióval tárgyaló nem-
et bevonásával oda hasson, hogy a Szovjetúnió engedje szabadon az 
sszes hadi és politikai foglyot, kik még ma is szovjet munkatáborok

ban sinylődnek. Magyar részről az USA-ban székelő Politikai Foglyok 
Szövetsége (Helcz Tibor) kezdte meg a munkát és csatlakozásra szólí
totta az érdekelt magyar szervezeteket. Egyidőben a Dániában élő Aage 
Henry Gyldenfalk tb. csendőr bajtársunk írt ez ügyben, ki a dán bizott
ság felé a legszebb nyilatkozatot adta a volt m. kir. Csendőrségről, 
kiket még békében ismert. A MKCSBK csatlakozott a dán szervezet
hez, kiadtuk a meglévő bizonyítékainkat, hogy hozzávetőlegesen 3000 
csendőr bajtársunkat ítélt el a szovjet katonai bíróság 1944 őszén és 
1945 , után 25 évi és életfogytiglani kényszermunkára a többi magyar 
hadifogoly és 1956-os szabadságharcos bajtársunk mellett. A mozgalom 
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vezére: Ojvind Feldsted Andersen úr, ki mozgaimát komoly nemzetközi 
síkon elindította és szüntelenül üti a vasat a foglyok kiszabadítása ér
dekében. Az emigráns csendőr soha el nem múló hálával és szeretettel 
gondol a fenti két dán úrra: O. F. Andersenre és A. H. Gyldenfalk tb. 
csendőr bajtársunkra, kik nemes lélekkel, krisztusi segítőszándékkal 
állottak az elesett magyarság mellé! Isten áldja, segítse őket, munká
jukat a mi szeretetünk, elismerésünk kíséri! 

"" "" 
Sao-Paulói csoportunk (Brazilia) részt vett a helyi Szent István ün

nepségen augusztus 15-én, mely igen nagyszabású és értékes ünnep 
volt. Bajtársaink családtagjaikkal vonultak ki. Az ünnepséget ebéd kö
vette, hol a cső bajtársak együtt ültek Köszönjü~ Müller Antal őrm. 
csoportvezetőnk állandó színes, értékes beszámolóit! 

"" "" 
Népszerű és közkedvelt montreáli csoportvézetőnk: Szabó Sándor 

tőrm magánnyomozói igazolványt kapott a quebeci igazságügyminiszté
riumtól. Szabó Sándor a fényképészüzlete mellett új szakmát is kezdett, 
kívánunk neki sok sikert, mint amilyen nagyszerű igyekezettel és 
eredménnyel irányítja csoportját! 

"" "" 
Torontó nemzetiségei 1971. július elején rendezték az évről évre szo

kásos "karnevál"-jukat. A magyarok a helyi Magyar Házban rendeztek 
kiállítást festői néprajzi és népművészeti tárgyakból, a Kodály Együt
tes remek táncszámaival. A Magyar Házat ez alkalommal sokezren lá
togatták meg, a siker óriási volt, a karnevál szépségkirálynője is ma
gyar leány lett: Bodnár Boriska. A kiállítás egyik érdekessége, sőt 
meglepetése volt a csendőr egyenruha, tollas kalap, Manlicher pUs~) 
és csendőr kard, melyet a Magyar Ház vezetősége a csendőr múzeumtOl
kért kölcsön, azokat üveg alatt éjjel-nappal őrizték s melyek a torontói 
televízión is láthatók voltak csendőr bajtársaink nagy örömére. 

"" "" 
Az őszi vadászidényből nem sok mr érkezett! A Harrow közelében 

elterülő Szabó farm és a newburyi Flórián és Csiki farmon voltak baj
társi vadászatok, hol résztvett az ügyvezető elnök is. A verőfényes őszi 
napon kiváló hangulatban bejárták a határt a csendőr vadászok, de csak 
kis vadak hullottak: nyul, fácán és "kacsa". Annál kedvesebbek voltak 
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az esték, hol a jószívű Háziasszonyok adtak kiváló vacsorát s sokáig 
elbeszélgettek a régi szép csendőr időkről. 

A torontóiak fővadásza és fegyvermester e nyáron halászik, ősszel 
vadászik, nemhiába vadőr fiaként látta meg a napvilágot Heves vár
megyében. 1971. augusztus 4-én halászni volt Balassa Benedek szakv 
és a halászat ijesztő kalanddal kezdődött! A Francia folyó deltájá
nál, a Huron tó partján verték fel sátrukat. Alig készültek el, zizegést 
hallottak a fűből. Uram Isten, három csörgőkígyó nyújtogatta nyelvét 
rájuk! A csörgőkígyó (Mississauga rettlesnake) az egyetlen mérges 
kígyó Kanadában, de csak a Huron tó keleti partjain, Midland és a 
Freneh river közt található. Csipése orvosi segítség nélkül halálos! Be
nedek azonban hozta a kispuskát, így mind a három "fenevadat" agyon
lőtte, farkuk Torontóban a csendőr múzeumban megtekinthető és a 
kaland bizonyított! Gratulálunk Benedek! Csendőr Bajtársunk, besze
'ezted már saját puskádaU Ime, sohase tudod ,mikor lenne rá szük

séged! 

"" "" 
Az emigráns csendőr laktanya anyagi támogatása terén 1971-ben i!:i 

szép példákat nyugtázhatunk! Kiss Sándor főtőrm, chicagói csoport-
ezetőnk $100.00 összeget ajánlott fel 4 részletben, Karácsonyig becsü

lettel ki is fizette! At calgaryi csoportunk az őszi teaestje tiszta jöve
delmét ajánlotta fel a laktanya közkö1tségeíre! A $fOD.OO összeget há
lásan köszönjük! BajtáI'Elak.." Isten áldjon érte! 

A következő köszönetünket sajnos, csak a Hadak Utjára küldhet jük, 
de nemeslelkű adakozónk: néhai Huba Ferenc Alezredes Ur látja és 
tudja hálánkat! Végrendeletében úgy intézkedett, hogy csekély osztrák 
nyugdíj ából összegyűjtött hagyatékából $200.00 összeg jusson az emig
ráns csendőr laktanyára ! Végrendelkezését meghatódva, könnyes szem
mel olvastuk! A nemes lélek még halálában is nemesen cselekszik! Al
ezredes Ur, emlékét megőrizzülr és a laktanyában megörökít jük l 
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Egy százados bajtársunk mesélte a következőket: Amerika egyik 
nagy gyárvárosában jártam, hol bajtársi körben arról értesültem, hogy 
volt szakv. alárendeltem a városban lakik, egyben megadták címét és 
telefonját is. Alárendeltemet 22 éve nem láttam, de még sorsáról se 
tudtam, merre kallódott el a visszavonulás szörnyű idejében. Felhívtam 
telefonon, megmondtam ki vagyok s közöltem, hogy szeretném meg
látogatni. Alárendeltem azt felelte, vár, jöjjek! 

Megtaláltam a házat, megnyomtam a csengőt, régi kedves alárendel-
tem ajtót nyitott. Szemében könnyek voltak, hátra lépett, vigyázzba 
áll s a következőket mondotta: - "Százados U r alázatosan jelentem, 
nem volt még alkalmam jelenteni, hogy utolsó parancsát végrehajtot
tam, az őrzéssel és kísérettel megbízott, menekültekkel teli tehergép
kocsit sikerült a két másik csendőr baj társ unkkal együtt túlvinni az 
Enns folyón és megmenekültünk ! A magyar-német határon azonban ~r 
német katona leállított, puskáikat ránk fogták és el akarták venni a' I 

teherautót. Hiába magyaráztuk nekik, hogy a kocsin 50 asszony, gyer
mek tartózkodik, csak tovább erőszakoskodtak és láttuk rajtuk, hogy 
szándékukból nem tágítanak !" - Mi történt azután ~ Kérdeztem. -
"A három német katonát agyonlőttük s utunkat tovább folytattuk !" -
felelte szakv alárendeltem. Megöleltem a zokogó bajtársat, majd meg
nyugtattam, hogy helyesen cselekedett, a 3 német katona a magyar csen
dőr öket szolgálati parancsuk vég~rehajtásában akadályozta és őket élet
veszélyesen fenyegették. A magyar csendőrt még a német szövetséges
nek sem volt szabad szolgálati feladatában akadályozni! A szakv. csak 
ezután vedlett át polgárrá, beinvitált a nappali szobába, hol egy üveg 
whiskyvel oldottuk fel a 22 év távlatából előhozott keserű emléket. 

l!r l!r 

Egy másik százados bajtársunk és őrmester alárendelt je a Don mel
letti Voronyesben véletlenü} egy. had~fo~ol~táb~~~a ~erültek. A,z őr~\ 
naponta felkereste volt pk-at s kicsereltek ertesüleseiket, v'agy elelemlJ, 
mel segítették egymást, asszerint hogy mit sikerült szerezni. Hónapok 
után az őrm panaszkodott, hogy semmi hír se jött hazulról, hiába ír, 
nem jön válasz szüleitől és testvéreitől. A szds viszont 2-3 hetente ka
pott 1-1 rövid levelezőlapot s nyugodttá tette a tudat, szülei túlélték a 
háború viszontagságait. Este a szds írt levelet s megkérte szüleit, ad
janak hírt az őrm 76 km-re lakó szüleinek, fiúk jól van, egészséges s 
együtt várják a szabadulást. A lap-vétele után a szds öreg édesapja út
rakelt, felkereste az őrm hozzátartozóit, megmutatta a levelezőlap ot, 
elmesélte a többi hírt. Az őrm szülei sírva fogadták a megnyugtató hírt 
fiúkról, megvendégelték a szds fáradt édesapját, majd élelmiszerrel fel-
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pakolva útbaindították hazafelé tanyájukról. 3 év mulva a szds és az 
őrm egyszerre kerültek haza soványan, de egészségesen. Ma egyformán 
emigrációban élnek az USA-ban. 

!ll!" !ll!" 

Egy alhadnagy bajtársunk családostul hazatért nyugatról 1945 őszén. 
Természetesen mindnyájukat Komáromba vitték, az alhdgy-ot az Ig
mándi erődbe zárták s 280 másik csendőrrel fogva tartották. Családja 
hiába várta, hiába érdeklődtek, az őrszemélyzet és az őrség tiszti pa
rancsnoka meg tagadt a a felvilágQsítást. Két hét mulva az alhdgy el
s1ánt felesége Budapestre utazott az amerikai misszióhoz, hol előadta 
panaszát egy amerikai tisztnek. Az amerikai jeep-jébe ültette az asz
szonyt, Komáromba hajtottak, hol az amerikai tiszt zárt ajtók mögött 
ugyan, de hangos szóval a foglyok azonnali elbocsátását követelte. A 

atározott fellépésére a 280 fogoly csendőr azonnal kiszabadult, az 
merikai tiszt ellenőrizte, hogy elinduljon velük a budapesti vonat. 

A csendőrasszony bátor lépése megakadályozta az új rendszert, hogy 
a csendőröket szovjet hadifogságba vigyék! A bátor asszonyt vitéz 
Farkas vezds úr 1971. június 27-én fenti tettének elismeréseképp Szent 
László lovagj ává avatta. 

A csendőr szellem kimagasló példáit a jövőben is közöljük! 
l!r l!r 

Koroknay Sándor szakv felesége szül. Iván Jolánka 1970. június 18-
án az amerikai bevándorlásügyi minisztériumtól oklevél és pénzjutalom 
kitüntetésben részesült, mert 15 éves szolgálata alatt feladatát példásan 
látta el és kiérdemelte előljárói megbecsülését és elismerését. Jolánka, 
szívből gratulálunk! (Detroit, Mich.) 

!ll!" l!r 

Mészöly Elemér vőrgy úr, a MHBK vezetője 1970 Karácsonyára a 
)vetkező sorokat kültde a MKCSBK központi vezetősége ügyvezető 

elnökéhez: - "Kedves Bajtársam ! őszinte örömmel köszöntelek, mint 
közösségünk tagját! Örömömet csak fokozza a jó hír, amit annyira be
csült szervezetetekről írtál. Ha mi vállvetve együttműködünk, nagy 
szolgálatot teszünk magyar népünknek, egyben példát mutatunk az 
emigrációnak ! Bajtársi szeretettel: Mészöly Elemér." - A MHBK ve
zetője a megindult cső békekötés hírére írta ezeket a sorokat. Két hó
nappal később a cső béke Torontóban Molnár István clevelandi elnök 
látogatásakor valóban megszületett. 

l!r l!r 
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Bajtársaink közül többen beköttették a Bajtársi Levél régi évfolya
mait 1964-től kezdve napjainkig. Torontóban Varga Sándor őrm könyv
tára több szép kötettel bővült, ő is azok közé tartozik, kik megőrzik a 
BL-t s elteszik emlékül. 

