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VBTE-vez. 
1/1977 

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
, VEZETŐJE 

vitéz barachi Tamáska Endre MKCsBK vezető, 
1534 Park Blvd., Pittsburgh, Pa., 15216 U.S.A. 

Keresztes Lajos Úrnak, 
a MKCsBK Ügyvezetője, 

Calgary , Alberta, Kanada. 

Kedves Bajtársam ! 
Az Újesztendő küszöbén szeretettel köszöntöm és megköszönöm Bajtár

samnak azt az áldozatkész munkát, amit az elmúlt másfél év alatt vég
zett. Jól tudom, hogy a mun~a nem könnyű és igen sok fáradtsággal jár, 
de az legyep a megnyugtató érzés, hogy az a munka, amit bajtársaiért 
tesz a MKCsBK keretein belül, már az elmúlt másfél év alatt is meg
hozta gyümölcsét. A befutó levelek azt mutatják, hogy igen jó munkát vég
zett mind Ön, mind pedig a segítségére lévő Ügyvezetői Törzs minden 
tagja . 

Közösségünk nevében itt köszönöm meg a Bajtársaknak áldozatkész és 
eredményes munkáját. Adja az Úristen, hogy még sokáig tudjanak ilyen 
aktív munkát kifejteni. 

Közeledünk a M. Kir. Csendőrség alapításának 100. évfordulójához . 
Kérem gondolkodjék, hogy ezt a kiemelkedő alkalmat hogyan tegyük 
majd örökké emlékezetessé. Ez - úgy érzem - kötelességünk, hogy ezt 
az eseményt Testületünk története számára maradandóvá tegyük. Ne
kem is vannak elgondolásaim, s majd egy legközelebbi körlevélben a 
csoportok (szórványok) számára meg fogom írni. Természetesen min
den erre vonatkozó javaslatot örömmel fogok majd venni és az ügyveze
tői törzzsel majd kiértékeljük a csoportvezetők indítványait. 

Addig is Bajtársamnak, mind az Ügyvezetői Törzs tagjainak, mind 
pedig Közösségünk minden tagjának kívánok az 1977 évre eredmények
ben gazdag, boldog Újesztendőt. 

Híven, becsülettel, vitézül! 

Pittsburgh , Pa., U.S.A., 1977. január 9-én 
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VBTE-vez 
2/1977 

. Kedves Bajtársaim! 
1975. IV. 21-én kelt 8/1975 sz. körlevelemben beszámoltam a febr. 5-

ápr. 21-ig megtartott ügyvezetői választás eredményéről, mely szerint az 
MKCsBK ügyvezetője Keresztes Lajos főtörm. lett az elkövet~ező két év 
tartamára. 
Ügyvezető bajtársunk Hozzá intézett levelemre kifejezte, hogyaM. 

Kir. Csendőrség alapításának 100. évfordulój áig mind az ügyvezetést, 
mind pedig a B.L. szerkesztését és kiadását vállalják. " 

Igazi csendőr és bajtársi elhatározás volt. Adjon Isten Mindnyájuknak 
jó egészséget, hogy a nem könnyűnek mondható feladatot tovább tudják 
végezni Közösségünk további zavartalan. működésének érdekében. 

Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Pittsburgh, Pa., USA., 1977. január 31-én 
vitéz Baranchi Tamáska Endre s.k. 

MKCsBK vezető 

Magyar Hősi Emlék Calgaryban (Alberta , Kanada. ) 
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Kedves Bajtársaim! 

A Csendőrnapon szétszórtságunk és a távolságok miatt csak lélekben 
lehetek Veletek. Kívánok Mindnyájotoknak egy szerencsében gazdag 
esztendőt és a MKCsBK keretében pedig további megerősödést, bajtár
si összefogást és a csendőr névnek további erősbödést. Aki szerepet vál
lalt ebben a komoly munkában az minden elismerést megérdemel, aki 
pedig tagja lehet ennek a Közösségnek, tartsa ma is' csendőrkötelességé
nek, hogy a Közösségünk munkáját - úgy, ahogy tudja - erkölcsileg, 
anyagilag, munkájával segítse. Ez legyen előttünk ma is és ne feledjük 
csendőr jelszavunkat: 

Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Pittsburgh, Pa., USA., 1977. február 14-én, 
vitéz Baranchi Tamáska Endre s.k. 

MKCsBK vezető 
'-
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ELSZÁMOLÁS 

A MKCSBK Központi Űgyvezetőséghez 1976. január há 20-tól-
1976. december há 31-ig Calgaryba érkező Bajtársi adományok 
bevételéröl, kiadásáral és maradványáról. 

T á r g y Bevétel Kiadás Maradvány 
Athozat 1975 évról 1105.74 0.00 1105.74 
1976 évre BL-re 4639.88 2922.55 778.45 
Segély Alapra és 474.05 0.00 
Ügyvezetésre 464.83 0.00 
r1l.izeumra 61.57 61.57 0.00 
Harcunkra 36.00 36.00 0.00 
1976 évi összesen: 5843.19 3959.00 1884.19 

azaz Egyezernyolcszáznyolcvannégy dollár és 19 cent. 

Calgary , 1976. december 31. ~e-4' l,~d 
penztaros r 

' Az 1976 évi elszámolast felülvizsgáltuk,a visszatért 
pénzesutalványokat és bankfolyószámlákat előtaláltuk. A 
fenti ósszesitett kimutatás a MKCSBK Központi Dgyvezet5-
ség pénztárbetétkönyv, bankbetétkönyv és a részletes ki
mutatás adataival megeggyezik, hitelesség ét igazoljuk. 

8. " 
. -:.;r-" t. ~,. - ' . '-- ~ ,"" \.J.Z4d'-':. (.,. 

penzfaf.el 8((0;? 
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Sy-Ky 

1977 Újévi ima 

Idegen földröl - mely mostan új hazám 
Magyarok Istene, Hozzád száll imám. 
Nemzetem szenved igazságtalanul, 
,Lelki egyensúlyuk így ám felborul. 
Istenem, ne vigyed őket kisértésbe, 
Az ellen letaszít a mély sötétségbe! 
Adj kitartó, bátor áldozatkész lelket 
és sok verejtéktől edzett nagy türelmet. 
Figyelmezz rám és hallgass meg engem 
Bocsásd meg bűneinket Istenem. , 
Látod, hogy körülvették a durva elnyomók 
Bilincset vertek rá a vörös poroszlók. 
Nemzetém zsarnok hatalom rabja lett, 
Kiszabtak rá sok kegyetlen ítéletet. 
Hoztak rá átokkal telített végzetet, 
Tibortak észt, lelket és mennyi életet. 
Szabadságtól fosztott rabszolgaként élnek, 
Ha vétkeztek Tőled szabadulást kérnek: 
Tündöklő, napfényes színed elé járunk, 
Irgalmaddal oldd fel az ő szolgaságuk! 

'-

• 
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BAJTÁRSAK! 

Harmadszor sz.ólunk Hozzátok! Vizsgálódásaink közepette ugyanis az a ___ __ •. .•. :0- ____ 

meggyőzőöésünk, hogy nem értettetek meg egészen bennünket, avagy 
külső erők behatása miatt kételkedtek céljainkban ! 

Ismételjük! Egyedüli célunk bajtársi összefogás keretében az arra rá
szoruló bajtárs megsegítése. Csak e célból és nem magán, avagy egyéb 
okból kértük anyagi támogatástok, ki-ki annyit, amennyit tud, adjon. 
Számadásainkba bármikor betekinthettek és ha ezt nem tennétek, úgy 
félévenkint írásban fogunk tájékoztatást küldeni a befolyt pénz mikénti 
fölhasználásáról. 

Bármit beszéljenek tehát a külső erők - politikai párthoz csatlakozás, 
magán célból pénzgyűjtés, mozgalomban részvétel, egyéni akció - ne 
üljetek föl. Bizzatok a Bajtársi Asztaltársaság vezetőségében, melynek 
célját a szeretet fakasztotta lelkünkben és aki szeret, az él és éltet, aki 
pedig elégületlenséget támaszt és gyűlöl, az maga is elégedetlenné és 
gyűlölté válik. Csak ha összefogunk és fogyatékos egyéni erőinket a nemes -
cél érdekében egyesítjük, válik valóra mindannyiunk hő álma; Hazánk
ba való visszatérés egységben! 

Kutassatok tehát bajtársaink után tovább és közöljétek adataikat, hogy 
erősödjünk. 

Tudomástokra adjuk ezúttal, hogy 65 bajtárs címe áll ezideig rendel
kezésünkre! 24 bajtárs befizetett szeptember 10-ig 539 Sch-et, melyből 
100 Sch-et használtunk fel segélyezésre! Hazánkból újabban kijött baj
társak közül 5 fő vállalt munkát. 
Közöljűkaztis,hogy "N y U G A T"-:WestenGrazPostfach400szám

ra jelentsétek be gyermekeitek nevét, születési adatait 18 éves korig be
zárólag , valamint azt, hogy ha iskolába jár, hova és melyikbe! A nevezett 
itt megjelenő magyar lap az UNICEF akcióba kapcsolódott be , hogya 
sinylődő magyar gyermekek folyamatos ruha és élelmiszer segítségben 
részesüljenek. 

Most pedig búcsúzunk azon reményben, hogy megértettük egymást, 
munkánkban segítségünkre lesztek és összefogásunkkal példát mutatunk 

8 

az emigrációban sinylődő, de nagyon is széthúzó többi magyaroknak. 
Graz, 1948. szeptember 10. 

Bajtársi üdvözlettel 
Karsay s.k. 

a volt magyar csendőrök grazi 
Bajtársi Asztaltársaságának 

elnöke! 

(A szerző, néhai bajtársunk, 1948-1964-ig szerkesztette és később fele
ségével együtt minimális anyagiakkal, kőnyomatos formában adta ki a 
B.L.-t és áldozatos munkásságukkal tartották fönn az összeköttetést az öt 
világrészbe szétszóródott bajtársak között .) 
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Jegenyés Pál m.kir.csö.törm. 

vitéz Király Gyula 

Amikor az Asztaltársaság megala
kult a szerző börtönökből és haláltá
borokból kiszabadulva fiával együtt 
erdőt irtott az Alpok erdőségeiben 
sovány kenyérkeresetként, majd 
templomokat restaurált, s kötött ki a 

, klagenfurti (Karinthia) menekülttá
borokban. Ekkor vette föl az össze
köttetést v. Karsay alez-sel, s műkö
dött vele együtt, olykor tanácsadói 
minőségben. 1960-1964-ig MKCsBK 
Vezetője volt, azóta örökös tisztelet
beli vezetőnk. 

KikeIt a mag 
1947-1977 

I' 

Két világháború dübörgött át Hazánkon és szántotta, forgatta fel egész r 

nemzeti létünket. Mi egyiket se akartuk. Az I. Világháború hazátlanná 
tette és nyomorba kergette az elszakitott magyar lakosságnak tekinté
lyes részét. A második után menekült a megmaradt Csonkamagyar
országból is aki csak tudott, s ahogy tudott, ezer számra. Utoljára a kato
nák és a csendőrök, akik fegyverrel a kezükben fogadták a támadó és is
tentagadó tömegeket. 