3" 3" 

A vas függöny mögé való utazás még ma is rizikó! Egy volt csendőr
tiszt felesége, mint angol állampolgár, hazament Erdélybe s a románok 
félévig nem engedték vissza. Egy őrm bajtársunkat az osztrák-magyar 
határon igazoltattá~, majd levetkőztették, ajándékul hozott holmijait 
elvették s őt 6 órán át tartó nyaggatás után éjjel visszatették Ausztriába. 
Egy Budapestre érkezett százados bajtársunkkal rokonainál közölte a 
titkosrendőrség (civilben), hogy 24 óra alatt el kell hagyni Magyaror
szágot. Egy útlevéllel az USA-ba érkezett és kivándorolt százados baj
társ unktól a kommunisták megtagadták a vízumot és nem engedték haz 
látogatóba! Bajtársak, ne hajtsunk fejet az új rendszernek, mégha a 
dollárjaink miatt ma már "kedves honfitársaknak" is szólítanak. Vár
juk meg a fordulatot, mikor eltűnik ez a rendszer s emelt fővel, becsü
lettel térhetünk haza a va/lódi hazába! 

3" 3" 

Bajtársaink szerte a világból boldogan, örömmel üdvözölték a meg,... 
született cső egységet és békekötést! A MHBK kanadai főcsoportveze
tője: Fülöp József őrgy és a MHBK helyettes vezetője: vitéz Duska 
László vb. szds hasonló lelkes, barátságos levelekben méltatták az új 
bajtársi összefogás áldásos ha~ását. 

3" 3" 
-

Bajtársaink közül többen utaznak tengerentúlra szabadságra s szí-
nes levelezőlapokon köszöntötték a MKCSBK központot! Ezek a la
pok alaktanya hirdetőtáblájára kerülnek. 

3" 3" 

A sydneyi Magyar Öreg Otthon egyik megvalósítója, annak ma is 
intézője, lelke Bogsányi József ezds! Ezredes Ur örömmel hallottuk, 
gratuJ.álunk I 

3" 3" 

A sydneyi szabadegyetem előadói között túlnyomórészt ismét cSő tiszt 
bajtársaink, vagy tb. csendőrök állnak I Gratulálunk Bajtársak, a siker 
sem fog elmaradni! ' 

3" 3" 
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Los-Angelesi bajtársaink résztvettek a március 15-i ünnepségen, ami
kor is a városházára magyar zásúót húztak fel s ott maradt napnyug
táig! Csoportvezetőnket a polgármester személyes levélben hívta meg. 
Gratulálunk ! 

3" 3" 

Los-Angelesi bajtársaink ismét "végigélveztek" egy földrengés soro
zatot, mint írták, igen kellemetlen érzés, mikor himbálóznak a villany
lámpák a plafonon s a nehéz, mázsás bútorok vándorolni kezdenek a 
lakásban! Hál' Istennek, a kaliforniai új földrengés nem okozott baj
társainknál súlyosabb károkat, vagy személyi sérülést! 

3" 3" 

Egy Európában élő szakv bajtársunk otthon járt szülőföldjén, a Ro
ániához csatolt Bihar vármegyében. Faluja fele lakossága román, de 
agyar barát. Egy generációval előbb román apáik fegyverrel har

coltak 1918-ban abevonuló regáti román bocskorosok ellen, mert ők 
magyaroknak érezték magukat, Budapesthez akartak tartozni és nem 
Bukaresthez. Most fiaik környékezték meg a 'látogatót és kérdezték: ~ 
"Mikor jöttök~ Mi magyarok vagyunk! Földjeinket se adtuk be a kol
hozba! Reméljük, hogy visszajönnek a magyarok!" - Ilyen a helyzet 
a népszavazás nélküli trianoni döntések után 50 évvel! 

3" 3" 

"Erdélyi Baráti Kör" alaIrult Torontóban azzal a céllal, hogy ápolja 
Erdély hagyDmányait, egységbe tömörítse az Erdélyből származókat s 
minden lehetséges szeHemi és fizikai erővel küzdjön Erdély szabadsá

. gáért és az Anyaországgal való egyesülésért. A szervezetnek 180 tagja 
van, elnöke Ferentzy Tibor, a Csárda vendéglő tulajdonosa. Az erdélyi 
árvíz után 600 húsz kilós ruhacsomagot küldött az árvízkárosultaknak 

ját költségén, majd személyesen hazautazott és 3000 dollárt osztott 
ét a legsúlyosabb árvízkárosult székelyek közt. Az erdélyi körnek több 

csendőr tagja van. A kör a közEllljövőben angoInyelvű könyvet ad ki 
Erdély igazságáról. A szervezet üti a vasat megalkuvás nélkülI Vidéki, 
amerikai B aj társak, ha Torontóba jöttök, keressétek a híres Csárda 
vendéglőt: 720 Bay St. A tulajdonos cső-barát, vendéglője, koszt ja, 
borai messze földön híresek! 

. 3" 3" 

1971-ben nyomott hazai képeslap került kezünkbe. Két képen láttuk, 
hogya "mártírhalált halt" Rajk László és Pálffy-Österreicher György 
emlékére utcákat neveztek el s emléktáblákat állítottak. Csak azt nem 
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értjük, hogyan lettek ők "mártírok ", mikor őket nem a nácik, vagy fa
siszták 'akasztották fel, hanem maga a jelenlegi kommunista állam s 
annak moszkovita nagyjai' Nehéz felfogni a kommunista maszlagot! 

2" 2" 

1971. ápri'l,is 17-éi baráti társaságban adta át a Vitézi Rend kanadai 
helyettes székkapitánya TOl"ontóban a vitézi oklevelet és jelvényeket az 
idős, 84 éves vitéz Demetrovits Dezső szd s Bajtársunknak. Vője lakása 
ez alkalommwl megható ünnepség színhelye volt. 

2" 2" 

Aki hallgatta a .kanadai rádióad~sok híreit április 4-én, annak ökölbe 
szorult a keze, mert Magyarország "felszabadulását" emlegették a hír
mondók. Különben az itteni magyarság éppen elég propagandát csináJ' 
az elmúlt két évtizedben, hogyan kell érteni a szovjet "felszabadulást ) . 
Igy az országrontó nemzetközi liberális baloldal mesterkedése nem ér 
célt. A cső múzeum hirdetőtábláján megtekinthető egy amerikai maga
zinból kivágott gúnyrajz: Nixon, Johnson elnökök és Westmoreland 
tábornok a nürnbergi törvényszék előtt! Oh azok a jó pihentagyú új~ 
ságírók! Mi szívből kivánjuk nekik a "fe[szabaduIást", megérdemelnék, 
hogy saját bőrükön megtanulják ! 

2" 2" 

Egy bajtársunk írta: - "1947-ben Zala megyében egy nagyobb gyü
mölcsös kezelését vettem át, mellette 4 holdon kertészetet indítottam. 
Egyik nap egy szakállas, koldús kinézésű ember állított be hozzám: 
Nagy István m. kir. cső alezredes úr volt! Két hónapig éltünk együtt, 
a bujdosó és én. Majd továbbindult, mert félt, hogy igazoltat ja az új 
rendőrség s félt attól, hogy a falusiak elárulják, bár senki se tudta ró
lunk, hogy csendőrök voltunk." -

2" 2" 

Calgary-i c~oRQrtunk ve.ze,tésé.t 1971. januárban ismét Dr. Fabó Ká
roly fhdgy vette át! A multhoz hasonló sok sikert kívánunk! 

, ~ 

2" 2" 

Chicagói csoportunk két évtized óta kedves szokást vezetett be s a 
mai napig tartják: havonta mindig más bajtársunk családjánál van az 
összejövetel, vacsorával, bajtársi beszélgetéssel fűszerezve s az ösz
szejövetelekről sohasem hiányoznak a csendőr asszonyok. Eredmény : 
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bajtársiasságban, szeretetben úgy összeforrtak, mintha rokonok len
nének! 

2" 2" 

vitéz Szombathy Lajos zls, perthi csoportvezetőnk András fiával 1971. 
,februárban repülőgépre ült és felkeresték a New-Zealand-ban élő cső 
bajtársakat ! Borka Gyula tőrm házában volt a bajtársi találJrozó, 26 
év után ismét rég nem látott bajtársak ráztak kezet! Megtartották a 
cső napot, kicserélték élményeiket. Ez igen! Az ilyen nagy utak mindig 
a cső szellem ébrentartását eredményezik! Gratulálunk! 

2" 2" 

Dr. vitéz Ujlaky László alez bajtársunk Ausztriából visszatért az 
SA-ba és Colorado államban telepedett le. Visszatérésének oka: gyógy
zeltetés, amit Európában biztosítási nehézségek miatt nem tudott 

elérni. Alezredes Ur gyógyulást! 

2" 2" 

Calgary-i cso ortunk 1970. november 28-án évadzáró bált rendezett, 
me yen nem volt ugyan tett ház, de oly jól sikerült, ogy alig tu ta 
hajnalban abbahagyni! A bál tiszta jövedelmét a rk. egyház épület
bővítésére ajánlották fel. 

2" 2" 

A Bajtársi Levél szerkesztője még sohase kapott annyi gratuláló le
velef, mint 1972. telén, a Bajtársak világszerte örömmel üdvözölték az 
emigráns laktanyát és a szerintük kiválóan szerkesztett Bajtársi Leve
let! Köszönjük, az úton tovább megyünk ! 

2" 2" 

JUHÁSZ JÁNOS közlekedési őrm bajtársunkat keresi vitéz Szabó 
rpád őrm. Cimét a MKCSBK központba kérjük. 

2" 2" 

Hírt kaptunk arról, hogy 1945-46-ban a budai Hadik laktanyában 
elhelyezett "katonapolitikai osztály" sok fogságbaesett csendőrt szol
gálatra visszatartott. Ezek a csendőrök bár az új rendszer szolgálatában 
állottak, sokszáz honvéd bajtársunk menekülését segítették elő, köztük ez
redeseket, hadbírókat mentettek nY'llgatra. Csak éppen saját cső baj
társaikon nem segíthettek, mert azok őrzését nem rájuk: bízták. 

2" 2" 
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A MKCSBK központi vezetősége 1971 csendőrnapján bajtársi mun
kájuk megbecsüléseképpen a vezetőség "Elismerő okirat' '-át adomá
nyozta a következő Bajtársainknak : Mátéffy Miklós tb. csendőr, Pász
tor Béla főtőrm, Péter Bálint őrm és Boros Gábor őrm.-nek. Bajtársak, 
további J ó Munkát kívánunk I 

2' 2' 

Sydneyi csoportunk új csinos, izléses levélpapírjához gratulálunk. 

2' 2' 

Dr. ZÁGON GYöRGY szkv. m. kir. rendőr századost, tb. csendőrt 
Sydney-ben, NSW, Ausztrália, a tartomány kormányzója bélbebíróvá 
nevezte ki. (Justice of peace). Szívből gratulálunk, nagy szó egy ilye 
magas kitüntetés l 

2' 2' 

Rendkívüli hír: Boldizsár (BoUer) Mihály őrm bajtársunlmak fel
ragyogott a csillaga: a német lottón 7.000 német márkát nyert. Az ég
ből jött pénzen egy szép kis nyaralót vett Spanyolországban, Barcelona 
közelében a Földközi tenger partján. Az öt szobás kis öröklakást fele
ségével berendezte és 1972 nyarától kezdve európai (akár tengerentúli) 
bajtársaink rendelkezésére bocsátja nyaralási szándékkaL A nyár ott 
meleg, az élet rendkívül olcsó, élelmiszer bőségben s a jó spanyol bor 
sem megvetedő. A nyaraló Németországból egynapos autóúttal érhető 
eL Úhajuk az, hogy bajtársaink családostul olcsón pihenjenek, naponta 
személyenkint 5 német márkát kérnek ($1.50 kb.) a lakásért, az élel
miszert olcsón lehet megvenni és főzési lehetőség is van anyaralóban. 
Bajtársak, arrnigráns laktanya után ime csendőr nyaraló is született I 
Akik érdeklődnek a tengerparti nyaralás iránt, írjanak a következő 
címre: Michael BoUer, 7832 Kenzingen, Jobanniter stro 6, Fed. Re:2 
Deutschland. BO'ldizsáréknak pedig sok szerencsét kivánunk ! 