Hazátlanul, talaj nélkül és üres tarisznyával érkeztek a magyarok két
ségbeesv~, szomorúan, hitevesztetten. Grazba is jutott belőlük néhány 
csendőr, akik puszta életüket mentették az egész m.kir. Csendőrség ha
lálraítélése Következtében. Az erős hitben, hűséges hazaszeretetben, hiva
tástudatban nevelt csendőrök voltak az elsők, akik felocsudtak a remény
telenségből és cselekedtek. Összefogtak és 1947. VI. 21-én megalakították 
a grazi Magyar CsendŐr Bajtársi Asztaltársaságot, s hozzáfogtak az ül
dözött és menekült bajtársak és magyar testvérek felkarolásához és tá
mogatásához. Ahogy csak tőlük tellett, szállást, munkahelyet kerestek 
számukra, s míg az sikerült, megosztották velük mindennapi falat jukat. 
Azután biztatták őket, hitet öntöttek lelkükbe, tanáccsal látták el, tájé
koztatót adtak ki és megtettek mindent, hogy visszaadják őket önmaguk
nak. Az Asztaltársaság alapítója és első elnöke Jegenyés Pál főtörm volt, 
aki kivándorlásáig lelke volt ennek a kiváló együttesnek. 

A jól elvetett mag kikelt. Hatalmas tölgy lett belőle, s most itt áll előt
tünk és MKCsBK a neve. Az egész szabad világra kiterjeszti a Grazban 
elkezdett tevékenységet. Mi ennek a hatalmas tölgynek a tövében állunk, 
tisztelgünk előtte, s a kiváló magvetők előtt . Bajtársak, büszkék vagyunk 
Reátok és köszönjük áldásos munkátokat. Ezen a szép harmincadik év
fordulón kérlek Benneteket Bajtársaim, fö'gjunk össze és mentsük át ezt 
a szép lombos tölgy fát egy boldogabb magyar jövő számára. 
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Szelei József 

Harmincadik évforduló 
Az évfordulót mindig események előzik meg. Így történt a II. Világhá

ború elvesztése idején a m. kir. honvédség , csendőrség, rendőrség Nyu
gatra szorult egységeivel, kiket a háború beszüntetése Ausztria, vagy in
nen nyugatabbra eső területen ért. 

A megszálló csapatok a győzelem mámorába merülve háborús bűnö
sök után kutattak. Általános szabály nem volt náluk, helyenként kü
lönbözőképpen intézkedtek. A magyar harcoló csapatok egy részét hadi
fogolytáborba , másik részét (menekült) hontalan táborba helyezték el. Ha 
valakit névszerint kerestek, háborúsbűnösnek minősítették és szövetsége
seiknek kérésére ki is adták öket. Voltak olyan esetek is kezdetben, amikor 
csapatrészeket őrszolgálatra' és díszőrségben alkalmaztak. Ez a helyen
kinti megszálló táborparancsnokoktól függött. 

1947 tavaszán Graz városában szétszórtan több csendőr családos és 
családtalan, a Qeindendor~.!!.rt.elj magyar Barakban pedig tizenhárom 
magyar család, köztük két csendőr család tartózkodott. Az ő részükről 
a háború ott ért véget. Amint csak lehetett munkába helyezkedtek el. 
Egy magyar kőműves vonta magára a figyelmet, akit úgy a munka he
lyén, mint a Barakban egy kis csoport követett. Jószívűségéről , atyai 
szerető segítőkészségéről tanúsított bizonysága miatt nagyra becsültek. 
Hírnevessége csakhamar az ország határán is túlterjedt. Kiváló bajtárs , 
lelkitámasza a honvéd bajtársaknak és a polgári menekülteknek egy
aránt. 

Az akkori kritikus helyzetet megítélve egyik fiatal csendőr bajtárs 
indítványára 1947. június 21-én Grazban, ~ Mura folyó túlsó partján lévő 
kis vendéglőb€m beten magyar királyi csendőrtiszthelyettesek összejöt
tek azzal a szándékkal , hogy megalakuljanak és megszervezzék a Segély
alapot, hogy a közösen összeadott pénzből tudják segíteni a menekült 
bajtársakat és megszervezzék a bajtársak közötti összeköttetést. 

Egyik újságíró barátjuk segítségével szervezési engedélyt kértek a grazi 
rendőrkapitányságon , ahol azt mondták, hogy jelenleg sem szervezési, 
sem gyülekezési engedélyt nem adhatnak senkinek sem, hanem 'ha már 
beszélgetni akarnak, Kaszinó és vendéglői asztaltársaság megalakulásá
hoz engedély nem szükséges , így alakult meg a Magyar Királyi Csendőr 
Bajtársi Asztaltársaság , ahol egyik főtörzsőrmester bajtárst az Asztaltár
saság vezetőjévé és a bajtársi levelezés szerkesztőjévé választották. 

A magyar menekültek a legnagyobb számban 1947 július és augusztus 
hónapokban, semmi nélkül, csupán az életük megmentése érdekében me
nekültek át a határon és érkeztek Ausztriába . 

Hasonló álapotban érkezett vagy húsz csendőrbajtárs is Grazba a ma
gyar Barakba , egy ismert név után kutatva , majd segítségét, munkába
való elhelyezést . tanácsot, útbaigazítást kértek tőle . Legtöbbjüket a kő-
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művesek mellé segédmunkásként helyezett el, akik pedig tovább menni 
kivántak, azokat jó tanáccsal, útiköltség gel és pár napi élelemmel is el
látta. Miközben a vezető főtörm. bajtárs arra gondolt, jó is hogy már meg
alakultak és a Segélyalap gyüjtést megszervezték, mert már a kezdet 
kezdetén is nagy szükség van rá. 

A csendőröajtársak felkutatását megkezdték. Eleinte kettő, később 
négyoldalas lapokat szerkesztettek a már fentebb említett újságíró ba
rátjuk segítségével, azokat írógéppel sokszorosították, mert sokszorosító 
gépjük nem volt, postázták és küldték széllyel a már ismert csendőr
bajtársak eimére, kérve segítségüket az érkező bajtársak segélyezésére. 
Ez a névtelen kis újság első száma 1947. november l-én a vezető f4törm. 
bajtárs szerkesztésében került kiadásba. 

Az Asztaltársaság működése a létszám növekedés ével hamax:osan fel
lendült. A bajtársak által másvidékről is küldött Segélyalap összegből, 
már egyes rászorult bajtársaknak kamatmentes kölcsönt is tudtak adni, 
amit a bajtársak munkábajutásuk után visszafizettek. 

Egy alkalommal 1948 október havában a szentmiséről kijövet alkalmá
val a templom előtt a kijárattal szemben a csendőrök egy csoportban 
álltak. Egyik fiatal csendőr egy rosszul öltözött alacsony termetű polgá
riruhás férfi személyre mutatva, az Asztaltársaság vezetőjének azt mon
dotta, hogy azt az urat mint csendőrtisztet ismerte, de a nevét nem tudja. 
Erre a vezető főtörzsőrmester hozzá ment és szabályszerűen jelentke
zett mire ő is név és rendfokozata szerint bemutatkozott. Ezután az 
Asztaltársaságot vezető főtőrzsörmester kifejtette az Asztaltársaság egy 
éves működését és az Asztaltársaság vezetésének átvételére felkérte, 
amit alezredes úr elfogadott. 

Ezután tisztújító választást tartottak, ahol alez. urat az Asztaltársaság 
vezetőjévé, az előző bajtársat pedig az Asztaltársaság ügyvezető, pénz
táros és a Bajtársi levelezés szerkesztőjévé választották. 

Az összejövetelek alkalmával párszor vitatták, hogy nevet kellene adni 
a névnélküli kis újságnak és úgy kiadni, de az erre vonatkozó javaslatok 
nem voltak elfogadhatók. E célból a szerkesztő főtörm. bajtárs egy alka
lommal Grazban élő tábori főlelkész prelátus kanonok úrral történt be
szélgetése alkalmával kanonok úrnak elmondotta,' hogy van nekik egy 
levelük, de nem találnak neki elfogadható nevet. Kanonok úr azt kérdez
te, hogy kihez akarják küldeni a levelet? A szerkesztő felelte, hogya baj
társakhoz. Kanonok úr erre azt mondta, akkor legyen bajtársi levél és 
a szerkesztőnéllévő elkészített négy oldal;s levelet a kanonok úr megál
dotta. Ekkor kapta a névtelen kis újság a nevét. A Bajtársi Levél név 
alatt kiadott első számú B.L. 1948. november 20-án lett kiadva, melynek 
szerkesztéséner az új -vezető alezredes baJtárs is segédkezett. Az 1947. 
június 21-től - 1848. november 19-ig kiadott levelekneknem volt neve , 
de a kezdete 1947. június 21-ike volt. SzerkesZtője 1947. június 21-től -
1951. május 3-ig egyik alapító főtörm. bajtárs volt. Ezen Bajtársi Le-
vel-ek borító "Fejléceit" egy másik főtörm bajtárs rajzolgatta. . 

A szerkesztő főtörm. bajtárs 1951. május 3-án a B.L. iratait, 1948. nov. 
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20-tól - 1951. maJus 3-ig megjelent Bajtársi Le~leket bekötve mint 
emléket, a sokszorosító gépet, a MKCsBK pénzkészletét (2529 Schilling 
20 groschen-t) és más egyéb apróságokat egyik nyugállományú altábor
nagy úrnak a MKCsBK akkori vezetőjének átadott és 1951. október 6-án 
elindult Amerikába , ahol véglegesen letelepedett. 

Az elmúlt harminc év alatt erről a B.L.-ben és más helyen többször 
jelentek cikkek, de mindenütt éveIírások vannak. A helyes időbeli sor
rend: A Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaság és a Bajtársi Levele
zés, mely egy év után Bajtársi Levél nevet kapott, 1947. június 21-én Graz
ban, a Mura folyó partján lévő kis vendéglőben alakult meg és műkö
dött 1949. november l-ig . Az Asztaltársaságot ezen a napon, mint az öt 
VilágresziéKiterJeao központi irányítást a Magyar Királyi Csendőr Baj
társi Közösség névre változtatták, illetve szervezték át. Ez a változás 
az 1949. november 10-én kelt 14. számú Bajtársi Levélben megjelent. 

Af' elmult harminc év alatt úgy a vezetés, mint a B.L. szerkesztés 
többször cserélt gazdát, de a kitűzött cél sohasem változott. E célból át
adom a szót a szerkesztőnek, így hangzik: 

"Egy éves a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaság" . 
,,1947 . június 21-én hét magyar csendőr jött össze itt Grazban, hogy el

vessen egy mustármagot : a magyar csendőr bajtársi összetartás mag
vát. Bizony nagyon fáradtságot és sok sok akadállyal teli munka után ült 
össze ez a hét csendőr bajtárs , de azzal a szent elhatározással , hogy min
den nehézségen, minden megnemértésen keresztül itt idegenben is meg
teremtik az otthoni legendás Csendőrbajtársi szellemet. 

Büszkén jelentjük, hogy az a kis mustármag meglapult az idegen föld
ben és kicsirázott, majd nőni kezdett és ma már, hála a Mindenhatónak 
terebélyes fává lombosodott. Valamint hogy egy év alatt az ausztriai 
törzsön kivül : Németországban, Franciaországban, Angliában és Kana
dában vannak jelentékeny csoport jaink, de qlaszországban, Argentiná
ban, Brazíliában , sőt Ausztráliában is számontartjuk csendőr bajtársa-

. inkat ,és állandó érintkezésben vagyunk velük." 
A megalakulás és a Bajtársi levelezés HARMINCADIK évfordulója al

kalmából adassék tisztelet: a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaság 
(ma MKCsBK) és a Bajtársi Levél szerkesztését megalapító hét magyar 
királyi csendőrtiszthelyetteseknek, 1948-ban hozzájuk csatlakozott néhai 
csendőralezredes bajtárs , valamint a már említett néhai újságíró barát
juk tiszteletének és a fejléceket rajzoló főtörm . bajtársnak, ÚTTÖRÖK
NEK, SZERVEZŐKNEK, ALAPÍTÓKNAK, ÉPÍTŐKNEK, SZERKESZ
TŐKNEK, VEZETŐKNEK, akik akkor már fegyvertelenül , de ELSŐK 
a sok közül egy magas cél érdekében, régi jelsza-vukhoz méltóan , HÍ
VEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL dolgoztak . 

Most mikor időben is úgy írom le a kezdetét ahogy az megtörtént, 
hozzá nem adhatok , mert az 1949. június 19-én kelt Bajtársi Levélben Ti 
már mindent ELMONDTATOK. 

Befejezésül annyit még mondhatok, hogy az 1947. június 21-én elvetett . 
mustármag gyümölcse azóta már HARMINCSZOR is beérett , le is arat
tatott. Nyugaton, 1977. június 21"én . 

• 13 



vitéz nemes Szinay Béla m.kir. vezérőrnagy 
1880-1948 

vitéz N agy Lajos: 

Emlékforgácsok 
(Részlet az író "Három Tábornok" c. kiadás előtt álló művéből.) 

r 
Schill Ferenc vőrgy. tragikus halála után a m.kir. Csendőrség vezény

lő tábornoka vitéz nemes Szinay Béla vőrgy . lett. Vitéz Szina y mint a csen
dőrség felügyelője szívvel, lélekkel és lángoló hazaszeretetével össze tu
dott forrni csendőreivel. Féltünk tőle , mint az ördög a tömjénfüsttől , de 
szeme egy intésére a halálba lettünk volna képesek menni érte, mert 
annyira szerettük. 

Kaposvárott egyik szemléje alkalmával azt kérdezte az osztpk. alez
redestől, hogy van-e az osztálya területén "minta-őrs " ? Igen , van , je
lentette az osztpk, minta-őrsöm a nagybajomi őrs, parancsnoka Horváth 
Kálmán Ill . tiszthelyettes. A cső.fel. úgy rendelkezett , hogy kiváncsi er
re a minta-őrsre és az osztpk. kíséretében elutaztak Nagybajomba. 

Jó későre járt már az idő, mikor a Jákó-Nagybajom vasútállomás
ra érkeztek, ahonnét egy göthös , döcögős vízözönelőtti "alkalmatosság" 
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vitte tovább az utazókat, lévén Nagybajom község 3 km-re a vasúti indó-\ 
háztól. v. Szinay vőrgy . jól ismerte a maga fajtáját. Tudta, hogy csendőrei 
beszervezik a vasutast, postást, kísbírót, nehogy meglepje őket a " meg
lepő "-re érkező előljáró. Ha a szakpk. alhdgy-tól kezdve a vezénylő ge
nerálisig valaki, nem az őrshöz tartozó személyiség szállott le a vonatról, 
vagy telefonon előfogatot igényelt ... pillanatok múlva már tudták az 
őrsön és lett olyan tisztogatás, mint necpáli Justh András ezds., a mis
kolci VII . ker. pk-a írta : " ... még a sertések körmeit is kikardlagoz
ták. Én voltam minden esetben meglepve a ragyogó rend és tisztaság 
láttán, nem pedig a meglepni akart csendőrök .. . " 

Így hát szépen, gyalogosan bandukolt a két úr. Lassan maradoztak a ki
lométerek és a nagy ritkán szembejövő, későre maradt atyafiak ugyan
csak elcsodálkoztak az aranygombos "kódisokon" , akiknek még egy busz 
bilétára se tellett. 

Mint minden az életben, a kilométerek is elfogytak és odaértek az 
őrslaktanya kapuja elé , melyet lévén éjszaka, zárva találtak. Rángatták a 
csengő zsinórját, de még egy lélek se mozdult odabent. ,:Úgy látszik, hogy 
ezek itt mind meghaltak ... " mormogta magában az osztpk. Császár 
alez . Már jó ideje álldogáltak az infamis kapu előtt, s a karjuk is elfáradt 
a csengőzsinór rángatásá ban, mikor a sötétből csak meg szólalt egy borízű 
hang: "Úgy vélem, idegenek tetszenek lenni és nem ismerik a csendőr urak 
reguláját. Hát csak húzakodjanak neki egy kissé a föld erányába, oszt 
nyúljanak be a kapu rámája alá, ott meglelhetik a kulcsot ... No ,sten 
áldja meg Kigyelmeteket." A sötétből még hallani lehetett az útbaigazí
tó kocogását, s utána éjjeli csend lett. 

Az őrs konyhájából világosság szűrődött kifelé . Beléptek, hol egy éle
medett asszonyság, az őrsfőzőnő szénapolyva levében kurálta sebes lá
bait. " Aggyon Isten, mama" köszöntötték, hol vannak a csendőr urak . . . 
egy moccanást se hallani, pedig nemcsak csengettünk, de valósággal 
harangoztunk is? Julis néninek a szívverése is elállott ijedtében, mikor 
meglátta a kérdezősködő úr nadrágján a piros csikot . .. Teremtő Úr
isten, most segélj , imádkozott befelé. Nem mai csirke ő a csendőrőr
sökön. Hegyet lehetne rakni a sok darás nudliból, amit ő megfőzött, pláne 
összpontosítások idején a csendőr uraknak. Viszont azt is tudta tapasz
talatból, hogy az éjszaka jött generális egy csendőrőrsön olyan, mint a 
hascsikarás, mindkettő után jajgat az ember. "Hol vannak a csendőr 
urak . . . talán valami baj van , hogy valamennyien szolgálatban van
nak" érdeklődött Császár alez . "Alásan jelentem a mélts ' uraknak nem, 
nincsen különösebb baj, csak kicsinkét, éppen pár percre hogy elmentek 
Selymes Tóth György bíró uram leányának esküvőjére. Tetszenek tudni , 
annak a Selymesnek, aki maga is csöndér volt, oszt most bíró ittentég . " 
Hát a napos - kezdett mérges lenni az osztpk. Julis néni nem azért 
ette meg kenyere javát a csendőrök között, hogy őt egy alezredes aki 
még csak nem is g~nerális 'zavarba hozza. "Tán a Gombócz csendör urat 
tetszik érdeklődni ? Hát ippen egy fertály órája küldtem el Selymesékhez, 
hogy hivná haza Basa őrm . urat, a gazdálkodás vezetőt, mert igenest 
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érezni a hordós káposzta szagát, gondolom meg kéne mosni és igen nehéz 
a nyomo-kű ... " 

v.Szinay vőrgy. és Császár alez. kint az udvaron tanakodni kezdtek. 
~égül is ~.gy.döntöttek, hogy elsétálnak a lakodalmas ház felé és megné
zIk csendoreIket szolgálaton kívüli állapotukban. Lassan közeledtek a la
kodalmas ház felé. Befurakodtak a kívülálló kiváncsiskodók közé mikor 
egy fiatal legényke szólította meg őket ... Ugye az urak Kapusból'valók? ' 
Hallottam, amikor az imént Julis néni, az őrsfőzönö bekiabált az ablakon 
~a,sa őrm. ~rnak, hogy izibe hala, mert Kapusból még a generális ' 
IS Itt vóna. En a kisbíró volnék kérem alássan és csak azért kérdeztem 
az u~akat, hogy ha nem találnák meg a laktanyát, szívesen elkísérem ' 
maglkat .. , mert a sánta Kártyás suszternek igenest harapós a kutyája 
mán a segédjegyző urat is megcsúfétotta, oszt a suszter háza előtt vezet ei 
az út ... 

"Köszönöm a segítségedet fiam - nyújtotta a kezét v, Szinay vőrgy,
Derék f,iú vagy, nézegesd csak tovább a lakodalmasokat és ha netán baj 
len~e, Jelentsd az őrsön." A kisbíró kemény haptá~ba vágta magát. 
Elso levente volt a faluban - tudom én a törvényt, kérem alássan csak 
a Kártyás kutyájára legyenek nagyon vigyázattal! ' 
. Az őrsön úgy horkoltak a csendőrök, mintha hat nap óta most jutot

tak volna ágyba. Az öpk. teljes díszben az őrsirodában várta az elöljáró
~!lt. Katonásan, :öviden jelentette, hogy egy volt bajtárs leánya esküvő
Jere lettek meghlva. A napos t a szakácsnő küldte a gazdálkodás vezető
ért és azért nem volt jelen az urak érkezésekor. Egyébként mindenért 
vállalja a felelősséget és csak azt kéri alázatosan, hogy csendőreinek 
különösképpen apróbacsendőr naposnak ne legyen megrovásban részük' 
mert együtt ment és együtt volt velük a mennyegzős háznáL ' 

v.Szinay vőrgy . tudomásulvette az őpk. jelentesét. A meglepőböl nem 
l:tt"semmi. Mindent a legnagyobb rendben talált, csupán a szemlejegy
zokonyvbe vette bele, hogy a nagybajomi őrsöt törölni kell a "mintaőr
sök" jegyzékéböL 

"Ma sem tudom megérteni - mondotta Szombathelyen az őpk, isko
lá~ !örtént-. szemléje alkalmával, hogya podegráslábú öreg örsfőzönö 
mlkeppen ert hamarabb a lakodalmas házhoz, mint én és Császár al
ezredes! " 
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Vitéz Szombathy Lajos János 

Tejleves 
Hullatja levelét az idők vén fája, szállonganak, hullanak alá az el

sárgult levelek, hogy a földet érve' visszatérjenek az elmulásból új életet 
fakasztó édes, meleg anyaföldbe. Egy ilyen, elszálló, hulló levelet hozott 
felém a szél, melyen a következő üzenetet olvasom : Emléke~z a m'últad
ra amíg lehet és őrizd meg emlékeidet. Így jutottam vissza ·fiatal csen
dőr koromba, s Rozi nénire, őrsfőzőnőnkre emlékezem . .. 

Immáron jó 30 év távlatából Rozi néni alakja úgy tűnik fel mintha előt
tem állna, Se kicsi , se nagy, se nem kövér, se nem sovány , hem szép, nem 
c~un.~a, m~ndig. egyszerűen öltözött és sohasem volt. fe~ete fejkendője 
nelkuL Az en szamomra tagadhatatlanul fontos szemely volt, mert vagy 
hat éven át csaknem naponta ettem az általa főzött , soha meg nem kós
tolt és mégis igen jóízű ételeket. 