2' 2' 

Dr. Jakab Ferenc volt országgyűlési képviselő az USA-ban Magyar
ország javára politikai szervezkedésbe kezdett, célja az, hogy a magyar 
eredetű választópolgárok szavazataik fejében követelhessenek is kép
viselőiktől : kiállást Magyarország mellett és a fájdalmas magyar hely
zet megjavítására törekedjenek. USA-beli Bajtársak, kísérjük figye
lemmel Dr. Jakab Ferenc munkáját! Támogassuk erkölcsileg és anya
gilag, hogy terveit sikerre vihesse ! 

2' 2' 
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1971 őszén a hazai kommunista sajtó hírt adott arról, hogy elsőízben 
az elmúlt 27 évben, a magyar kommunista kormányelőhozta az elsza
kított magyarság helyzetét ! A budapesti újságok írtak Románia 2.500.
OOO magyarjáról, 1 millió csehszlovákiai, 750 ezer jugoszláviai és 250 
ezer szovjetúniói (III) magyarrólI Mi ez~ A kínaiak előszele? Vagy 
csak Románia elleni fenyegetőzés szovjet biztatásra ~ Bármi legyen, de 
most az egyszer igazat írtak a kommunisták l 

2' 2' 

J egenyés Pál főtőrm a lake-genevai 
tanyáján vadásztársaságot szervezett. 
Unokáit (lányok-fiúk) ellátta légpus
kával, megtanította őket célozni s ju
talom ellenében az unokák kártékony 
állatokat lőttek: verebeket és az ott 
igen nagy károkat okozó csikos mó-

A J egenyés "vadásztársaság" kusokat (chipmunk. ) Lásd fényképet! 

1971. augusztus 29-én ugyancsak J egenyés Pál főtőrm tanyáján tar
totta a ohicagói és milwaukeei csoportunk közös nyári piknikjét. N em 
voltak sokan, de a megjelentek élvezték a ragyagó időt, valamint a házi-
gazda és felesége vendégszeretetét. . 

2' 2' 

Néhány bajtársunk kérdést intézett a központhoz, hogy a Bajtársi 
Levélben és egyéb kiadványainkban miért használjuk a régi rendfoko
r,atokat ~ Szerintük azokat már a MHBK se használja és 27 évvel ez
lőtti rendfokozatok régen idejüket multák. Válaszunk: semmi esetre 

sem azért használjuk írásban a régi rendfokozatokat, hogy azokra fel
vágjunk! A cél kizárólag az azonosítás, mert közösségünk tagjait név
vel és rendfokozattal írtuk össze annak idején, mikor a MKCSBK 
csoportjait megszerveztük. A MKCSBK a hazai frontharcos szervezet
hez hasonlítható, mindenki önként csatlakozott, mindenkit egyenlő jo
gok és kötelességek illetnek. Nálunk csak csendőrök, vagy tb. csendőrök 
szerepelnek szervezetünkben, így a bajtársi életet figyelemmel kísérők 
a név és rendfokozat alapján azonnal tudják, hogy kiről is van szó az 
írásbeli kiadványainkban. Különben úgy érezzük, hogy volt rangjára 
ma is midenki büszke, a tizedes, vagy őrmesteri rang a régi szép, fiatal 
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éveinket juttatja eszünkbe. E sorok írója is bizonyára aranygallért vi
seIne már, ha a háború vége nem így alakul. A központ statisztikát is 
vezet: a MKCSBK-ba tartozó bajtársak jelen átlagos életkora 60 év I 

~ ~ 

Kivonat egy csendőr levélből: - "Rövid ideig tartó tényleges csen
dőrségi szolgálatom rendkívüli módon változatos, sZÍnes és tanulságos 
volt számomra s nemzeti önérzetemet, fajtám felsőbbrendűségébe vetett 
hitemet még inkább lobogóvá tette bennem. Az Uristennek adok hálát, 
hogy ehhez a Testülethez vezérelt s mindig boldog büszkeséggel gond{)
lok vissza életem ezen aranyfejezetére, még akkor is, ha az időszak 
a túloldal győzelmével, dicstelen és becstelen örjöngésével, gyilkos sza
dizmusával nemzetünk kálváriás Golgotájához is vezetett." -

~ ~ 

Ujból megjelent a Képes Világhiradó ! A nagy csendőrbarát, az évek
kel ezelőtt elhunyt Szilvássy László író, t.fhdgy hasonló című képeslapja 
nemsokkal halála után megszűnt. Most örömmel láttuk, hogy alap új
ból megjelent: főszerkesztője Dr. Füry Lajos, szerkesztője Ewendtné 
Petres Judit, munkatársa Csepi Béla ezds és Lendvay József cső barát, 
mind Clevelandban. Bajtársak, rendeljük meg a kiválóan szerkesztett 
magyar képeslapot, vagy vegyük meg az újságárus oknáL A rendeléseket 
10 dolláros csekk melléIdetével küldjük a következő címre: 975 Oolony 
Dr. Aurora, Ohio, 44202. USA. Képes Magyar Világhíradó. 

~ ~ 

A központi vezetőség ügyvezető elnöke 1971, őszén kaliforniai szer
vezetünk útján feljelentést tett az USA biztonsági szerveinél Németh 
Dezső los-angelesi lakos, a "Nemzetvédelem" c. szennylap szerkesztője 
ellen, mert Németh Dezső a hazai kommunistákkal bizonyítottan ösz
szeköttetést tart fenn, azoknak adatokat szolgáltatott az emigrációbó,l 
és lapjában valótlan, haza és nemzetellenes cikkeket jelentetett meg. 

~ ~ 

Néhai Horváth Frenc szárnv. főtőrm (Ungvár) 4 gyermeke 1956 
után mind szabadföldre menekült. A legidősebb: Horváth Arpád Lon
don, Ont.-ban nyitott gép-mechanikus műhelyt. Öccse: ifj. Horváth 
Ferenc motelt vásárolt Észak-Ontarioban az AJgonquin Park felett. 
Motelje kiváló vadászterületen fekszik, medve, rénszarvas, fajd, vad
kacsa bőven található. Érdeklődők látogassák meg: Valley View Motel, 
Frank Horváth, Bonfield, Hwy. 17 East, Ontario, Canada. 

~ ~ 
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Tiszti bajtársaink közül többen érdeklődtek az elmúlt években, hol 
lehet Ludovikás gyűrűt venni ~ A gyűrű Ausztriában kapható, ára 2000 
osztrák schilling, (80 dollár), ékszerrésztől kell méretet szerezni. Érdek
lődőknek a címet szívesen megadjuk. 

~ ~ 

Sydneyi csoportunk a torontóihoz hasonló áldozatos életet él, minden 
nemes magyar ügyet erkölcsileg és anyagilag segítenek. 1971 őszén pl. 
a következő anyagi támogatást nyújtották: a sydneyi hősi emlékműre: 
$150.00, a cserkészházra $50.00, a Keresztény Magyar Iskola tan
könyvszükségleteire : $15.00, a Magyar Ház alapra $100.00, az Ausztrá
liai Magyarság alapjára $10.00, a csendőr laktanyára $40.00, a Baj
társi Levélre $250.00 összeget! Bajtársak, gratulálunk! Csak így to
.vább, a vezetőség tiszteleg! 

~ ~ 

A Rómába zarándokló csendőr bajtársak keressék fel a Szent István 
zarándokházat: Casa Santo Stefano, Via Del Casaletto 481,00151 Ro
ma, Italia. A zarándokház magyar támaszpont, befogadó és eligazító 
központ minden magyar számára, ki az örök városba érkezik. A ma
gyar papok bajtársainkat magyaros szeretettel fogadják. 

~ ~ 

A "Szolnok Megyei Néplap" 1968. nov. 16-i számában jelent meg ez 
a panasz: - "Az életben nem lehetek én már senki! Tudjátok, a fate
rom csendőr volt, igaz, amikor én 1 éves voltam, meghalt. Mégis azt 
mondták, hogy nem lehetek szakoktató, mert mit szólna hozzá a köz
vélemény, ha egy csendőrivadékra bíznák a fiatalok nevelését". - A 
hír biZJonyítja a valódi "komcsi dialektikus metérializmus maszlag"-ot. 

~ ~ 

vitéz Tamáska Endre szds bajtársunk nagysikerű tudományos heral
dikai előadást tartott Toront6ban az Augusztus Társaság tagjai előtt 
1971. szeptember 29-én. . 

Még aznap este a laktanyába érkezett san-franciscói csoporttitká
runk : vitéz Darabont Ferenc tb. fhdgy is. Másnap és harmadnap ta
nácskozások történtek közösségünk helyzetéről, jövőjéről a laktanyában. 

A Tamáska házaspár Karácsonyra is visszatért Torontóba az USA-ból 
és az ünnepeket a laktanyában töltötték, mint mondották, nagyon sze
retik és otthon érzik magukat I 

~ ~ 
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Torontói csoportunk 1970. augusztus 23-án jólsikerült pikniket ren
dezett Richmond Hill-ben a Ragó farmon. Sok cső bajtárs, de még több 
cső barát jelent meg, kik megfőzték vacsorájukat, megitták boraikat, 
majd a nagy tűz mellet nótáztak késő estig. 

2" 2" 

vitéz Tamáska Endre szds az USA-beli Szent László Társaság nevé
ben köszöntötte Mindszenty József bíboros hercegprímást Bécsben. A 
hercegprímás saját kézírásával igen barátságos hangon köszönte meg 
az üdvözlést, egyben áldását küldte. 

2" 2" 

Friss edmontoni híreink szerint nagyon kemény a tél! A kanadai 
~tUberta tartományban -44 C. fok a hideg! Oly nagy a hó, hogy a teme 
tőkben befedte a sírokat, sírköveket, nem lehet hozzátartozókat láto
gatni l Mielőbbi gyógyulást kívánunk CSöNDöR JóZSEF főtőrm Baj
társunknak, helyi csoportvezetőnknek, kit elkapott egy komoly tüdő
gyulladás és egy visszaesés l 

2" 2" 

BAGOLY BÉLA tb. csendőr, los-angelesi csoportunk titkára két évre 
Arizónába került munkára, hol a navajo indiánok közt dolgozik és ' cső
vezetéket fektetnek. Levelében beszámolt a navajo indiánok érdekes 
szokásairól. Béla jó munkát és jó mulatást kivánunk ! 

2" 2" 

A szabadságharc 15-ik évfordulóján Dr. ' Pogány András a követke
zőket üzente többek közt a hazai kommunistáknak : - " ... Mindig 
egyek voltunk és egyek leszünk a magyar nép millióival. De nem kérünk 
a "hivatalos kiküldöttekből ' " Kádár szekértolóiból, társutasokból, cse 
ka-ügynökökből és kommunista propagandistákból, akik mostanában' 
oly szorgalmasan kopogtatnak kapuinkon. Kompromisszumot kössön 
a budapesti kormány, akivel akar, velünk ilyet kötni nem lehet! Az ide
gen f~eres hordák kitakarodása, szabad parlamenti választások és 
a proletárdiktatúra telJes es végleges felszámolása nélkül m€g fegyver
szünet sem :tehet közötttiIík! Számunkra megalkuvás nem létezett és 
nem létezik ma sem. Megyünk előre egy szabad, független, demokrati
kus és parlamentáris Magyarország felé őseink nyomán ötvenhat szel
lemében I" -

2" 2" 

-94-

1970. decemberében Edinburgth, SkóciáJban tartott Nemzetközi Heral
dikai Kongresszus a Magyar Vitézi Rend-et a lovagrendek sorában 
megerősítette, a csendőr múzumban az erről kiadott könyv megtekint
bető! Igy a Vitézi Rend a történelmi rendekhez sorol. 

A Szent László Társaság és Rend (1861) pápai engedéllyel és meg
erősítéssel, magyar püspöki megbízással és német működési engedély
lyel dolgozik. Az emigrációs magyar rend protestáns főlelkésszel is 
rendelkezik. 

A Vitézi Rend-be kérni kell a felvételt az illetékes ország vitézi szer
veinél, szabályszerű kérvéD:yt kell írni, a háborús, vagy 1956-os fegy
vertényt igazolni kell. A fegyvertényt vezérkari tisztekből álló bizott
ság bírálja felül és az eseményeket ellenőrzi. A felvételt a Rend együt
tes évi naggyűlése szavazással dönti el. A visszautasítás ellen fellebezni 

mlehet. 
I 

A Szent László Társaság és Rend-be vis~ont csak meghívás útján le
het bekerülni, az emigráns érdemeket a szabad világban a rendi szék
tartók bírálják el és ők hívják meg az önzetlen, áldozatos és eredményes 
emigráns munkásokat. 