Próba csendőr ként kerültem az őrsre és véglegesítésem után hamaro
san ifjú vállaimra tették az őrs-gazdálkodásvezető megtisztelő, bár nem 
éppen mindenkor hálás teendőit. Parancsnokom, kinek lelki s'zemei előtt 
minden bizonnyal ott lebegett a szemlejegyzőkönyvl hátrányos észrevé
tel, nem is csinált előttem titkot abból , hogyegyszerűen elvárja tőlem az 
anyagi helyzet fellendítés ét és így szólt hozzám: " Öcsém, maga első
ként jött ki az iskolából, most mutassa meg, hogy tényleg tud is valamit." 
Így. Igenám, de dacára annak, hogy állítólag hiba nélkül " fújtam" a 
paragrafusok tömegét a SZUT-ból, BTK-ból, Zöldséges-ből, meg a jó Is
ten tudja hogy még miből, távolról se jelentette azt, hogy én egy pénz
ügyi és gazdasági zseni vagyok, Mikor felocsudtam a megtiszteltetésből 
Montecuccoli hadvezér jutott eszembe, aki a há ború folytatásáh6Z három
szor is pénzt követelt, Igaza volt , Ezért javaslatomra némi megvitatás 
után felemeltük a tagok anyagi hozzájárulásának összegét, mely emelés 
nem nagyon szolgálta bajtársaim előtt való népszerűségemet. 

A helyes gazdálkodásról annyit már tudtam , még otthonról , hogya 
gyomron keresztül igenis lehet "spórolni" , Ebben Rozi néni nekem nagy 
segítségemre volt. Tele vólt segítő jószándékkal ez az áldott lélek, Talán 
még az őrs tyúkjait is mégnyomkodta, hogy szaporábban tojjanak, ne 
pedig csak, ahogy mondani szokta" vetegessenek." Olyan megoldások 
ugyan nem villantak át kutató agyamon , mint a Rovás Róvó név alatt 
írógató jó bajtársunktól hosszú évekkel ezelőtt a Csendőrségi Lapokban 
megjelent felejthetetlenül mulatságos írásaiban olvastam, Egyik reme
kül megírt elbeszélésében a román származású Lupuj Karácsony próba
csendőr takarékossági szándékból a'zt kívánta, hogy az őrsfőzőnő tésztát 
főzzön , mégpedig dinnyés metéltet. Ezen igyekezetem alapján született 
meg egyik híressé vált ételünk: Paprikás krumpli burgonyávaL 

Más mentő ötleteket keresve végiggondoltam édes jó anyám hajdani 
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főztjeit és így jutott eszembe egyik kedvelt ételünk a tejleves. Nyomban 
meg is mondtam Rozi néninek, hogy ezentúl hetenkint egyszer tejlevest 
fogunk főzni, miután bőséges és olcsó tejhez tudunk hozzájutni, s főzünk 
bele jó sűrűn metélttésztát. Szinte már is éreztem orromba szállni a tej
leves finoman édes, illatos vaniliás gőzét és láttam magam előtt a szépen 
csillogó fehéren krémes levet. Ám, valahogy ekkor egy pillanatra úgy 
tűnt fel nekem, mintha Rozi néni hűséges barna szeme kissé megreb
bent volna, de mivel helyeslőleg ,bólintott, a dolog ennyiben maradt. 

Bajtársaimnak másnapra beharangoztam étlapunk újabb kibővítését. 
Általában helyesléssel találkoz~tt, kivéve a "pipás" Kocsis törzs urat, az 
őrs legöregebb nötlenjét, aki szívesebben látott volna egy jó erős piros 
paprikás gulyáslevest, benne hússal bőségesen. Ígértem, hogy hamaro
san arra is sor fog--kerülni, s azután az édesszájuak örömével néztem a 
holnap, vagyis a tejleves elé. 

A másnap el is következett és azzal együtt a várt étkezés ideje. Nem 
volt szokásom a konyhában fölöslegesen lábatlankodni, de meg nem is 
igen értem rá az ilyesmire. Vártam a pillanatot, mikor kanaiam az 
illatos lébe meríthetem. Jött is Rozi néni a főzéstől kipirult arccal, s le
tette a leveses tálat az asztalfőre, a "pipás" törzs úr elé. A tejlevesre 
elkészült törzs úr megfogta a nagy merőkanalat, belepillantott a mély 
tálba, s abban a pillanatban, mozdulata kellős közepén nagyhirtelen 
megállt. Nézte a levest, majd nézte Rozi nénit, majd nagy bajusza 
alól csodálkozó mély zengéssel jött a kérdés: "Hallja Rozi néni, úgy lát
szik maga mégis csak kedveskedni akart nekem, és gulyáslevest főzött 
a csendőr úr tejlevese helyett!" Rozi néni ijedt tiltakozó mozdulattal for
dult felém és mondta, hogy ő bizony azt főzött, amit én rendeltem - tej
levest. Hirtelen gyanutól indíttatva felálltam és belepillantottam a leveses 
tálba: mondhatom nem hittem a szememnek, mert amit láttam, az zsí
rosan csillogó, paprikapiros folyadék volt. Megkavartam a merőkanál
lal a szép piros levet, s íme az alul fehér volt, benne jó sok metélt tésztá
val ... "Istenem, mi ez" ... más nem jött ki a torkomon. 

Kedves Olvasóim! Hogy rövid legyek az amúgy is kiadós, rendkivül 
sok változatos receptet tartalmazó világhírű magyar szakácskönyv Rozi 
néni jóvoltából egy új recepttel gazdagodott, a paprikás tejlevessel. 
Később kiderült, hogy Rozi néni eddig még nem főzött tejlevest, de neki
fogott az elkészítésének, s mikor kész lett, bizony sápadtnak találta. S 
mi az, ha nem a piros paprika, ami a magyaros ételeket olyan ki
vánatosan széppé, élettől színessé teszi? Már nyúlt is Rozi néni kan~
la az édes-nemes rózspaprikás dobozba és így született meg az első ma
gyar paprikás tejleves. 

Még csak annyit, hogy mi bizony megettük a paprikás tejlevest nagy 
nevetések közepette az utolsó piros cseppig. Nem haltunk meg tőle, sőt 
igen jóizűnek találtuk. Még a "pipás" törzs úr is dicsérte. 
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Bakonyi-Molnár Béla 
volt szolnoki próba csendőr. 

Első parancsnokom emlékére 

Mindenkor örömmel várom a Bajtársi Levelünk érkezését és szere
tettel, érdeklődéssel olvasom értékes közleményeit. De amikor ahhoz a 
rovathoz jutok, hogy: "HALOTT AINK", bizonyos szorongás fog el és 
aggódva tekintem át, hogy volt előljáróink, feljebbvalóink és bajtársa
ink közül, vajon kik is hagytak ismét itt bennünket és távoztak az örök 
Hazába? . . . . 

E rovatban fedeztem fel vitéz verebélyi Marssó Pál alez. úr elhuny tát 
is. E váratlan hír megdöbbentő s megrendítő mély hatással, szomorú
sággal töltött el. Ugyanis Marssó szds. úr volt az én első tiszti parancs
nokom az 1927-1929-es években a szolnoki csendőr iskolán. Főleg Ö tőle 
és beosztott tiszt j eitől kaptam, - évfolyamtársaimmal együtt, - az alap
kiképzést s majd ezzel indultunk el valamennyien a csendőri hivatásunk 
útján! 

Vitéz verebélyi Marssó Pál alez. urat, mint embert, csendőrtisztet és 
bajtársat senki sem tudná a va~óságnak megfelelően szebben, tömöreb
ben jellemezni, mint azt K.L. alez. úr tette! Én mégcsak annyit óhajta
nék megemlíteni, hogy közel két évtizedes ,csendőri szolgálatom alatt Ö 
volt a legmelegebb szívű előljáróm! Végtelen türelemmel, szinte édes
apai szeretettel, megértéssel intézte alárendeltjei nevelését s ha kellett a 
fenyítést is! Parancsnokunk jósága ellenére is azért meg volt az iskolánk 
VASFEGYELME. 

A későbbi csendőri szolgálatom úgy hozta, hogy az elbocsájtó 1929-es 
év után, én többé személyesen soha sem találkozhattam volt iskola pa
rancsnokommal! 

Így lelkiszemeim előtt ma is az a régi, legszebb férfikorában lévő 
(:Kb. 37-38 éves:), magas termetű, karcsú, délceg testtartású, kellemes 
férfias, ősturáni magyar arcvonású, sötét szemű s hajú, gondozott kis fe
ketebajuszú fiatal tiszt állt, akit mindenegyes alárendelt je rajongásig 
szeretett és nagyon büszkék voltunk arra, hogy ilyen jó és csinos ember 
a mi parancsnokunk ! . 

Mélyen megrendített e gyászhír, szomorú szívvel tisztelgek volt legked
vesebb előljáróm, parancsnokom emléke előtt, de nem búcsúzom el 
Tőle s vajon miért nem? ... Egyszerű az ok: Háromnegyed évszáza
dot már én is leéltem, közelben van az én időm is, hogy esetleg men
nem kell! ... Csa~ egy a kívánságom, ha eljön ez az idő, engedje meg 
a jó Isten, hogy vitéz verebélyi Marssó Pál alez. úr volt szeretett parancs
nokom nyomán s közvetlen mögötte haladhassak majdan Csaba királyfi 
legendás útján! ... 
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Noel Péter 

A szerző okleveles mérnők, az edmontoni (Alberta, Kanada) magyar közösség aktív 
tagja, a Honvédelmi érdekeket szolgáló Alberta-i polgári bizottság <D.C.A.C.C.) szerve
ző tagja, tiszteletbeli csendőr, az ottani rádió útján a Csendör napról többször meg
emlékezett. 

Az egyetemi rohamzászlóalj kitörése. 

Itt ülök otthonomban, kint esik a hó és a B.L.-et olvasom. Nem régen 
jöttem haza Clevelandból, a magyar világtalálkozóról, hol egy előadást 
tartottam kutatásomról, a ráknak nagy frekvenciás úton történő felderí
téséről és kezelési lehetőségeiről. Ott találkoztam v. Ághy-Asbóth Zoltán 
cső. ezds., "Öreg Bajtárs"-sal és sok más régi kedves csendőr és katona 
barátaimmal. Amint üzenetét olvastam és elnéztem arcképét, megint 
együtt voltam Vele és csendes, nemes gondolkodásával. 

Amint a szálló hópelyheket néztem, gondolataim visszaszálltak 1944-be 
mikor mint az egyetemi rohamzászlóalj 2. századának katonája riadót 
kaptunk, hogy az orosz betört az Újszentjános kórházig, s egységünk 
harcban áll. Édesanyámtól elbúcsúzva. a berobbantott Margit-híd felett 
épült pontonhídon át rohantam a rózsadombi Baar-Madass-ban lévő szá
zad harcálláspontunk felé. Útközben jelentkeztem a Ganz gyár mögötti 
zlj. harcállásponton, nehány Vecsey kézigránátot magamhoz vettem. A 
helyzet tisztázatlan volt, mert senkise tudta, hogy meddig tört be az orosz. 
Útközben egy mkp. hírvivő felvett és felvitt egészen közel a vonalhoz, hol 
bajtársaimat megtaláltam. Jelentkeztem Szamody Oláf hdgy. szdpk
omnál, kik már nagyon vártak, mert nem volt rádió össze,köttetésük. 
Az R-3-at rögtön üzembehelyeztem és megindult a forgalmazás. Szeren
csére az orosz támadása elakadt és a vonal megszilárdult. Megható volt, 
hogy a környék lakossága hogy hozta ki az ételt, rtleleg italt, t-eát a lyu
kak ban és hevenyészett védőállásokban küzdő bs-ainknak. 