2" 2" 

A Clevelandben székelő Árpád Szövetség (Ohio, USA) meghívta tag
jai közé emigráns érdemei, hűséges magyar hazafias szolgálatai és mű
vészi képességei elismeréseképpen SZÁRAZ ANDRÁS tőrm, stvj. Baj
társunkat 1971. november 29-én. A Szövetség oklevelét és kis arany jel
vényét később fogják kiadni. Ez az első eset, hogy az Árpád Szövetség 
csendőr legénységi Bajtársat ,jutalmaz, mert istenáldotta tehetségével 
szolgálta az emigráció és a rabhaza érdekeit is. Száraz Bandi, szívből 
gr~lunk! Az Árpád Szövetség csendőr tagjai vele ötre emelkedtek. 

",. ",. 

Széchenyi Társasá~ (Calgary) 1972. május 13-14-én tartotta Toron-
országos közgyűlését, melyen Vancouvertől Quebec Cityig az ös z

szes érdekelt tag megjelent. A repülő és vonatköltségeket a kanadai kor
mány fizette, így a közgyűlésen minden érdeklődő részt-tudott venni. A 
Széchenyi Társaság- munkája 8 évvel ezelőtt indult, célja volt elsősorban 
a kanadai egyetemeket ellátni olyan angol nyelvű, de magyar igazságot 
szolgáló könyvekkel, melyekből a kanadai egyetemista diák az igazságnak 
'megfelelő információkat nyerheti tanulmányai során Magyarországot és 
a magyarságot illetően. A 8 év kemény munkája után vitéz Duska László 
:lb. szds, a MHBK h. vezetőj e, a Széchenyi Társaság mozgató rugój a hir
:Jlette ki, hogy a Társaság 23 könyvet juttat el Kanada 60 egyeteméhez 
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ajándékképpen ! A könyveket kiálIították, köztük Wass Albert híres köny
vei, a Justice for Hungary stb. stb. szerepeltek! A Társaság hosszú küz
delmei most kezdenek beérni, mikor ezek a magyar igazságot szolgáló 
könyvek eljutottak a kanadai egyetemekhez ! Életünkben mérföldkő! Az 
anyagi helyzettől függően ezek a könyvek sorra kerülnek az USA ~gye
temein, majd az angol és a világ többi angoinyelvű országainak egyete
mein is. A MKCSBK központ köszöni csendőr Bajtársainknak, hogy az 
elmúlt hosszú időn át évente csoport és egyéni adomány~ikkal támogat
ták a Széchenyi Társaság munkáját s ez az összeg többezer dollárt tesz 
ki kanadai, amerikai és venezuelai Bajtársaink adakozásaiból. A közgyű
lésen egy könyvtáros szakember jelentette ki a nyilvánosság előtt, hogy 
a fegyverek elcsendesedése után a hontalanság útján a katonai" emigráció 
nagyot alkotott! 

2" 2" 

A Széchenyi közgyűlés idején a torontói csendőr laktanyában 2 vancou
veri és 4 calgaryi honvéd Bajtárs lakott, otthon érezt ék magukat s elis
merően nyilatkoztak a laktanyát és a múzeumokat illetően! 

A csendőr lakanya továbbra is a Torontóba utazó csendőr, honvéd Baj
társaink rendelkezésére áll. Vár a 3 átvonuló szoba! Bajtárs gyere haza! 
A látogatásokat előre kérjük bejelenteni, mert a laktanya parancsnoka 
nyáron a hétvégeket vidéki bajtársi látogatásokra fordítja s évi szabad
ságát is távol tölti. 
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FELVÉTEL A VITÉZI RENDBE: 
A Magyar Vitézi Rend 1971. dec. 5-én tartotta évi rendes naggyűlését 

Nyugatnémetországban, hol Szalay István alhdgy-ot és Fekete Péter 
endőr várományost vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes úr, 
Rend főkapitánya vitézzé avatta. vitéz Szalay István alhadnagy és 

vitéz Fekete Péter urak előtt a m. kir. Csendőrség tiszteleg! Két évvel 
ezelőtti vitézavatáson ugyancsak a Rendbe felvették és vitézzé avatták 
ifj. Szombathy Lajos és SZ'Ombathy András csendőr várományosokat. 
Elnézést a késői közlés ért, ifj. vitéz Szombathy Lajos és vitéz Szom
bathy András urak előtt a m. kir. Csendőrség tiszteleg! 

ELVÉTEL A SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG ÉS REND-BE: 

vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes úr, a Szent Lás,zló Tár
saság és Rend kormányzója 1971. június 27-én Szent László lovagj ává 
avatta a következő csendőr Bajtársakat Magyarországért és a magyar
ságért végzett kiváló szolgálataik elismeréseképpen, egyidőben Dr. 
Rász István tábori püspök úr az új lovagoknak áldását küldte: 

I 

Dr. Hollády Ernő szds Igricz József tb. szds, 
• Valkay Lajos főtőrm. Finta Imre szds, 
Formán József szakv, Bagoly Béla tb. cső, 
Borka Gyula tőrm, ifj. Horváth Lajos MA, tb. cső, 
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Kiss Ferenc g. fhdgy, Kóbor László fhdgy, 
Dr. Kun Imre szds, Nász István tőrm, 
Kádár Ferenc szakv, Kiss Mildós őrm, 
Müller Antal őrm, nemes N agy László őrm, 
Pásztor 'Béla főtőrm, vitéz Paxy Károly fhdgy 
Péter Bálint őrm, J egenyés Pálné 
N agy György őrm, Istvánffy László szds 
vitéz Polgári László t. Őrm. Dr. Honos Ervin hdgy, 
néhai Siket Ferenc tőrm, Boros Gábor őrm, 
vitéz Viczián Béla, hdgy, Jászberényi József őrm, 
Hangodi Jánosné, vitéz Haraszthy István alez, 
Kovács Ferenc főtőrm, Dr. Kőrössy Zoltán szds, 
Baracsi József g. szds, vitéz Darabont Ferenc tb. fhdgy, 

ugyanakkor a Társaság és Rend kormányzója kiválóan hazafas és pé 
dás emgráns szolgálataiért vitéz Aghy-Asbóth Zoltán ezds-nek a Szent 
László Érdemkeresztet ad'ományozta. 

Bajtársak, szívből gratulálunk, büszkék vagyunk Rátok, az emigráns 
(',sendőr tiszteleg! 

(Megjegyzés: a fenti kitüntetett Bajtársaink nagyrésze még nem kap
ta meg a jelvényeket és az okleveleket. Türelmet kérünk, a jelvények ki
fogytak az európai főszéktartónál s időbe telik, míg elkészülnek az új 
rendjelek. Elkészülte után mindenkinek kiküldjük, vagy személyesen 
adjuk át. 

A NAGY KONSTANTIN :UOV AGREND(312) Svájc, tagjai közé 
megMvta éSI971. január l-én a Rend lovagjá;i avatta' a következő 
Bajtársainkat : Kiss Gábor fhdgy, Dr. Csery C. Mihály tb. fhdgy, Varga 
Géza tb. szds, vitéz Darabont Ferenc tb. fhdgy. Ugyanakkor vitéz Kö
vendy Károly szds-nak a Rend parancsnoki csillagját adományozták 
és kinevezték Kanada területére rendi széktartónak. 

~ ~ 
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AZ EURóPAI FRONTHARCOS SZöVETSÉG (Párizs) az Euró
pai Frontharcos Keresztet adományozta vitéz DARABONT FERENC 
tb. fhdgy-nak a bajtársi életben felmutatott kitűnő szolgálataiért, ma
gyar részről az oldevelet Mészöly Elemér vőrgy úr, a MHBK vezetője 
írta alá 1971. augusztus l-én. 

Mészöly Elemér vőrgy úr, a MHBK vezetője NÉMETH JóZSEF tb. 
cső őrm-nek Anglia) több, mint 20 éves bajtársi munkássága elismerés é
ül 1971. nyarán a MHBK Dicsérő Elismerését adományozta. 

~ ~ 

RENDKIVÜLI HIR: a Bajtársi Levél legutóbbi számában a lap 
szerkesztője kéréssel fordult az emigráns csendőr bajtársakhoz és a 
zületendő csendőr könyv, a "M. Kir. Csendőrség" kiadási költségeire 
.000 dollár kölcsönt kért. 
Örömmel és büszkén jelentjük, hogy a $3.000.00 kölcsönt 1972. febru

ár ll-én egy őrmester Bajtársunk felajánlotta. Mint levélben írta, ne
vét nem szabad megemlítenünk se a BL-ben, se a könyvben. A pénz fel
ajánlása emigráns kötelesség s ezen a véleményen van derék Bajtár
sunk hasonló Felesége is t 

Isten áldja öket, az emigráns csendőr tiszteleg t 
A nagyfontosságú csendőr könyv így az ősz folyamán meg fog jelen

ni és reméljük lemossa azt a sok irányított piszkot Testületünkről, amit 
a kommunista propaganda 27 éven át reánk kent. Ha mi letüntünk a 
történelem színpadáról, a könyv a m. kir. csendőr nemes tulajdonságait 
és érdemeit hagyja az utókorra t 

2' ~ 

RENDKIVÜLI HIR: Dr. Pokoly László ref. lelkész, Johannita jogi 
lovag 1972. február 13-án elhozta a torontói csendőr laktanyába a ka

adai kormány államtitkárát. Az államtitkár úr: Mr. Glyn Allen a leg
agyobb érdeklődéssel nézte végig ,a látnivalókat s a laktanyáról és 

múzeumról a legszebb elismeréssel nyilatkozott. Mint mondotta, a ka
nadai kormány a bevándorolt nemzetiségektől épp ezt a munkát akar
ja kérni, mert a nemzetiségek a több évtized folyamán belenőttek a ka
nadai történelembe. A kormány meg óhajtja őrizni a nemzetiségek kul
túrá.ját, emlékeit és azt akarja, hogy az utókor számára kutatási anyag 
maradjon a nemzetiségek részéről. Alaktanya pk-át meghívta február 
15-én egy konferenciára, hol az ottawai előadók 150 nemzetiségi képvise
lő előtt mondták el fenti óhajukat. A konferencia után az ottawai Ka
nadai Nemzeti Múzeum igazgatója, a Nemzeti Levéltár főgondnoka 
kísérőikkel látogatást tettek a csendőr laktanyában, másfél órán át ér-
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deklődéssel szemlélték a csendőr és vitézi múzeumo t, hasonlóan elisme
résüket fejezték ki. Halálunk után a múzeum és levéltárunk anyaga az 
ottawai Nemzeti (Ethnic) Muzeumba kerül s a kanadai kormány szak
szerű gondozással fogja megmenteni az utókor számára. Sőt s ez a leg
szebb elismerés részükről: a kormány anyagi segítséget is igért a 
csendőr laktanyának és múzeumnak! 

Magatartásunk, hatósági elismerésünk és működési engedélyünk után 
anyagi kormánysegítség ! Szinte hihetetlenül hangzik s reméljük, meg 
is kapjuk I 

" " A Kanadai Magyarok Szövetsége kérvény t írt Nixon USA elnöknek 
és kérte az amerikai elnököt, hogy Szent István koronáját az ameri
rikai hatóságok tegyék közszemlére 1972. augusztus 20-án Washiw"
tonban, az amerikai fővárosban. A Szent Koronához amerikai és k 
nadai magyarok ezrei fognak zarándokolni. A kanadai kérelmet azóta 
az Amerikai Magyarok Szövetsége és számos amerikai, kanadai magyar 
szervezetek és egyházak pártolják. Hireink szerint esetleg AmerikáIba 
jön erre az alkalomra Mindszenty József bíboros hercegprímás is és 
főpapi misét celebrál a Szt. Korona kiállításának városában. Bajtár
sak, figyeljük a magyar emigráns sajtót és ha valóban megtekinthető a 
magyar Szent Korona, zarándokoljunk oda mindnyájan, tisztelegjünk 
a legmagasabb európai magyar nemzeti ereklye előtt I 

" " A Kanadai Magyarok Szövetségének legújabb elnöke Dr. NAGY 
GYöRGY tb. csendőr I 1972. március 4-én egyhangúan őt választották. 
Mi büszkék vagyunk az első csendőr országos elnökre s biztosít juk tá
mogatásunkról, segítségünkről Quebec Citytől Victoriáig ! Dr. Nagy 
György am. kir. Külügyminisztérium szolgálatában dolgozott, a Sig
num Laudis és a Szt. László Érdemkereszt tulajdonosa, a kanadai csen
dőr charter megszerzésével és országos csendőr szimpátiájával sze:r:ze 
érdemeket előttünk, ki saját maga tapasztalta a csendőr bajtársak hú
ségét, megbízhatóságát és megingathatatlanságát békében és háborúban, 
majd az emigrációban. 