A budai harcok során átkerültünk a Vérhalom térre, majd a Pálvölgyi 
Barlang és a Remete-hegy térségébe. Századunk itt harcolta végig a dicső 
budai harcokat, melyek során Sipeki Balázs szds. zlj. pk-unk is súlyosan 
megsebesült. Helyére Nagy Zsombor cső.szds. lépett, aki kitűnő katona 
ember volt, katonái rajongtak érte. Mikor az orosz már a Széll Kálmán 
téren volt, parancsra kiürítettük messze előretolt állásainkat, mert a 
Margit-körúti vonal védelmére lettünk rendelve. Megsebesült szd.pk-unk 
helyét Babinszky László hdgy. vette át, mikor is megfogyatkozva épü
letharcra lettünk beállítva. Az oroszoknéik ugyanis sikerült behatolniok 
a Posta palotával szemben lévő iskolába és néhány házba is. Századunk 
kapta a parancsot az épületek visszafoglalására. Hajnali sötétben fej
lődtünk föl támadásra és az épület egyik ablaknélküli falának a berob
bantásával megleptük az oroszokat és a házat 10 perc alatt visszafog-
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laltuk veszteség nélkül. Az iskola épület elfoglalására indított támadás 
azonban nem tudott tért nyerni, mikor a Várból parancs érkezett, mely a 
Zárda utcai Margit-körút védelmére rendelt bennünket. A zárda már 
orosz kézen volt. A támadást, noha hatalmas tüzerő állott rendelkezé
sünkre, nem tudtuk végrehajtani, mert a Duna áradt, a pincékben fel
tört a víz és a lakosságnak el kellett hagynia az óvóhely eket. 

Ekkor jött parancs a kitörésre. Egy járőrünk hiányával, mely felőr
lődött a földerítésben, átvezényeltek a Széna-térre. Talán egy szakasz
nyi erő maradt meg zlj-unkból, mindenki le volt gyengülve, de a szellem 
kitünő volt. A Széna-téren borzalmas tűzérségi és akna-tüzet kaptunk és 
további veszteségeink voltak. A Széna-téri kórház barátdoktorai jártak a 
sebesültek között halált megvető bátorsággal és kötöztek, adták fel az 
utolsó-kenetet. Sokan maguk is személyes kisérőivé váltak megdicső
ült bs-ainknak. A kitörés elakadt. 

Ekkor maradék rohamzlj~unk lendült támadásra. A Széna-tér jegén át
korcsolyázva a házak mellett védelmet találtunk és a Törökbástya ven
déglőben elhelyezett orosz aknászokat megközelítve megsemmisítettük. 
A pillanatokig tartó zavarban más egységeknek is sikerült át jutni és a 
kitörés az Újszentjános kórház felé tért nyert. Elfoglaltuk az Olasz fa
sort, a kórháznál azonban be ásott T-34-esek vártak gyalogsági erővel. 
Nehéz fegyverünk nem volt. Újrarendezés után a Fogaskerekű mentén 
indultunk el, melynek másik oldalán lévő parkban egy német Tigris pán
célost találtunk, melynek gyalogságát kilőtték és egyedül maradt, de 
menni tudott tovább. Elküldtük az Újszentjános kórház felé, hol megle
petésszerű oldal támadással sikerült neki az ott beásott tankokat meg
semmisíteni, úgy hogy kitörésünk haladhatott előre. Elértük a Sváb
hegyet, a villákban megsemmisítettük az orosz főpság. autóit és ellátá
sát és elláttuk magunkat fegyverekkel, lőszerrel és élelemmel. Ekkor 
már hajnalodott. A kilátónak vettük az irányt és mély hóban törtünk 
előre sok hozzánkcsatlakozott asszonnyal, gyerekekkel. Sok sebesült volt 
közülük. Néhány kisebb támadástól eltekintve, melyeket könnyen vissza
vertünk elértük a kilátót. A kilátó előtt megsebesültem. Egy mély hóval 
borított völgyön haladtunk át, mikor orosz géppuskatüzet kaptunk. Egy 
fiatal német katona elesett mellettem, s lehajoltam, hogy felsegítsem, 
mikor a következő lövedék a ballábamon ment keresztül és a szegény né
met fiú fejében kötött ki. Azonnal vége lett. A kiJátót elérve pihenőt tar
tottunk. Ekkor már kb. egy ezred erő gyűlt össze mindenféle egységekből. 
Zlj-unkból talán két raj maradt meg. Nagy Zsombor ott volt, mindig 
buzdított bennünket, a szellem kitünő volt, de halálosan ki voltunk me
rülve. A zsákmányolt ételektől megerősödve, az esti sötétséget kihasznál
vel, géppisztolyainkat megmarkolva a megfagyott hó tetején 30 km-es se
bességgel korcsolyáztunk neki az orosz állásoknak. Jóformán nem is volt 
idejük felocsudni a 'meglepetésből, már át is törtünk. Veszteségünk ke
vés volt, de ekkor nehéz tüzérségi tüz zudult ránk, mely már súlyos vesz
teséggel járt. A légnyomás mint egy pelyhet kapott föl és bevágott a mély 
hóba. Teljesen eszméletnél voltam, de nem tudtam mozogni. Két bs-am 
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talált rám, beszéltek hozzám, de nem tudtam életjelt adni magamról. Azt 
hitték, hogy meghaltam. Talán egy óra telhetett el, mikor már a tüzér
ségi tüzet csak messziről hallottam ... bajtársaim tért nyertek, talán 
már Budakeszi körül lehettek, mellettem súlyos sebesültek és haldoklók. 
Nagyon nehezen lábra álltam, egy fadarab segítségével próbáltam men
ni. Lábam nagyon fájt, kötözve még nem voltam, s csak a hidegnek kö
szönhettem, hogy a vérzés valahogy elállt. Próbáltam segíteni a sebe
sülteken, mikor orosz hernyótalpas csapatszállító tehergk-k jöttek. Egy 
mélyedésbe ugrottam, egy fa mögé, mely megvédett a géppisztoly so
rozatoktól. Lőszerem már nem volt. Teljesen fegyvertelenül megpróbál
tam átkerülni a magyar oldalra, melynek vonalát szabad szemmel is 
láttam. Nagy Zsombor és néhány bs-am már arra harcoltak, ahol Köven
dy Károly cső.szds. várta a kitörőket, zlj-unkat, kikből csak hírmondó 
maradt. Nagy Zsombor a magyar vonalak előtt néhány száz méterre halt 
hősi halált. 

Sebesülten kerültem orosz fogságba, melynek leírása nem mondana 
újat. Többszörösen megszöktem magyar területen, míg végül is sikerült 
hazajutnom. Tehetetlenül, betegen néztem népem megkinzását, dicső 
honvédtisztjeink és csendőreink meghurcolását. Kijártam később a régi 
csatatérre és gondolatban százszor éltem át kitörésünk minden egyes 
pillanatát dicső bajtársaimmal. Úgy éreztem, hogy a Teremtő csak azért 
óvott meg a haláltól, mert feladatom van. Ez most itt Kanadában az, 
hogy próbáljak valamit tenni otthoni rabnépünk érdekében. 

A hópelyhek csendesen szállanak odakint ... A föld fehér. Az otthoni 
és a többi szétszórt jeltelen sírokban örök álmukat alvó dicső honvédeink
hez, csendőreinkhez egyre többen csatlakoznak idekint a szabad világ
ban is. Számunk egyre fogy. A kemény harcokban elesettek sírjait fehér 
hótakaró fedi be. Fejfájukon ez a felírás: Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Az Újesztendő alkalmával mint öreg honvéd bajtársatok szeretettel 
üdvözöllek Benneteketés kedves Családjaitokat is. Tartsátok meg tovább
ra is azt a kitünő szellemet, mely immár 32 éve számkivetettségünkben 
is összetart. Csatát veszthettünk, de a harcot csak akkor fogjuk elve
szíteni, ha feladjuk a reményt és jogunkat az ősi jussra, egy szabad erős 
Magyarországra! Az Úristen legyen velünk. 

I' 
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Deme Lajos 

A Magyar Nemzeti Bank c~endőrkü
lönítménye. (Részletek a szerző 31 év 
távlatából okmányokra támaszkodó 
visszaemlékezéséből, mely teljes tarta
lomban az előkészületben lévő "A 
M.Kir. · Csendőrség oknyomozó törté-

~ nete" c. ~unkában fog megjel~ni.) 
~ A M. kir. B.M. 1944. XII. 7-en kelt 

585,278/1944 Res. VII.sz. rendelete alap-
111(1 ján Tóth J~ alez. a veszprémi cső. 

I:.f osztály pk-a a Magyar Nemzeti Bank 
hordozható anyagának Németországba 
való szállításához oltalmi őrséget állí
tott föl. Ez a 30 területi csendőr a Tá
bori Csendőr-Törzsszakasszal és 5 m. 
~r .Jllamrendőrrel együtt ' adta az -őr
személyzetet annak a csendőrkülö
nítménynek, mely Deme- Lajos-' ·szds. 
pság-a alatt hivatva volt a Magyar Deme Lajos m. kir. csö.zls. 
Nemzeti Bank elszállítandó anyagá-
nak őrizetét ellátni. 

Mikor a Törzsszakasszal dec. 9-én bevonultam a Bank veszprémi fiók
jához, s jelentkeztem Jankovits László vezérigazgatónál, a rakodás folyt. 

Veszprémben, az 50 vagonból álló szerelvénybe berakták a Bank nem
zeti jellegű értékeit az alábbiak szerint: 365 mázsa színarany, mint a 
pengő aranyfedezete 25 kg-os tégelyekbe öntve kb. 3/4 tégla nagyságban, 
3 Kor.vina, két méter hosszú színplatina rúd, a magyar méter protótípusa, 
a m.kir. Posta tulajdonát képező milliós értékű bélyeggyűjtemény . Ezen
kívül külföldi valuták és a teljes magyar papírpénz készlet. 

A szerelvény december 10-én indult el, de Sopron mellett Fertőboz 
hadikitérőn kellett megvárnia az államközi szerződéseken alapuló egyez
ménynek Németországgal való megkötését. 1945. január 23-án a Bank 
anyaga, igazgatósága, személyzete hozzátartozÓkkal és a különítmény
nyel együtt kb. 400lélekszámmal Ágfalvánál elhagyta az országot és két 
nap múlva megerkezett a Felsőausztria és Karinthia határán lévő Spital 
am Pyhrn község vasúti állomásra. 

A Bank aranykészletének és értékeinek elhelyezésére a még II. József 
által kisajátított hatalmas 2 tornyú bencés kolostor kriptáit jelölték ki, 
hova azóta se temetkezett senkí. A Bank irodái a főépületbe kerültek, 
a nem nemzeti jellegű .értékek, valamint a tartalék élelmiszer nem rom
landó része a kolostortól 1 km-re lévő vendéglő táncterméből átalakított 
raktárban lettek elhelyezve. A személyzet, családok magánházalo1ál és 
vendéglőkbe szállásoltak be. Az őrkülönítmény elhelyezéséről és ellátá
sáról a Bank gondoskodott. A szállítmány jól el volt látva élelmiszerrel. 
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A különítmény napirend szerinti foglalkozás mellett őrszolgálatot lá
tott el. Az ötutasítás szerint három állandó őrszemet adott. Az 1. őr a 
kripta ajtajában, a 2. a kolostor főbejáratánál, a 3. az anyagraktárnál. 

Az 1945. évi Csendőr-napot ünnepélyes keretek között tartottuk meg. 
A szolgálatban állókat leszámítva az egész különítmény reggeli misén 
vett részt, majd a kolostor boltíves fŐbejárata alatt sorakoztunk fel, míg 
szemben állottak a Bank nagyobb számú tart. tiszt tisztviselői egyen
ruhában. Rövid beszéd és' ünnepség után a Bank igazgatósága díszebé
den látta vendégül a különítmény tagjait az Igazgatóság ottlévő tagjai
nak jelenlétében. 

Ebben a gyönyörű alpesi községben, melynek nyugalmát és rendjét 
csupán a légi-riadók zavarták, bombaként hatott április elején a hír, a 
nyugatmagyarországi arcvonal felbomlása. Az első tragikus hírek hal
latára a Bank Igazgatósága tehergépkocsit küldött Sopronba a még ott
lévő valuták átmentésére. Karhatalmi fedezetként G. György őrm . lett 
útbaindítva. Az összeomlás híre Sopronban érte őket, ennek ellenére si
került nagyobb mennyiségű svájci frankot és US dollárt magukhoz ven
niök és visszaindulni Ausztria felé. A határ átlépése után azonban már 
nem sikerült a gépkocsit tartani, de ennek ellenére G. őrm. két nap múl
va mégis bevonult Spital am Pyhrnbe, hol/hiánytalanul átadta az általa 
megmentett nemes valutákat. Temesváry László a Bank elnöke nyil
vánosan köszönte és dicsérte meg G. őrm-t szolgálatának hűséges tel
jesítéséért. 

Az összeomlás jelei azonban hamarosan helyben is mutatkoztak. Me
nekültek, hadifoglyok, kisebb csoportok mentek át a községen . Az osztrák 
csendőr őrspk. aki a háború vége felé már csak egyedül látta el a szol
gálatot az átvonulások miatt segítséget kért a különítmény től, amit meg 
is kapott. A községből kivezető utakat az esetleges rablások megaka
dályozására napokon keresztül őrizték a különítmény járőrei. 

A német fegyverletételt megelőző utolsó vasárnapon a községi vezetők 
kitűzték a I,"égi osztrák piros-fehér-piros zászlót és helyükön maradtak. 
Kérésükre ekkor a községben is a különítmény tagjai látták el a köz
biztonsági szolgálatot, mely intézkedéssel Dr. Cotelly István a Bank ve
zérigazgatója is egyetértett. A fegyverletétel napja, május 8-a a Bank ré
szére nagy izgalmat hozott. A d.e. órákban 10-12 tehergépkocsival né
met számvevőtiszti bizottság érkezett a kolostor elé , s követelték a ve
zérigazgatótól, hogy a Bank aranykészletét bocsássa rendelkezésükre . 
Dr. Cotelly a halogatást választotta. Felsőbb utasítás bevárására hivat
kozva meghívta vacsorára a bizottság tagjait, s addig is jól tartották 
őket étellel és itallal. Amikor az első amerikai páncélos ék 6 órakor be:
futott, az SS-ek pillanatok alatt eltüntek. A különítmény ezalatt el volt 
szánva arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére fegyverrel akadályoz
za meg az aranykészlet elvitelét. Erre azonban, sor nem került . Jóérzés 
volt, hogy Görgey' Tivadar főellenőr több tart. tiszt tisztviselő társával 
együtt készen állottak arra , hogy a különítményt fegyverrel a kezük
ben támogassák. Mindmáig szeretettel és tisztelettel gondolok Reájuk. 
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Az amerikaiak még aznap este intézkedtek. Egy ezredes érkezett írás
beli paranccsal, hogy az amerikai hadsereg átveszi a Nemzeti Bank ér
tékeit és a további intézkedésig a csendőr őrszem mellett amerikai őr
ség is fogja azt őrizni. A közös őrség ideje alatt a szolgálat símán ment 
és a viszony barátságos volt. 
~ háború befejezését követő napokban a Bank vezetését Dr. Torzsay

Bíber Gyula rangidős főügyész-igazgató vette át. Katonás egyéniségé
vel, tátermettségével es határozottságával vitte át az emigrációs Bank 
életét azokban a nehéz napokban, mikor is november folyamán egyik 
tisztviselő beárulása folytán letartoztatták. Odahaza a Bank akkor még 
nemzeti érzelmű vezetősége teljes erővel kiállott mellette , s ennek köszön
hető, hogy a következő esztendő tavaszán szabadult börtönéből. Nyugat
ra menekült, de a Bank Spital-i közösségéhez már nem tért vissza. sie: 
mélyében egy rendíthetetlen hitű embert és keménykezű igazgatót vesz-
tett el a Nemzeti Bank. t ..- . ..ro:1 /-1 6, 

Még máju~ban történt mikor a 3. US hadsereg PK~a G.S.Patton, Jr., 
tábornok meglátogatta a Bankot. Az őrutasítás szerint a Bank két zárke
zelője csak az őrkülönítmény pk-ánakjelenlétében mehetett be a kriptába. 
Az 1. sz. őr, Zolyomi ny.törm. - hivatkozva az őrutasításra - a tábor
nokot kíséretével együtt kb. 10 percig várakoztatta meg, míg odaérkez
tem. Patton tábornok katonás egyéniségére jellemző , hogy méltányolta 
az idegen fegyveres alakulat rendelkezéseit. Azután bement a kriptába 
és megtekintette az arany-készletet. 

Június közepén azután az aranykészletet és az összes nemes valutákat 
katonai tehergépkocsikra rakták. A berakást amerikai katonák végezték. 
A rendelet a legfelsőbb amerikai parancsnokság intézkedése volt. Négy 
páncélgépkocsi kísérte Frankfurt am Mein~be, az amerikai főhadiszállás
ra. A Bank részéről két főtisztviselő csatlakozott a kísérethez. 

Az őrkülönitmény az amerikaiak utasítása értelmében Spital am Pyhrn 
szolgálati helyen változatlanul, fegyveresen szolgálatot teljesített és így 
egyike maradt azon alakulatainknak, melyek a nyugati megszálló I;tatal
mak rendelkezése folytán a magyar állami vagyon őrzése, valamint a sze
mély és vagyonbiztonság fenntartása érdekében a közbiztonsági szolgá
latot továbbra is teljesítette . 

A Bank Spital am Pyhrn-ben települt részlegének, személyzetének s 
vagyontárgyainak hazaszállítása 1946. aug. és szept. hónapokban követ
kezett be, mikor is az őrkülönítmény további fenntartásának szüksé
gessége megszünt. Leszámítva azokat, akik a Bank hozzájárulásával 
már korábban kiváltak és megindultak egyénileg hazafelé , az őrkülö
nítmény megalakításától kezdve 19'}B'.)aug . 23-ig teljesített szolgálatot. 

Távozása előtt Quandt Ric"h"ard- a Magyár Nemzeti Bank ny. vezérigaz
gatója , Spital amPyhrnbe kitelepített részlegének vagyongondnoka a fen
ti napon kelt levelében hivatalosan mondott köszönetet Deme Lajos 
szds-nak, és az őrkülönítménynek, hogy közel két éven keresztül a Nem
zeti Bank vagyonának őrzését " híven, teljes kötelességtudással és lelki
ismeretességgellátta el. " 
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Mind odahaza, mind az emigrációban az a téves hír járta, hogy a Bank 
kincseit az amerikaiak csendőri kísérettel vitték haza. Ez valótlan. 1946 
első negyedében Nagy Ferenc miniszterelnök vezetésével magyar kül
döttség utazott Washingtonba és Truman elnök intézkedését kérte az 
aranykészletnek és értékeknek visszaadására, mely meg is történt. 1946 
késő őszén az akkor kormányon lévő kisgazda-párt pénzügyminisztere 
Nyárádi vezetése alatt küldöttség vitte haza a Bank vagyonát képező 
aranykészletet. Már csak 1956 után értesültem, hiteles forrásból, hogy az 
eredeti 365 mázsa arany hely,ett 370-t szállítottak haza az amerikaiak 
tévedése folytán. 

Ezen események ó.ta 31 esztendő telt el. Hálát -adok az Úristennek, 
hogy minden úgy történt, ahogy az megtörtént. Emlékeim fátyolán át 
megjelenik most a kicsi alpesi falu, sziklás, havas, hóvirágos csúcsoktól 
körülvéve, mely a tragikus-kritikus napokban ideiglenes otthont adott 
kis csoportunknak. Őszinte megbecsülés hangján emlékezem meg éi N em
zeti Bank vezetőiről, tisztviselőiről és alkalmazottairól. A Bank Spital 
am Pyhrn-i részlege nemzetünk két legnehezebb esztendejében temérdek 
megpróbáltatás közepette megtette mindazt, amit a magyar név és 
a Bank becsülete megkívánt. 

V égezetül szeretettel és köszönettel gondolok vissza volt alárendelt jeim
re, valamint azon Bajtársaimra, kik kopott egyetlen egyenruhában néha 
korgó gyomorral esküjüket a "Híven, becsülettel, vitézül" jelmondatunk 
szellemében mindvégig megtartották. 
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Dr. Nagy-György István: 

Magyar kultúrélet Kellerbergben .. '\ 

A második világháború végefelé a harcok elől menekülő magyarok 
hosszú heteken át tízezrével lépték át az osztrák határt. A karinthiai 
megszálló erők angol parancsnoksága gyűjtő tábort jelölt ki és ide irá
nyította a mozgásban lévő tömegeket. Ez a terület Villach közelében , 
Weissenstein község határában a Dráva balpartján mintegy 10 km. hosz
szú sávban feküdt. Az országutakon vándorló agyonfáradt, agyonázott 
katonai és polgári személyeket, nőket, gyerekeket és betegeket az angolok 
ide terelték be. Fedél nem volt, kiki magának épített kunyhót a közeli er
dőkből kitermelt fenyőrudakból, gallyakból és angolok által adott ke
ménypapírból. A tábor legnagyobb létszáma meghaladta a 20.000-et és 
mintegy 15.000 ló is itt kapott legelőt. 

A tél beálltával az angolok a tábor lakóit áttelepítették a Dráva tul
só partján lévő Kellerberg község határában előre felépített barak tá
borba . 