Gyurka Bajtársunk : a kanadai emigráns csendőr tiszteleg! 

" " Elsőízben a kanadai magyarság történetében, a Kanadai Magyarok 
Szövetségének delegátus ait; mintegy 60 kanadai magyar egyházi és 
egyesületi vezetőt az 1972. március 4-én este Ontario tartomány kor
mánya látta vendégül vacsorán, a Qsárda különtermében. Davis mi
niszterelnököt és a kormányt J ohn Yaremko királyi tanácsos, állam-
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polgársági miniszter képviselte, aki 1962-ben a csendőr chartert is 
Jllegadta szervezetünknek. Yaremko miniszter igen nagyhatású, eIis
Jllerő 'beszédet intézett a kanadai magyar delegátusokhoz, akik vacsora 
után sokáig elbeszélgettek és éltették a kanadai kormány magyarbarát 
gesztusát I Ez alkalommal a MKCSBK-t, a Dohányvidéket és a Niagara
vidéket csendőr bajtársak képviselték. Bajtársi koccintás alkalmával 
leszögeztük, hogy az 1949-52 közt elvetett mag kikelt és kezdi éreztetni 
áldásos hatását I 

EMLÉK 

Látlak-e még valamikor jó Anyám kunyhója? 
Kis ablakod muskátlija, piros fehér mályva, 
Kis kertünkben nyílik-e még törökszeg!ű, zsálya? 

V én diófa lombos ága, kerek asztal, "lóca" 
Öreg méhes nádfedelű, csörgő tolvaj-szarka. 
A kis udvart gondolatban sokszor körül járom, 
Fehér-arcú Édesanyám csak álmomban látom. 

Fülembe cseng szelid szava "Jók legyetek kincsem, 
Szótfogadó, jógyermeket szereti az Isten!" 
Pajkos, rosszak voltunk sokszor nem hallgattunk Rája, 
Hányszor láttuk, könnyet rejtett két szeme piUája. 

N em vagyok már pajkos gyermek, elmúltak az évek, 
N em hiszem, hogy kisházunkba mégegyszer betérek. 
Nem maradt más, csak az emlék messze, idegenbe, 
Édesanyám rejtett könnye pereg a szívembe. 

BODö ANTAL, őrm. 
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~~~~~~~~~~_~_~~J!~E~!_~~~~!E~_~~_~_~~~E~~!~_~~~!!~!E~l 
N.G.tb.zls ~ 5.--,B.I.prbcs6 6rv ~ 5.--,v.Á.A.Z.ezds ~ 2.08,K.L.f6t6rm ~ 10.-

Dr.K.L.szds ~ lO.53,F.J.szakv ~ 10.20,S.M.tb.tiz t 5.--,Sydneyi csoport ~ 91.72 
p.B.6rm ~ 5.--,B.S.ezds ~ 10.--,Turul Szövetség ~ 20.--,I.J'.tb.szds ~ 16.20, 
Dr.v.H.B.tb.cs6 ~ 4.--,K.L.fhd~' ~ 10.--;T.J.6rm ~ lO.28,Buenos Airesi csoport 
~ 20.28,Sz.M.zls ~ 12.30,özv.Sz.F.-né ~ 5.14,Dr.B.L.szds $ 5.--,P.I.t6rm ~ 6.-
Hildesheimi sz6rvány ~ 11.42,Sz.I.alhdgy ~ 8.--,Feketeerdei csoport ~ 30.--, 
H.F.alez ~ 4.--,Frankfurti szórvány ~ 16.--,Londoni csoport $ 35.20,Hamiltoni 
csoport $ 15.--,Valenciai csoport ~ 25.34,v.Z.J.ezds ~ 5.--,v.P.L.t.6rm $ 1.50, 
v.Sz.K.szds ~ 451.15,H.I.l.alhdgy $ 4.60,p.L.t6rm t 5.--,v.N.L.f6tórm ~ 1.--, 
B.M.t.zls $ 5.--,T.J.szakv ~ 7.08,v.Sz.L.zls ~ 6.--,U.I.t6rm ~ 10.--,Sydneyi 
csoport ~ 5.02,v.P.L.t.órm ~ 10.--,T.I.6rm $ 5.07,v.Á.A.Z.ezds ~ 2.04,v.T.P.F. 
alez _ 5.--,v.A.M.tb szakv $ 0.50,B.A.-né $ 7.--,5z.D.alez ~ 5.--,B.B.tb.cs6 
30.45,Dr.K.L.o.órm $ 25.--,v.A.ll.tb.szakv $ 1.06,Dr.S.F.$ 5.07,B.L.t6rm $ 10.
Chicag6i csoport _ 53.48,v.Á.A.Z.ezds $ 2.16,E.L.f6tórm ~'5.--,Dr.B.I.6rgy $ 
5.--,Cs.B.ezds $ 2.04,D.I.tb.szds ~ 11.07,H.G.fhdgy $ 5.--,Dr.B.P.$ 5.--,Z.Á. 
ezds $ 1.20,v.P.K.fhdgy $ 10.--,Sz.I.órm _ 5.--,5ao Pau16i csoport ~ 20.--,S.F. 
tőrm _ 5.12,Adelaidei csoport $ 37.89,v.D.L.vb.szds ~ 8.--,v.Sz.Á.6rm ~ 10.--, 
V.Gy.órm _ 5.--,T.Gy.órm $ 5.--,V.J.órm $ 5.--,Tourcoingi csoport ~ 15.--,1970 
év vége.1971: v.Á.A.Z.ezds ~ 2.04,A.H.G.tb.cs6 ~ 7.--,Sz.Gy.prbcs6 tiz ~ 10.--, 
v.P.J.alez ~ 4.--.v.J.Gy.g.fhdgy $ 10.--,Dr.M.L.szds $ 10.--,A.K.ezds $ '8.69, 
Dr.N.N.szds $ 5.85,K.K.ezds $ 5.--,v.Á.A.Z.ezds $ 2.04,Cs.P.-né $ 10.--,Montre
éli cs oport ~ 135.--,Dr.F.Gy.szds ~ 5.--,P.J.t.tiz ~ 5.--,F.I.zls ~ 10.--,P.J. 
f6tórm $ 16.32,T.S.h.szakv ~ 5.10,Sz.Sz.$ 10.--,H.F.f6t6rm $ 10.20,B.S.prbcs6 
őrv ~ 10.--,v.K.L.fhdgy $ 5.10,v.B.L.t.hdgy ~ 10.--,v.D.D.szds ~ 17.--,H.J.l. 
alhdgy ~ 10.--,U.J.szakv $ 10.--,F.J.h.tórm $ 5.--,Ham11toni csoport ~ 63.--, 
Sao Pau16i csoport $ 18.--,v.Á.A.Z.ezds $ 2.04,Sz.L.t.cs6 $ 5.--,Bethlehemi cso 
port ~ 30.30,New Brunswicki csoport ~ 127.90,K.Gy.tb.fhdgy $ 5.10,v.N.L.f6tórm 
$ 5.--,L.B.alez $ 20.--,V.G.tb.szds ~ 5.--,B.B.szakv ~ 5.--,B.J.szakv ~ 5.--, 
Dr.E.Á.~ 10.--,M.I.6rm $ 20.--,Sz.L.f6tórm ~ 5.--,K.J.szakv $ 10.--,Niagaravi-, . 
déki cs oport $ 120.--,n.F.M.t.zls $ 5.--,v.T.B.v.tórm ~ 5.--,V.S.órm % 5.--, 
F.J.alhdgy ~ 20.--,Calgaryi csoport $ 125.--,B.A.-né ~ 10.--,K.K.6rm $ 15.--, 
J.P.f6tórm ~ 10.--,v.S.J.ezds $ 6.55,B.B.tb.cs6 $ 20.--,D.J.tb.szds $ 21.l5,v. 
Á.A.Z.ezds $ 2.--,Dr.R.B.szds ~ 10.--,v.N.L.f6t6rm $ l.--,G.T.~ 5.--,S.J.-né 

' 5.--,M.I.őrm $ 10.--,Sz.I.alhdgy ~ 19.30,B.A.6rm $10.--,F.F.6rgy ~ 5.--,Los 
Angelesi csoport ~ 133.--,K.L.f6tŐrm ~ 5.--,v.L.N.h.alez ~ 11.15,L.L. ~ 5.76, 
v.Á.A.Z.ezds $ 2.02,Melbournei csoport $ 113.25,v.H.A.h.a1ez ~ 5.--,Adelaidei 
cso;ort $ 67.95,B.Gy.t6rm $ 15.--,M.L.szds ~ 5,80,F.Gy.a1hdro' ~ 10.--,J.N.fr. 
hdgy ~ 10.--,Z.A.szds ~ 15.--,v.F.Gy.f6tórm $ 5.--,T.É.$ 5.--,Z.Á.ezds ~ 1.20, 
Sz.B.h.zls $ 5.--,A.J.t.6rm ~ 5.--,v.R.J.6rm $ 25.--,v.P.K.fhdgy ~ 5.15;P.L.f6-
t6rm ~ 5.--,M.P.6rm $ 5.--,B.J.szakv $ 10.--,B.I.zls $ 5.--,R.I.szakv ~ 5.--, 
R.F.szakv ~ 5.--,v.D.F.tb.fhdgy ~ 5.--,S.Gy.6rm ~ 5.--,N.F.h.hdgy ~ 5.--,H.M. 

/ 
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tórm $ 5.--,L.z.t6rm ~ 5.--,D.J.tórm $ 7.11,N.P.tb.cs6 $ 5:--,Dr.Cs.L.r.szds $ 
5.--,Dr"J.l!'.~ 5.--,H.L.MA. $ 5.--,v.Á.A.Z.ezds ~ 2.--,T.J.órm $ 5.--,D.S.fhdgy 
; 5.--,Cs.F.6rm $ 5.--,v.T.E.szds ~ 5.--,A.'],'.MSc,óro $ 10.--,P.J.a.lhdgy ~ 5.-, 
Dr.K.L.szds $ 10.--,G.Zs.1.6rm $ 10.--,Toront6i csoport $ 125.--,$ 115.--,$ 70. 
_-,Dr.P.M.-né $ 10.--,H.P.v6rgy $ 5.--,E.B.det.$ 5.--,K.S.szakv $ 5.--,Cz.Gy. 
árm ~ 5.--,v.T.P.F.alez $ 5.--,K.L.szds $'5.--,Dr.K.I.szds $ 5.--,L.I.órm' $ 5.
B.p.h.6rgy $ 4.--,v.H.J.ezds $ 2.--,J.M.~ 5.--,R.J.6rm $ 5.--,B.S.ezds $ 7.--, 
Dr.K.Z.szds _ 5.--,D.Gy.fhdgy ~ 5.--,M.L.tb.z1s _ 10.--,Sz.I.6rm $ 5.--,T.J.fó
tórm $ 1.10,V.J.t6rm $ 5.--,P.L.tórm _ 5.--,A.P.tb.cs6 $ 5.--,K.J.hdro' $ 5.--, 
D.B.árm $ 5.--,Dr.K.I.szds $ 5.--,K.L.szds ~ 10.--,B.I.prbcs6 árv $ 5.--,F.J. 
Bzakv $ 5.--,H.F.K.a1ez _ 5.--,v.T.L.ezds ~ 5.50,Dr.v.U.L.alez _ 5.--,v.P.J. 
alez $ 4.--,Dr.B.I.6rgy _ 5.--,v.T.B.v.t6rm _ 5.--,v.Á.A.Z.ezds $ 2.04,N.Gy.6nn 

5.--,S.L.szds _ 10.--,P.L.f6t6rm $ 5.--,L.F.szakv _ 5.--,F.J.alhdgy _ 5.--, 
ke Geneva piknik _ 56.--,Rev.G.M.tb.f61._ 5.--,P.J.f6t6rm _ 10.--,R.A.árm_ 