Csodával határos, hogy ez a hontalanná vált, reménytvesztett, kiéhe
zett embertömeg már az első hetekben kórházat, a gyermekek részére 
óvodát állított föl, szabadtéri előadásokat rendezett és megszervezte 
az alsó és középfokú iskolákat. Az áttelepüléssel a kultúrélet nagy len
dülettel folyt tovább. Dr. Dorogi Lajos volt marosvásárhelyi igazgató 
főorvos irányításával minden igényt kielégítő barak-kórház épült föl. Dr. 
Somogyi Ferenc volt országgyűiési képviselő és szociális kormánybiz
tos irányításával kiépült a négy elemi és 8 középiskolai oktatás. Ennek 
sikerét. élénken bizonyítja az a tény, hogyakiadott érettségi bizonyít
ványokat az osztrák tanügyi hatóságok elismerték és hiteles záradék
kallátták el. A közös baraktemplomban megindult a katolikus és refor
mátus hitélet. A rövid ideig fennállott "Fáklya" után megjelent a "Va
gyunk" tábori újság Dr. Somogyi Ferenc és Dr. Nagy-György István 
szerkesztésében. Jól megszervezett ismeretterjesztő előadás sorozat, 
nyelvtanfolyam, cserkészet, sport, kaszinó, posta és csendőrfizolgálat, 
cserebolt és könyvkölcsönző tette elviselhetőbbé a táborlakók nyomorú
ságos életét. A magyar boxolók végigverték az osztrák bajnokokat és 
a tábori football csapat az osztrák válogatott legnagyobb ellenfele lett. 

Weissensteinben, majd a KelIerberghez tartozó Pfeffernitzben már 
1945-ben megindult a színházi élet. Az első előadás megtartásáig mér
hetetlen sok akadályt kellett elhárítani. Sok utánjárás után az angol pa
rancsnokság a tábor rendelkezésére adott egy nagyméretű repülőhan
gárt. A magyar szervezőképességnek a magyar kultúrigény kielégíté
sének páratlan létesítménye volt ez a színház. Pénz és anyag hiányá
ban a semmiből készült el 500 ülőhely, hatalmas színpad, süllyesztett 
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zenekari rész, zsinórpadlás, öltözők, díszletek stb. Mintegy 100 sz~nházi 
tag közreműködésével három tánctanár betanítása mellett tánc kórus , 
Hajabács Ernő debreceni főkántor szervezésével hatalmas énekkar Dr. 
Zongor László és Kiss László vezetése alatt két zenekar alakult meg. 
Sok gondot okozott a színdarabok és zeneművek beszerzése, színlap nyom
tatás és díszlet tárgyak előállítása. 

Ennek a hatalmas munkának főszervezője és főmozgatója Keresz
tes Lajos volt, aki bámulatos találékonyságá val, szervezőkészségével és 
fáradtságot nem ismerő kitartásával a legembertelenebb körűlmények 
között is olyan színházat hozott létre, mely minőségben is bármelyik 
magyar városi színházzal felvette a versenyt. Keresztes Lajos nagysze
rű képességét és népszerűségét bizonyítja, hogy ő most a MKCsBK 
Calgary-ba települt központjának ügyvezetője. A négy évig működő szín
háznak végig ő volt a színpad-mestere is. A díszletek fő tervezője és 
készítője Freislinger Ágoston volt, aki magyar tárgyú festményeivel mű
vészi körökben is nagy sikert aratott. Dr. Somogyi Ferenc színházigaz
gató Széll Istvánnal a Magyar Filmirodától, Halász Istvánnal a Nemzeti 
Színház volt rendezőjével és másokkal vitte sikerre az előadásokat. 
Hetenkinti műsorváltással3-4 felvonásos darabok szerepeltek többek kö
zött: Süt a nap, Hazajáró lélek, Nagymama, Legyen úgy, mint régen 
volt, Shakespearetől a Szentivánéji álom, Szókimondó Asszonyság, Tó
parti látomás, majd a Güll Baba, Csárdáskirálynő és mások. 

A színművészek legjava szerepelt a műsoron. Gárdos Kornélia, a Nem
zeti Színház örökös tagja, Jackó Cia a kolozsvári színháztól, aki sokáig a 
debreceni színház primadonnája volt. J ackó Aliz, Kismányoki Kornél, 
Bogi László a pécsi Nemzetitől, Szalay László a m.kir. Operaháztól, Ha
lász István a Nemzeti Színház rendezője, Muráti Lili, Soltész Mari, Rad
nóthy Károly és sokan mások, a legnevezetesebbek közül. Radnóthy Ká
roly, mint táncos-komikus, jellemszínész, költő, zeneszerző és színdarab
író tünt ki sokoldalú művészi tehetségével. Nemrégen Calgaryban az 
egyetem színháztermében saját darabjával és fellépésével rendezett 
önálló művészestet. 

A Műked~elők közül rendkivüli tehetséget árult el Szabó Zoltán, Jakab 
Iván a feleségével, Praznovszky Baba, Korchma Miklós és sokan mások 
a tábor lakói közül. 

A magyar színháznak híre bejárta egész Délausztriát. A színlapok 
megjelentek Grázban, Klagenfurtban, Villachban és több vidéki város
ban, s faluhelyen is. Minden előadás magyarul folyt le, mégis a minden
kor zsúfolásig megtöltött nézőtéren megjelent közönségnek tekintélyes . 
része műértő osztrák előkelőségekből, az angol megszálló erők tiszt jei- "
ből, katonáiból és azok hozzátartozóiból állott. Az osztrák sajtó rendkívül 
dicsérő hangon emlékezett meg a magas színvonalú előadásokról és a 
magyar tá bor kultúreseményeiről. 

A hontalanság nyomortanyáján kivirágzott a magyar kultúrélet a ma
gyarság magasfokú műveltségét, alkalmazkodóképességét és élni akará
sát bizonyítja. (Kanadai Magyarság 1976. III.15.) 
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(A pfeffernitzi magyar táborban 1945.V.l-től 1946.XI.28:ig a Magyar Tábori Színház 
előadásaít 51,861 személy látogatta és élvezte a 174 estén bemutatott 105 szinmüvet. Ren
dezett még 69 esetben más szórakoztató és nevelő előadást és 14 esetben hozott kiváló 
sikerrel vendégszereplést. Mikor a tábor lakóit a KeUerberg-i közös táborba telepitették 
át, 1946.XI.28-án a M.T.Sz. az ukrán színházban folytatta müködését, mely kisebb volt és 
így mindig kevesebb lett az előadások száma 1948-ig, mikor is megkezdődtek a kiván
dorlások. Szerk.) 

\ 

Graz 
Stájeroszág, Ausztria 
1976 

Séta a 
Mura parton • • 

(Bajtársaink levelei alapján) 

Szentgothárdtól (Vas vm.) nyugatra, kb. 60 km-re a Mura folyó mind
két partján fekszik Ausztria "Renaissance városa" Graz, mely nemcsak 
székhelye. Stájerországnak, de a határvidéknek is valóban központja. 1944-
ben még kb. 160.000 lakossal már magában hordozta az európai keres
kedelmi és ipari központok sajátosságait. Ez a nem túl nagy de mégis 
csak nagy város, tele csipkeszerű ódon épületekkel valami különlegesen 
derűs, majdnem azt mondhatnánk falusi barátságossággal, nyugalommal 
volt eltelve. Ugyanakkor megtalálható benne a három egyetemmel büsz
kélkedő diákváros élénksége és a fiatalságot itt is jellemző jókedv és 
hangulat is. Egészséges klimája és szép környéke miatt a nyugdíjasok 
is kedvelik. -

A Schlossbergről, mely ma műemlékeivel, szobraival, virágszőnyegei
vel szépen gondozott városi park, gyönyörű kilátás nyílik északra és 
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nyugatra a Stájer Alpokra, délre pedig a Mura folyó völgyére, a lankás 
domboldalakat borító szőlőskertekre. Az óratoronyból el lehet látni mesz
sze Magyarország felé ... 

Maga Graz ősrégi eredetű, már a rÓmaiak alatt is katonai tábor le
hetett. Városi állást és jogokat 1281-ben Habsburg Rudolf hercegtől ka
pott. A középkorban a török hódítók Kőszeg eredménytelen ostroma 
után (1532) Grazot is elérték. A napóleoni háborúk idején (1797 és 1805) 
rövid ideig a fr,anciák kezén volt, kik a vár falait 1800-ban lerombolták. 
A Monarchia idejében nagy helyőrségnek számított. Két közös gyalog had
osztály keretében 9 gyalog, 3 lovas, 5 tüzérezred s kapcsolatos alaku
latok valamint a 22. Landwehr gyaloghadosztály állomásoztak, illetve 
tartoztak Stájerországhoz. 

A város tele van szebbnél szebb késő gót, majd barokk stílusú épü
letekkel. Így a régi városháza, ahol 1671-ben fejezték le gróf Tatten
bach Rázmánt a Zrinyi és Frangepán összeesküvésben való részvétele 
miatt. Hadimúzeumában, az Arzenal-ban, 30.000 török időkből való pán
célt és korabeli fegyvereket őriznek, mely a világ legnagyobb ilyen ter
mészetű gyüjteménye. Itt látható Báthory István erdélyi fejedelem 
(1571-1581) és felesége kettős hordszéke. Az Eggenberg palotában lévő 
vadászmúzeum megtekintése különleges és egyedülálló élm{:ny. 

A II. Világháború vége felé Graz is szenvedett bombakárokat. A Szt. 
László hadosztály Muraszombatnál váltott partot a Mura déli oldalára 
átlépve az 1000 éves magyar határt. Itt harcolt a háború utolsó napjáig 
védve a nyugati kultúrát. Harcaival erősen hozzájárult, hogy az előny 0-

mulást Ausztria keleti határán sikerült lelassítani. A hadosztály mind
'végig megtartotta ütőképességét, melyet az angolok is értékeltek és Szü
gyi Zoltán vőrgy. kérésére Karinthiába indították, hol csak júniustól 
kezdték meg leszerelését. A leszerelt katonák, akik visszamaradtak az 
osztrák hatóságok ellenőrzése alá kerültek, mint polgári menekültek. 

A Központi temetőben a hősök temetője mellett, hol sok magyar kato
na is alussza álmát, egy 20 méter magas emlékmű van, melyet a Ju
goszláv-Osztrák Társaság állított az 1938--45-ig tartó háború áldozatai
nak emlékére. Az emlék öles betűkkel 11 nyelven - magyarul is - hir
deti, hogy "Örizzétek a szab.adságot és béké't, mi érettük haltunk meg!" 

Mikor 1945-ben az orosz csapatok a területrendezések során az 1000 
éves magyar határ mögé (Burgenlandba) vonultak vissza és helyüket 
brit megszálló alakulatok vették át, a város kezdett magához térni a há
ború bénultságából és lassan megindult a munka és a kereskedelmi élet 
is. Stájerország, de különösen Gráz hamarosan híd lett a szabad világ 
és a szovjet által megszállt területek között. Grazban kötöttek ki azok, 
akik a kartnthiai hadifogoly táborokból érkeztek és elsők akartak lenni 
a hazamenésben. Ide jöttek azok is, kiknek sikerült hazulról kimene
külniök. A városban, iparban munkát kapni küliöldinek különös szerencse 
volt, mert akinek volt bejelentett munkahelye, csak az kapott élelmi
szerjegyet. Így sokan vidékre szorultak, hol mezőgazdasági munkát ke
restek maguknak. Emellett három hónaponkint tartózkodási engedély 
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meghosszabbítást kellett kérni. Néha a menekültek is kaptak egy-egy ru
haj egyet. 