5.10,~.I.6rm $ 5.--,P.A.t6rm _ 10.--,F.J.árm ~ 6.9?,G.F.szakv _ 5.--,N.Gy.r.hde 
, 5.--,Sydneyi csoport, 172.10,Sydneyi csoport ~ 85.13,v.Á.A.Z.ezds _ 2.04,Sz. 
L._IO.":-,B.M.árm' 5."--,Ny.Sz.I.tb.fhdgy _ 5.--;Gy.sz.K.l'J~;szds _lO.--,Cs.J. 
f6tórm $ 5.--,Sz.J.alez _ 5.--,B.F.tb.fhdgy _ 7.13,Sz.A.t6rm, 14.64,L.B.a1ez 
, 5.--,Dr.v.a.$ 5.--,F.F.órm , 5.--,N.J.f6t6rm $ 5.--,v.Á,A.Z.ezds $ 2.02,H.A. 
tárm' 5.05,Dr:K.L.szds $ 10.--,Z.O._ 5.-~,S.P.6rm $ 6.15,T.J.árm , 5.04,Mont
reáli osoport ; 100.-~,v.T.r.$ lO.--,B.F.6rm _ 5.50,Sz.r.a1hdgy $ 5.--,Sao Bau-
16i csoport, 18.72,v.Á.A .Z.ezds $ 2.--,E.L.f6t6rm $ 5.--,Sz.F.árm , 5.--,Lon
doni csoport i 12.20,K.G.fhdgy ~ 10.--,J.G.6rm $ 5.--,Chicag6i csoport í 40.--, 
Perthi csoport §! 11.-,M.K.6rm $ 5.--"v.Á.A.Z.ezds $ 2.--,v.Sz.Á.árm , 5.--, 
Cs.I.szakv'$ 5.--,n.N.L.6rm $ 5.--,N.J.ezds §! 5.--,E.F._ 4.--~V.Gy.fát6rm ilO.
I.Gy.5rm$ 5.--,B.J.szakv _ 5.--,T.J.szakv $ 7.--,A.K.ezds' §! 6.-~,Tourcoing1 
csoport, 20.--,B.S.szds §! 5.--"K.J.árm _ 5.--,T.V.-né $ 5.--,J.P:f5t6rm $ 5.
Hamiltoni csoport $ 15.--,K.L.hdp ; 5.--,Buenas Airesi osoport ; 32.--,Sz.S.MA 
hdgy , 5.--,B.Gy.6rm; 5.--,Dr.v.B.Gy.tb.cs6 $ 5.--,P.L.fát5rm; 10.--. 
Lapzárta: 1971.deo.31. 

~~~~~2!_~_!~~~~~_~~-!~~~~~: 
v.Sz.J.6rm' 50.81,G.Zs.l.árm$'20.28,Magyar Vitézi Rend i 275.50,Cs.F.árm 

_ lO.--,B.J.szakv , 10.-,S.A.szakv ; 5.--,F.J.§! 5.--,F.~y.$ 5.--,Dr.~.N.szd8 
_ 25.--,K.L.~ 15.--,T.K.t5rm ; lO.--,N.N.tórm , 20.--,V.K.müv.; 20.--,v.T.E. 
szds i lO.--,P.F.árgy J{ 3.--,Dr.E.Á.$ 50.--,B'.Gy .tárm $ 10.-,Cs .B.ezds $ 2.--, 
·L.B.alez , 10.-,F.T.; 25.--,v.Á.A.Z.ezds _ 5.07,H.A.árm , 15.--,M.L.§! 50.--, 
V.R.J.árm $ 25.--,v.P.K.fhdgy ; 15.--,Z.A.szds ; lO.--,P.L.f6t5rm , 7.--,M.P. 
Grm, lO.--,B.J.szakv i 10.--,N.P.tb.osá , 5.--,v.D.F.tb.fhdgy _ 5.--,R.I.szakr 

1,0.--,R.li'.szakv $ lO.--,B.I.z1s $ 5.--,H.L.MA. $ 5.-T.Gy.-né i 5.--,T.J.6rm 
_ 5.--,p.J.t.tiz $ 10.--,P.B.6~m , 10.-~,P.B.f5t6rm $ 5.--,P.J.fát6rm i 5.--, 
G.Zs.l.árm i 40.--,B.A.6rm , 50.~-,Dr.P.M.-né $ 10.--,K.S.szakv i 5.--,K.L.szds 
- 5.--,Dr.K.I.szds i 5.--,J.M.$ 10.--,L.I.~rm _ 15.--,Dr.v.N.N.' 10.--,M.L.tb. 
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z1e ~ '0.--,Sz.I.6rm ~ 10.--,~.ce.A.szds ~ 10.--,N.N.f6tórm ~ 5.--,K.L.szds 1 
~ 10.--,Dr.K.I.szds ~ 20.--,Rev.G.M.táb.f61.~ 10.--,v.Sz·.Á.6rm ~ 10.--,S.L.szQ! 
~ 10.--,N.Gy.6rm ~ 5.--,K.J.hdgy ~ 15.--,K.S.f6t6rm ~ 25.--,B.I.prbcsó őrv ~--
5.--,H.F.K.alez ~ 5.--,Dr.v.U.L.a1ez ~ 10.10,v.P.J.a1ez ~ 4.--,P.L.főtórm ~ 
5.--,L.F.szakv ~ 5.--,F.J.alhdgy t 5.--,T.I.6rm ~ 5.--,N.Gy.rep.hdgy ~ 5.--, 
K.S.szakv ~ lO.--,Cs.J.f6tórm ~ 5.--,L.B.alez ~ 5.--,Sz.A.tőrm t 14.65,Sz.J. 
alez ~ 5.--,B.F.tb.fhdgy ~ 7.l2,H.J.-n~ ~ 50.--,R.J.t6rm ~ l4.25,P.I.t6rm ~ 
lO:--,B.G.6rm ~ 10.--,l!'.F.Őrm ~ l5.--,S.I.szds ~ 5.--,N.J.főt6rm ~ 5.--,N.J.n4 
~ 5.25,V.I:főt6rm ~ 21.2S,Dr.K.L.szds ~ 10.--,Z.0.~ 5.--,S.P.órm ~ 6.15,T.J. 
órm ~ 5.04,v.T.I.~ 10.10,B.A.n~ ~ 10.--,L.B.alez ~ 8.--,P.B.f6tórm ~ 30.--,K.~ 
f6tórm ~ 25.--,s~.I.alhdgy ~ 5.--,Sz.L.t 10.--,Loudoni csoport ~ 12.20,K.G. 
fhdgy j 15.--,J.G.5rm ~ 5.--,v.Sz.L.zls ~ 5.--,V.L.né ~ 10.--;K.S.főt6rm ~ 15 
néhai H.F.alez ~ 200.--,K.K.ezds ~ 5.--,~.J.6rm ~ 20.--,v.Sz.Á.őrm ~ 5.--,Dr. 
H.E·~hdgy ~ lO.--,L.B.alez ~ 8.--,J.P.:főtórm t 10.--,v.D.D.szds ~ 25.--,X.S.sm 
~ lO.--,P.K.tb.cső ~ 25.--,V.Gy.fót5rm t 20.--,I.Gy.órm ~ 5.~zakv ~·6.
D.J.~b.szds ~ lO.65,v.P.L.t.órm ~ 12.28,M.L.~ 20.--,v.es.A.szds ~ 10 •• -,A.K. 
ezds ~ · 24.--,Sz.A.tórm t 6.--,Dr.F.Gy.szds ~ 10.--,B.J.6rm ~ l.55,F.J.6rm ~ 
7.l9,Cs.B.ezds ~ 2.--,M.I.órm ~ 10.--,v.Á.A.Z.ezds~ 5.--,Dr.K.L.o,6rm t 25.-, 
H.I.alhdgy t 34.80,Sz.ll.zls ~ 5.--,B.A.né ~ 5.--,~.R.B.szds ~ 20.--,Sz.I.5rm 
~ 5.--,K.J.órm ~ 5.--,M.L.szds ~ 6.22,B.S.prbcs6 6rv.~ 5.--,R.F.szakv ~ 10.--, 
R.I.szakv ~ 10.--,K.S;fót5rm ~ 25._-,P.A.tórm t 20.--,H.J.l.a1hdgy ~ 25.--,Cs. 
I.szakv ~ 5.--,G.Zs.1.6r~ ~ 10.--,Sz.S.MA hdgy ~ 5.--,Dr.N.N.szds t 25.--,P.I. 
tórm ~ 5.--,B.Gy.őrm ~ 5.--,v.T.E.azds· ~ 10.--,Sydney1 csoport ~ 46.08,Dr.v.B. 
Qy.tb.cs6 ~ 5.--.Lapzárta 1971.dec.31. 

!~ko~~~~!_~~2~E2~~!_~~~!~!~E!~: 
V.Gy.főt5rm ~ 6.94,T.R.~ 5.--,S.M.f6t6rm ~ '.--,D.J.6rm ~ 5.--,B.I.prbo~ó ~ 

~ 5.--,Dr.K.L.szds ~ 5.--,N.N.~ 15.--,D.J.tb.szde ~ 5.--,Dr.0.L.~ 20.-~,K.R. 
eZa~ ~ 5.71,D.J.t6rm ~ 5.7l,T.J.szakv t 12.l8,v.Sz.L.zls j '.50,Sydneyi csop. 
~ 20.--,B.L.tőrm ~ lO.--,E.L.f6t6rm ~ 5.--,N.J.f5tórm j 8.80,S.F.t5rm ~ 2.60. 
1970.dec.31.,1971: v.P.J.a1ez ~ 3.60,New Brunswicki cáoport ~ 61.l0,Sydneyi 
csoport ~ 45.40,Toront6i csoport ~ ,0.--,P.A~t6rm j 5.--,E.L.fót5rm ~ 5.--,T. 

.... ·.t6rm ~ 4.--,T.J.szakv ~ 12.--;lapzárta 1971.dec.31. 

!~~!2~~~2~_~_~~~~~Iá~~!~_~~!~~~_~~_~~~g=~~!: 
Dr.F.Gy.szds ~ 20.--,J.P.fót5rm·~ 17.l2,Dr.K.Gy.ezds j lO.--,K.N.g.szde j 

15.--,Dr.T.Gy.szds ~ 20.--,M.O.tb.6rgy j 15.--,Cs.E.tb.hdp.6rm ~ 15.--,Sz.J.óDI 
~ l5.--,K.I.6rm ~ l5.--,G;Gy.tb.zls ~ lS.--,Dr.J.I.ezds ~ 22.65,1970.dec.:31. 
1971:B.Gy·.t~r~ ~ 20.--,D.J.tb.szds ~ 21.35,B.B.tb.os6 ~ 45.--,Dr.K.I.szds ~ 
15.--,P.B.fót5rm ~ 20.--,P.B.6rm ~ 10.--,N.Gy.6rm ~ 15.--,v.V.B.hdgy ~ iS.--, 
H.J.-né ~ 50.--,n.N.~.őrm ~ 25.--,v.P.K.fhdgy t 15.--,J.P.-né ~ 15.--,S.L.szds 
~ lO.--,Dr.H.E.hdgy ~ 20.--,B.G.6rm ~. 15.--,J.J.6rm ~ 15.--,lapzárta 1971.d~1 
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A Bajtársi Levél szerkesztője összeállitotta csoport jaink rangsorát a 'BL- . 
re va16 adakozás összegszerü sorrendjében 1971-ben: 1.Toronto $ 510.--, 2.Syd
ney ~ 257.23, 3.Montreál ~ 2S0.--, 4.Eur6Pa/hat ország/ ~ 247.37, 5.Milwaukee 
1 l73.~-, 6.Los Angeles 1163.--, 7.New Brunswick & Bethlehem $ 158.20, 8.Cal
gary ~ l25.-~, 9.Melbourne 1 124.40, lO.Niagaravid~k 1120.--, 11.Hamilton 
1113.--, l2.Chicago ~ l03.--,*~iKiKx l3.Adelaide ~ 67.95, 14. Sao Paulo ~ 
36.72, 15.Buenos Aires ~ 32.--: 

+ 
A központi vezetős~g feladatát 1971-ben is elv~gezte.A MKCSBK központban 

e~ha nem tapasztalt rlunkatemp6 volt .Az ügyvezet5 elnök naponta keny~rkeresó 
munkája után 6-7 6rát dolgozott,hétv~geken többet is.A megválaszoit levelek 
·száma tulhaladta az ötezret!Kiv~tel n~lkül minden levelet megválaszoltunk,min
den teljesithető k~rést elint~ztünk,minden p~nzadorJányt megkö szöntünk ! 

Az ügyvezető elnöknél a fáradtság jelei rl)ltatkoznak.9-ik ~ve ül örökk'~ ir6-
ztalánál,magánélete nincs.ÖI~~nt vállalt feladatát szeretn~ rlegosztani egy 
ként es tiszthelyettes bajtárssal,kinek a laktanyában kellene lakni.A fizikai 

mozgás hiánya,az álland6 idegfeszülts~g a levelezéssel ~s a BL szerkesztés~
vel ~s kiadásával aok munka,amit nehezen tud elv~gezni egy embe; ~ 

Miv:í megtette kötelesség~t,amit vállalt bajtársi közöss~gtUik ~rdekében,el
várja a csendőr bajtársak tárlogatását is a következ5képpen: 

1.Mindenki azonnal beküldi a Bajtársi Lev~l ~v~ előfizet~si diját: EI; ~ ~ 
2.Csoportjaink rendezv6nyeik után ne üljenek babérjaikon,hanem siessenek 

az elszámolással ~s küldj~k a rlegajánlott összeget a központba.Naponta sulyos 
kiadások yannak,a nyomda,p6sta nem dolgozik ingyen!A legut6bbi BL postakölts~
geire fedezet nem volt,a szerkesztő saját pénz~vel postázta,hogy csendőrnapra 
oda~rjen,igy elmaradtak egy~b fontos' egy~ni fizetniva16k.A pr~s,a felelőss~g 
kizér61ag őt nyomja a hitelezők stb.r~sz~ről,Bajtársainknak legfeljebb kriti
zálásra,vagy elismer~sre kell csak gondolni. 

. 3.Önk~nteSanyagi támog~tásunkat küldjük továbbra is a csendőr laktanyára 
és muzeumra,mert azokért is kizár6lag az Ugyvezetó elnök vállalt anyagi ~s m& 
felelÓss~get.A butorzat,a muzeUrli gyüjtemény közös,annak további fejleszt~se 

z~rdek.A csendőrmuzeum halálunk után Kanada egyik kincse lesz az ottawai 
mzeti Muzeumban.Hagyjuk hátra a legs~ebbet,hogy az besz~ljen helyettünk! 
4.Elismer~sremélt6 a segiteniakarás is csoport jaink r~sz~ről.Csoportjaink, 

Bajtársaink évente hatalmas összeget áldoznak egyházainknak,ifjus'ági ~s nemze
ti szervezeteinlmek.De ebben tartsunk bizonyos sorrendet,mert a MKCSBK közpon
tot. nem segiti senki,azaz llekünk senki se ad, csak mi adunk rlindenfelé!Az ada

kO.~ás .;s~r~~ndje _~e~e~:, J,..B~tár,S.iJ.~y.~1.,.00gy .. rlegI!lB.rad~~n a, kapcs.olat/, 2 • lak
tanya ~s muzeUrl. 3.Xö_zponti .segélyalap/hogy odaha,!ila :i,s segit]leasünk/.4 •. Min.den 

ol \ I ... , j ,. J ' ~ I • ~ 

I~éb,ami .eddig sokszor megelőzte az első hármat" 
.. lJ' o,. ' • J _ 

Figyelmeztetés: Í!.ki nem fiie~ _a .BL-re .19.72-b·en,anna"k: jöv6re llem küldjük!A 
aemfizetók sokezer dollárral kárositották meg a központot 1964-t151 1971-ig! , 

Xiváhunk szép tavaszt,j6 nyarat,kellemes szabadságot BajtárAAi~nak~J~-~ 
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Számadás 

/Beszámoló a központi vezet5ség anyagi gazdá1kodásáró1 ,'/ 
1970 évbcn a BajMrsi Levélre és a kl:lzponti Ugyvitelre befolyt '/3.217.22. 

Ebb61 kiadtunk a Bajtársi Levél nyomdaköltségeire '/ 931.19-t,k1issékre '/160.
t,postakl:lltségre '/ 260.64-t,UzemanyagkI:l1tségekre,utazásokra '/ 740.08-t,filmre 
és nagyitásokra,máso1atokra 'I 319.55-t,ügyvitelre '/ 19~4-t,telefonra,távolságt 
beszélgetésekre ~ 31. 65-t, irodaköltségekre /papir, boriték,máso16papil", kellékek 
stbJt 49.12-t,tiz korOlms aranyakra,elismerésekre t 262.--t,bankszolgélatokért 
~ 12.--t,hites könyvvizsgá16 dijazására ~ 50.--t,gyorssegé1yekre/pénz,gy6gysze~ 
'I 50.--t,kö1tözködésre ~ 120.--t,/anyag,beruházás/. 

A pénztárkönyv mérlegét I.N.Shoom kanadai hites könyvizsgnló cég készitette 
el,a mérleg adatai egyeznek a Bajtársi Levél pénztárkönyvéve1.llindezeken fel 
a vezet6ség hármas bizottsága/l csapattiszt,l gazdászatközigazgatási tiszt é 
tiszthe1yettes/ a BL pénztárkönyv ét ellen6rizte,átnézte.Megál1apitotta,hogy az 

~~ ügyvezet6 elnök és a BL szerke szt 6-kiadó ja azt példásan vezette,az okmányolást 
Vv helyesen végezte,a tételeket ellen6rizte és azokat a fenti bizottság is helyes~ 

nek találta. 
'II Az eszmei csend6r laktanyára begyült 1970 évben 'I 1.511.71 összeg.Ezt kivétell 
i nélkül az ügyvezet6 elnök alaktanya butorzatába és felszerelésére forditotta. 

p 

'----

A központi vezet6ség teljes ülése erről személt esen is meggy6z6dött,a kiadások~ 
kal egyetértett,a laktanyáért ~lismerését fejezte ki. 

A központi segélyalapra befolyt ~ 143.44 összeg,csoportjaink és egy éne ink ál· 
tal segé1yezésekre és magyar intézményekre,egyházaink támogatására forditott 
összeg 1970 évben, t 4.612.44 volt,mint közvetlen segé1yezésekA BL.1970.7-12-i~ 
számában a fdbb és ~gyobb tételekr61 beszámoltunk.A közvetlen segitségnyujtás' 
összege valójáoan sok~l magasabb , azonban csoport jaink egy része azokat nem je~ 

lentette a központnak.Csoportjaink beszámolójából értesültünk isméte1ten,hogy 
1970 évben ismét 200-on felüli IKRA csomagküldemény ment haza vi1ágviszony1at~ 
ban Magyarországra az id6s bajtársak,özvegyeink támogatására:A központ 14 IKRA , 
~üldeménnye1 járult hozzá a segé1yezéshez.A segélyezésben és IKRA csomagkU1désJ 

ben a clevelandi Csend6r Család vezet városszerinti felsorolásban. 
A MKCSBK pénzforgalma 1970-ben összesen ~ 9.471.94 összegit vo1t.Bajtársaink 

és Csoport jaink ismét j,ó munkát végeztek.Szivb61 gratu1á1unk,szervezetünk ha-

1ad,kitüzött céljainkat elértük.A fentiekért a vezet6ség tiszteleg! 

1971-es e16zetes jelentés: A Bajtársi Levélre és a központi ügyvitelre be-
folyt ~ 2.973.83 összeg,a tavalyihoz viszonyitva visszaesést mutat.Ez az oka, 
hogy a központ neD tudta megvásárolni az ifjuságunknak adományozandó tiz koro
nás aranyakat .Ezt azonban kip6to1juk!Az eszmei laktanyára '11.979,.95 összeg 
gytilt o e,ezt az tigyvezetlí elnök mind butorza'fra és felszerelésre forditotta 
1971-ben.A központi segélyalapra 'I 181.40 összeg érkezett,a közvetlen adakozá
sok 1971-ben j~lentett ' összege '/ 3.037.14 vo1t.A MKCSBK pénzforga1ca 1971-ben 
összesen ~ 8.172.32 vo1t,szintén visszaesés.E1számo1ás a következ6 számban! 
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"C S O D A B O G A R A K" 

A központi vezetőség néha olyan értesüléseket kap, hogy nem tud
juk, sírjunk egyesek együgyüsége, vagy nevessünk mások okoskodásán. 
Csak néhány példát ezekből: 

"Még tiszt bajtársak is nehezményezik, hogy a vezetőség nem farmot 
vett az utazási költségből, hanem öröklakást az ügyvezető elnöknek." 

Válaszunk: az illetők már nem tudnak olvasni s nem tudták felfogni 
a BL és körleveleink értelmét. A küldöttségi alapra begyült összeg: 
$1.860.00 egy kanadai szakmunkás két havi fizetése. Mi legalább 5000 

reméltünk, abból talán tudtunk volna egy kis farmot venni. A 
ég az 1965. jan. l-i körlevél alapján járt el. Torontóban egy kis 

ára 5000-8000 dollár. Hogy tudtunk volna rfarmot venni 1860 
dollárból ~ 'Talán északra 1000 km-re, de oda évente legfeljebb csak az 
ügyvezető elnök utazott volna el kötelességszerűen, a többi nem, mert 
"oly nagyszerű dolog az a kényelem és semmittevés s közben a mások 
munkájának és eredményeinek kritizálása. " A vezetőség nem vett sem
mit az ügyvezető elnöknek, hanem őt biz ták meg a közbizalom alapján, 
hogy vegye meg az öröklakást, rendezze be, egyedül vállaljon érte 
D?ya&t !~le15sséget s IétesHsen eSZmel' Iaktanyát és valódi csendőr mú
zeum.o , it kozpénzt pedig berendezés és bútor fejében számolja el, 
mert az a közé. 

• p ennyit áldoztak ezek a kritizálók a küldöttségi alapra' Válaszunk: 
semmit! Sokkal egyszerűbb suttogni, keverni, kritizálni, mint áldozni! 
Szükség esetén nevekkel is szolgálhatunk! 

A kis farm és a csendőrfalu csak terv volt. De nem lehetett kivitelez
" mert az 1.100 bajtárs unkból mindössze 80 áldozott erre a célra! Az 
ő úgy kifutott alólunk, hogy mást nem lehetett megvalósítani, ki

zárólag az öröklakást s azt is az ügyvezető elnök egyéni prés-áldozat-
vállalásával! 

"A csendőr laktanya cimerét magánlakásban kifüggeszteni őrült
ség!", írta egy másik túlokos ember. Érdekes, 240 látogatónkból s ez a 
szám egyre szaporodik, senki se lcifogásolta, sőt, meghatódtak tőle! De 
egbűvölte a kanadai csendőröket és az ottawai legfelsőbb kormány

tisztviselőket is! A kritizáló önmagából indult ki: kicsinyes, hitnélküli, 
lapító rossz szellem! Tünjön el! 

Egy harmadik "okos ember" a Panama csatorna panamájával és 
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Alföldi Géza kastélyvásárlásával hasonlította össze az ügyvezető elnök 
küzdelmeit. Válaszunk: az ügyvezető elnök egyedül írt alá minden kö
telezettséget, ami az anyagiakra vonatkozÍk. Ezzel elkerültük a társaság 
szervezést és annak köItség~It, az éVI konyvvizsgálás költségeit, ügyvé
det, többek közös vesződségét. Az anyagi prés azt nyomja még 2 és fél 
évig, ki vállalta. Ha anyagi bajok látszanának, megnyugtatunk minden
kit, az ügyvezető , elnök este is kenyérkereső munkát fog vállalni, de kö
telezettségeit teljesíteni fogja. De megs_zü~lik a ~özPQnti ügyvezetői 
munka és a Bajtárs.i Levél. Ezt bejelentő körlevelünkben majd névsze
rint fogjuk felkérni a kritizálókat s majd meglátjuk, el tudják e látni 
azt a feladatoU Mi előre tudjuk, nem! De okoskodni és kavarni oly 
szép! Sőt, egyszerübb! 

A negyedik "okos ember" azt írta, hogya "sok fáradtsággallétreho
zott múzeum ebek harmincadjára fog menni." Sok fáradtság? Ki f' 
radozotU Talán a kritizáló? Válaszunk: Óh, dehogy! Kizárólag L 
ügyvezető elnök cipelt bútorokat, keretezett 250 képet, négy hónapig 
megállása s pihenése, de még alvása s e volt, de közben azért naponta 
megírta a válaszleveleket s kiadta a Bajtársi Leveleket. (Arról nem 
is szólunk, hogy nappal kenyérkereső munkában is helytállt!) 

Az ötödik "túlokos" azt ajánlja, hogy "hassunk oda, legalább 1-2 
helyiség a MKCSBK nevére íródjon, különben kilépnek a közösségből!" 

Válaszunk: Rendben van! Az illetők jelentkezzenek, fizessék ki a két 
terem bútorzatát, törlesszék havota a rájuk eső részt, évvfe~én pedig 
számoljanak el a hatóságokkal, fizessék az ügyvédet, a könyvvizsgá- . 
lót és az adót. Előre is köszönjük az ügyvezető elnököt könnyíteni szán
dékozók szép tervét I Várjuk levelüket I 

A hatodik "n~o-yon okos" azt írta, hogy "teleaggatta a helyiségeket 
az ingyen küldött emlékekkel, nemhogy felemésztette az utazási költ~ 
séget, de még milliókkal tartozunk! Ne akarjon Istenből bohócot csi
nálnil" 

Válaszunk: az illető Istenből és lelkiismeretéből kivetkőzött szere 
csétlen I Mert: az anya 50 százaléka az ü ez n 
tése az összeomlas o napJaíiikig. A fennmaradó 50 százalék jórészét 
az ÜD' ezető elnók ma a szedte össze amerikai, kanadai és európai 
u azasainál s hozta haza es Ize e a vamot stb. Csak ~gyigen kis rész 
volt ol an, kik felajánlották csendőr kincseiket és illő szén levél kisé-
re e en pos an e te Clmun re. 

Ennyi elég! De búcsúzóul: a 240 látogató, a kanadai csendőrök és 
kormánytisztviselők elismerése nekünk többet érI mint a szőrszálhaso
gatók bomlasztó tevékenysége. Tudjuk, hogy kik azok! Különben szé-
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gyeljék magukat kishitűségükért, gyanakvásukért I Mi emelt fővel me
gyünk tovább s reméljük, a beigért kanadai kormánysegély megoldja a 
kérdést s a tisztességes 99 százalék elmondhatja magáról, hogy az utol
SÓ óra utolsó percében a csak szöveget és intrikát játszó 1 százalék el
lenében a MKCSBK valami nagyot és értékeset alkotott I Ami mara
dandó és felemelő s minden emigráns Bajtársunk büszke lehet rá I 

Idézetek Bajtársaink leveleiből: _ 

_ "A Bajtársi Levélhez gratulálok! Számomra bizonyíték, hogy he
es irányban fogtad fel a megmaradt csendőrök egyetlen hivatását: 

történelmünk megírását és emlékeink összegyűjtését! Igen, ez a mi hi
yatásunk ma. Ezt a célt Te nagyszerűen szolgálod a BL-el, mikor ilyen 
tetszetős és szívhez férkőző gyűjteményt mutatsz fel benne ... 

Cs. B. ezds. " -

_ "Gratulálok a csendőr múzeum ismertetéséhez a BL-ben. örül az 
ember lelke, amikor olvassa, milyen szépen kialakult ez a múzeum. Ez 
pozitiv eredmény, minden más csak "egyesületesdi" játék. És ehhez a 
pozitív eredményhez Te járultál oárroszlánrészben, ez a Te müved, ezt 
nem lehet Tőled elvitatni senkinek sem! . . . A. K. ezds." -

_ "A BL-t megkaptam. Legteljesebb elismeréssel, csodálattal és lel
kemet melegítő régmult érzésekkel lapozgatom és nézegetem. Ugylát
szik hinni, csak a multban lehet, mert ott még nem csalódtunk. Az a vas

arat, ami a laktanya és múzeum alkotására képes volt, ott éllietett az 
ojárőr lelkében. Az első világháborúban Szerbiában, a Fekete he

gyek közé szorított csendőr őrmester szemében, a Kárpátok gerincén, 
szívósan hazáját védő bajtárs velejében és Bennetek, főleg Benned, aki 
székely szorgalommal, elnyühetetlen akarattal gyűjtötted mindezt ösz
Bze, hogy emléket állíts nem csupán egy nagyrabecsült testületnek, ha
nem Hazánk oltárkövéhez illeszthető, történelmet mutató bizonyítás
hoz. Szoktad írni: a vezetőség tiszteleg! Te többet adtál, mint elkép-
7.elhető volt. Most mi tisztelgünk előtted! Elismerésem őszinte, úgy 
batároztam, hogy ezentúl havi 4 dollárt küldök, az utolsó 3 hónapra ese
dékeset levelemhez csatolom, ott "foltozz" vele, ahol szükséges. Öröm 
számomra, hogy bajtársak lehetünk. . . D. I. szds." -
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VAGY TEKINTSÜNK ISMÉT ALAKTANYA 
EMLÉKKöNYVÉBE : 

- "Nagyon érdekes és lélekfelemelő gyüjtemény! Dr. T. I. hb. őrgy." 
- "A jó Isten segítse a múzeum jövőjét Iv. K. M. szds." 
- Tiszteletre méltó megemlékezés a m. kir. Csendőrség mult járól. 

',Jól esik végignézni I G. K. szds." 
- "Minden magyar büszke lehet erre a kiválóan megszervezett mú-

I zeumra! vitéz Pánczél os Mihály, Cleveland." - "Meglepődve néztem 
végig ezt gyönyörű gyűjteményt! vitéz Pánczélos Mihályné." - "N a
gyon szép a m. kir. Csendőr Laktanya és a vitézi múzeum! Pánczélos 
Anna, MHBK bálkirálynő 1972. Cleveland." -

"Gratulálok Karcsi I Korponay Miklós vk. szds, Rákóczi Szövetség." 
"Gratulálok a kanadai magyar archivum magj ához ! Dr. Bartha Gyu

la tb. főszolgabíró. " 
Egy európai látogatónk: - "Szinte hihetetlen El~ép és felemelő! vit 

Péterffy Pál ezds. " 
"Ennek a csendőr laktanyának csak csodálattal adózhatom. Isten ál

dása kísérje! Szorkovszky Elemér MBE (a brit birodalom lovagja), 
az Ausztráliai Magyarok Szövetsége elnöke." 

Végül egy levél: - "Ha valaki kritizálni meri munkátokat, vagy 
bomlasztani akarja bajtársi közösségünket, csak küldd el a levelet! Én 
megválaszolom! v. A. Z. ezds." 

",. "'" "'" 
Idézet a "Nemzetőr" 1972. februári számából : 

SZEMTANU: Az ismeretlen csendőr .. per 

1959 JANUAR 13-án kormányutasításra mintegy 300 volt csendőr 
hurcoltak el a hajnali órákban országszerte. Később a hónap máso 
felében kisebb hullámban még 80-100 egyént vettek a volt csendőrség 
tagjai közül őrizetbe. A 400 főből 30-35-öt végeztek ki kötéláltali halállal, 
mintegy 250 fő hosszabb tartalmú szabadságvesztést, 70 fő kisebb íté
letet kapott, s csupán 50 fő került hosszabb letartóztatás után szabad
lábra. A sugalmazott terrorakciót a párt ideológusai agyalták ki, akik ab
ban látták az 1956-os szabadságharc egyik okát, hogy a volt osztály el
lenséget nem likvidálták eléggé. Másrészt udvarolni akartak a jugosz
láv-magyar közeledés híveinek is. Csakhogy ezek a személyek már rég 
"leírt" egyének voltak az osztályellenség számláján. Egyrészüket iga-
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zolták a háború után, másrészüket elítélték s büntetésüket egyszer már 
kítöltötték. A rendszer tehát tudott róluk, regisztrálta őket, s hagyta, 
hogy munkájukkal, életükkel beleilleszkedjenek az otthoni életbe. Túl
nyomó részük nem is vett részt az 56-os szabadságharcban. Mégis 14 
évvel a háború, 3 évvel a forradalom után egyszerre letartóztatták 'Va
lamennyiüket, s akikre nem bírták rábizonyítani a szabadságharcban 
{'aló részvételt, háborús és népellenes büntettért halálra, vagy hosszú 
börtönbüntetésre ítélték őket. Két hírhedt vizsgálótisztjük az államvé
delmi osztályon Dr. Ferenczi és Bartos őrnagyok voltak. A leggyalá
zatosabb per a Rasztik és társai ügy 'Volt, ahol öngyilkosság is történt. 
Egyik volt csendőr altiszt a vonat elé vetette magát, a tömegletartózta
tások hírére. De hasonló volt a keceli Kalapos, a szombathelyi Palotás 
ügy is. A már régen lezárt délvidéki vérengzéssel vádolták őket, de eli
téltek olyan egyéneket is akik nem szolgáltak a csendőrségn,él. PL K e-

en volt zsabjai bírót. Szőllősi N. volt csendőrtisztet az elmúlt évben 
l\"Ínozták halálra a Gyűjtőfogházban! 12 év után ma is még mintegy 
40-45 fő szenved ártatlanul az ország különböző börtöneiben. A bizo
nyítékok nélkül titokban lezajlott terrorperek egy láncszeme csak an
nak a végtelen emberáldozatnak, melyet a terrorgépezet 56 után elnyelt. 
E cikk végén álljon emlékezetül az a végső üzenet, amelyet Palotás ha
lálra ítélt küldött feleségének Szombathelyre : "Bajtársak, ha lesz 'Vala
ki, aki közületek elkerüli most a koporsó árnyékát és egyszer szabadul, 
üzenje meg szomorú özvegyemnek, hogy meg van még a rózsája ru
hámba varrva, s ha majd hazaküldik a ruhát, fejtse ki és őrizze meg 
addig, amíg odafent találkozunk. Isten adjon erőt elviselni gyalázatos 
halálomat megelőző utolsó perceimet." Dr. Ungvári László 

Az 1959-es tömeges hazai csendőrletartóztatásokról tudott a 
MKCSBK központ I A BD is említette egyik előbbi számában, sőt hí-
reket közöltünk néhány kivégzett Bajtársunk sorsáról is. , 

Az aljas, gyilkos Kádár féle kommunista banditák ismét 
onyították, hogy náluk nincs jog. Az egész lefogás akciót hajnalban, 

titokban hajtották végre, a per titokban folyt. Védő ügyvédet nem kap
hattak, a tárgyalás és ítélet is titkos volt, a halálos ítéleteket is titok
ban hajtották 'Végre. A kivégzés előtt nem engedtek papot a szeren
csétlen, ártatlanul kivégzett Bajtársainkhoz. Hozzátartozóikat meg
fenyegették, hogy nekik is kellemetlenségük lesz, ha mesélni mernek! 
A hírek mégis nyugatra jutottak börtönviselt szemtanúktóL 

A . titkos per célja a kommunista félelem volt: az 1956-os szabadság
harc alatt vidéken, de városainkban is túlnyomó többségben a nép csen
dőrt választott a nemzeti tanácsok elnökéül, vagy a nemzetőrség pa-
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rancsnokául. Csendőr volt pl. a szénatéri "Szabó bácsi", ki tőrm-ként 
szolgált a szegedi kerületnél 1945-ig. Budán kocsisként kereste kenye
rét. A kommunisták titkos per keretében álltak bosszút és likvidálták a 
nekik nem tetsző Bajtársainkat. 

Aljas gazemberségüket most nyilvánosságra hozzuk, megküldjük az 
illetékes szabad nyugati szetvezeteknek, az UN-nek, a strassbourgi 
Európa Tanácsnak stb. Kérjük a Szabad Magyar Jogászok szervezetét 
is, segítsenek l Halál a szovjet-Kádár kommunizmusra ! 

Csendőr Baitársunk. veszélyben a Baitársi Levél! 
Az emigráns ,közöny. nemtörődömség. szívtelenség 
és zsug~riság (550-en nem fizettek a BL-re) válság
ba sodoria összekötő lapunkat! Kérüunk mindenkit. 
azonnal küldiük be az előfizetési diiat (l O d,ollár). 
hogya nyo,mdáknál fellépő hiányokat 'kiegyenlithes
sük! Szervezetünket kizárólag abaitársi áld'ozatkész
ség tartia fenn. a nyomdát. postát készpénzzel fizet
ni kell. a közpo:nti ügyvitel. a levelezés szintén szá
zakra rúg évente! 

Kériük a tehetős Baitársakat. főleg azokat. kik el
feledkeztek a laktanya anyagi támogatásáról ed
dig. küldienek önkéntes adományokat. hogy egyet
len emigráns in'tézményünk. múzeumunk fenntartható 
legyen! A te\her túl súlyos az ügyvezető elnök vál .. 
lain. aki évente 2.500 dollárral saját pénzéből iárul 
hozzá a közterhekhez és szervezetünk életéhez! Miost 
nem tanácsokat. · kritikát és hosszú filozófálásokat 
kérül'ik. hanem készpénzt. csekket. pénzesutalványt. 
de azo,nnal! Még az okos és bölcs Baitársak is ,nyis
sák ki a pénzfárcát, mert egységes áld,ozatvállalás
sal :haladunk csak előre! Cúmünk: MKCS,BK Hunga
rian Veterans. P. O. Box, ETOBICOKE. Ont. Canada. 

Előre tisztelgünk a' bajtársi áldoz,atké,szség előttt 
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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Amen. 

Készült a SOVEREIGN PRESS nyomdájában 
52\ McCaul St., Toronto 2B, Ontario - Telefon: 363-0142 
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