1947-ben már javulás volt érezhető, mert megszünt az utazási korláto
zás. Megindult a menekült és Grazban megtelepedett magya)'ok között 
a szervezkedés. Június 21-én Jegenyés Pál főtörm. és hat társa meg
alapították a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaságot egymás segít
ségére és támogatására, melyre már nagy szükség volt. Ebben az idő
ben ugyanis az osztrák hatóságoknak volt egy olyan rendelete, mely sze
rint azokat, akik a határt útlevél nélkül lépik át el kell fogni és 3 
heti elzárással büntetni. Egy alkalommal 24 magyar menekültet tartot
tak a grazi rendőrség fogdájában. Ezeket Jegenyés főrörm. és két baj
társa rábeszélésére kibocsátottak, mikor azok kezességet vállalta k a me
nekültek elhelyezésére és ellátására. Ekkor az Asztaltársaságnak 65 
tagja volt, akiknek rendszeresen befizetett támogatásából az újonnan jöt
teknek munkát szereztek, illetve útravalóval ellátva azokat továbbsegí
tették. 

Az akkori helyzet miatt azonban Grazban se voltak bajtársaink teljes 
biztonságban. Javában folyt a menekültek erőszakolt hazaszállítása és a 
letartóztatás és kiadatás veszélye függött azok feje fölött, akik vezető 
beosztásban voltak. Azután, hogy otthon mit csináltak a csendőrökkel, 
azt akkor már mindenki tudta. 'Ezért kifelé csak burkoltan lehetett dol
gozniok. 

A nyílt fellépés helyett az óvatosság szükségességét igazolta be Kovács 
Attila hd gy . esete. A kárpáti harcokban m.egsebesült honvéd bs-unkat aki 
Innsbruck mellett (Tyrol) szervezte az MHBK-t 1950. január 21-én meg
támadta az otthoni katonapolitikai osztályról kiküldött két titkosrendőr. 
Kovács hdgy. szembeszállt fegyveres támadóival és a hősi küzdelemben 
tragikus véletlenen múlott~ hogy csak élete árán tudta megmenteni 
feljegyzéseit és rendőrkézre juttatni két elvetemült gyilkosát. A tettese
ket a francia haditörvényszék életfogytiglani fegyházra ítélte. 

1949-től kezdve megnyílt a kivándorlás Délamerikába, Ausztráliába, 
Kanadába és az Egyesült Államokba is. A grazi menekült magyarok 
és bajtársaink is nagy számban indultak neki az új életnek, hogy még 
egyszer megélhetést biztosítsanak maguknak és jövőt gyermekeiknek. 

Azóta Graz is kiheverte a há ború pusztításait. A megbombázott háza
kat kijavították, új középületeket, bérházakat, gyárakat építettek a rom
halmazok h~lyére. Az Asztaltársaság találkozó helye a Goldenen Pas
tete vendéglő Schimmer bácsija is átadta helyét Frau Helene Patte
rer-nek, aki talán már nem is hallott azokról a magyar csendőrökről, 
akik valamikor ott jöttek össze, hogy magyar testvéreiket és bajtársai
kat segítsék az új élethez a boldoguláshoz híven régi hivatásuk jelmon-
datához. . 

, 
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Európában, kivándorlás előtt . 
Ft. Dr . Nagy József, néhai Dr. Dobolyi Lajos ezds., 

Szombati János főtőrm . Jegenyés Pál főtörm . 

(Fordítás angol eredetiből) 

KÉPVISELŐHÁZ 
OTTAWA, KANADA 

The Rt. Honourable John G. Diefenbaker, 
valóságos belső titkos tanácsos, 
kormányfőtanácsos, 
országgyűlési képviselő, 
Kanada volt miniszterelnöke. 

1976. október 17-én 

A történelem évkönyveiben a bátorsághoz és a szabadsághoz mind
halálig való ragaszkodás a hazafiasságnak jellemző tulajdonságait képe
zik. A nagyok Pantheonjában, a hősiesség krónikáiban a magyar sza
badságharcosok örökké élni fo~nak. 

Kanada szerencsés, hogy közülük olyan sokan választották ezt az or
szágot letelepedésre, hol teljesítményeikkel kimagaslóan tettek eleget a 
jó állampolgársághoz fűzött követelményeknek. 

Öszintén sajnálom, hogy most személyesen ott nem lehetek, s ezért itt 
köszöntöm a magyar szabadságharcosokat és legjobb kívánságaimat 
küldöm Nekik és családjaiknak a szabadság ügyének további odaadó 
szolgálatához. 

J. G. Diefenbaker s.k. 

M a g a s I s t v á n Úrnak, 
a " Freedom Festival ,76" rendező bizottság elnöke, 

Calgary , Alberta , Kanada . 
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Magas István 

Szabadságot Magyarországnak -
Szabadságot Minden Nemzetnek! 

(Részletek a szónoknak a Magyar Szabadságharc 20. évfordulóján 
Edmontonban (Alberta, Kanada) 1976. október 16-án angolul elmondott 

beszédjéből.) 

... E rövid 20 esztendő távlatában is már szomorú, vitathatatlan tény
ként áll előttünk az '56-os magyar szabadságharcnak az a tanúlsága, hogy 
a kényeimében elfásult Nyugat megtagadta a magyarságtól és ezzel 
egyszersmint a többi európai rab-nemzeW~1 is azt a segítő kezet és 
szándékot, melyre akkor még számítottunk. Ami pedig az Egyesült 
Nemzetek gyászos szerepét illeti, idézzük csak korunk legnagyobb sza
badsághősének, szentéletű Mindszenty József hercegprímásunk szavait: 
melyeket Calgary-i sajtóértekezletén, 1973. szeptember 26-án mondott : 
"Az Egyesült Nemzetek Szövetsége hasonló a hűtlen, felelőtlen anyához! 
Az Egyesült Nemzetek ugyanis elhagyta saját gyermekeit: A Nemzete
ket! Sőt, őket rabságban, szenvedésben hagyja élni és előkészíti más, 
ma még szabad nemzetek rabságát is!" 

Szinte elképesztően hihetetlen, hogy az orosz Szolzsenyicin és Wladimir 
Bukovszkij, a magyar Gábor Áron szörnyű, személyes tapasztalati .té
nyeken épült testamentuma és látnoki figyelmeztetése a felelőtlen és 
ostoba önteltség folytán "pusztába kiáltó szó" marad, nehogy Moszkva 
diktátorait felingereljük ... 

Mit tehetünk ezek után mi, szabad földön élő magyarok és a többi 
európai rab-nemzet képviselői? Mi, akik 150 millió rabot képviselünk, 
olyan rabot, kiknek ősei több mint ezer éve éltek őseik földjén alkot
mányos állami életet. Követeljük nemzetünk számára ugyanazt az álla-

I 
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mi függetlenséget és szabadságot, melyet nliipjainkban számos afrikai 
néger törzs számára versenyszerűen támogatnak a nyugati szabad világ 
kormányai. Mi már tudjuk, hogy a lenini módszer alapelve a keresz
tény társadalmi és polgári rend teljes fölszámolása. Ennek érdekében 
folytatják Moszkva diktátorai minden eszközzel és fegyverrel, a hazug-

. ság alkalomszerű és jól időzített használatával, következetesen a föld
alatti aknamunkát. Nekünk kell figyelmeztetnünk és tájékoztatnunk, 
hogy ma is fennáll a "vasfüggöny" és körülves.z egy hatalmas bünte
tőtábort, melynek lépésrőllépésre való kiterjesztése a moszkvai cél. 

Biztosan nem egyedül vagyok itt ma azok közül a magyar szabad
ságharcosok közül, kikkel az '56-os októberi napok már-már győztes pil
lanatait mentünk ünnepelni az Országház épülete elé. A tömeg követ.elte 
Nagy Imre megjelenését, a kommunista párt napilapjának még mindig 
felháborító hazug közleményei miatt. A magyar hadsereg és számos orosz 
páncélos egység a forradalom lyukas magyar zászlóival sorakozott föl a 
több ezernyi fegyvertelen tömeg között. Egy váratlan pillanatban, a már 
megvert Á VÓ pártrendŐrség rejtekhelyéről gyilkos géppuska tüzet bo
csátott a tömegre. Elesett hősök és vérző sebesültek százai borították 
az Országház-teret. Mi, az élve maradtak pedig égő fáklyát gyujtottunk 
a kommunista párt napilapjának a cinikusan "Szabad Nép"-nek neve
zett napilapja széttépett papírdarabjaiból, s némán meneteltünk a Sza
badság már biztosnak látszó győzelme felé ... 

Ezt a történelmi jelentőségű fáklyát szeretném ma a húszéves évfor
dulón jelképesen átadni minden magyar és minden a szabadságért ki
állni kész embertársam kezébe, hogy. teljes egyetértésben kiáltsuk ismét 
világg á a Budapest véráztatta utcáin született jelszót, a valóraváltás 
hitével, hogy Szabadságot Magyarországnak! Szabadságot Minden Nem
zetnek! 
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Udvardi és kossuti 
KOSSUTH 

család címere 

Vitéz Baranchi Tamáska Endre 
\ 

Az igazi Kossuth címer 

, 

(Részletek a "Magyar címer - Kossuth címer" c. heraldikai értekezésből, melyet 
1976-ban a Magyar Kongresszus alkalmával adott elő a szerző Clevelandban (Ohio, USA.) 

A "Kossuth címer" kifejezés különösen 1945 után, 1956-ban, s utána itt 
l 

kint a szabadvilágban került újból használatba. A magyar Szabadság-
harc 20. évfordulóján majdnem minden nagyobb városban emlékünne
pélyt rendeztek az ottlakó magyarok. Az emlékezés hű jelvénye a lyukas 
zászló mellett sok helyen használták ősi címeres zászlónkat, valamint 
piros-fehér~zöld színű zászlónkat a korona nélküli kis címerrel, az ún . 
"Kossuth címer"-rel. 

A rendelkezésre álló forrásmunkák, szakkönyvek és okmányok szerint 
az igazi Kossuth címer az udvardi és kossuti Kossuth család címere volt, 
melyet a ,Turóc vm-ben honos Kossuth Miklós kapott Mátyás király
tól 1479. június hó 15-én. 

Ezt a valóban igazi Kossuth címert sem az 1848-49-es, sem pedig az 
1956-os szabadságharcban nem használták mint állami jelvényt. Ezt ki
zárólag mind a múltban, mind a jelenben csak a Kossuth család tagjai 
használták és használják. 

Az 1848-49-es szabadságharc rövid, az 1956-os pedig ahhoz viszonyítva 
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igen rövid volt arra, hogy azalatt új felségjelvényt, nemzeti címert ter
vezzenek. Jól tudott dolog az is, hogy az 1948-as honvédzászlókon, az 
abban az időben megjelent "Nemzetőr"-ben a fejlécen a Szt. Koronával 
fedett magyar állami kis címert ábrázolták, mely az utolsó háború előtti 
zászlókon és a pengős bankjegyeken is használatban volt. A Kossuth
bankókra pedig (1, 2, 5 és 100 forintos címleteken) ugyancsak a Szt. 
Koronával fedett egyesített, vagyis közép-címert nyomtatták rá, mely a 
társországok címereit is magába foglalta. (Szilágyi S. A magyar nem
zet története X. kötet, 299. oldal).,. Bár a debreceni országgyűlésen (1949. 
IV.14) a függetlenségi nyilatkozat keretében kimondották a Habsburg 
ház trónfosztását, az országgyűlés új címert nem hozott. Gracza György
nek az ,,1848-49-es szabadságharc története" c. munkája egyik köteté
ben látható egy tollrajz vázlat, ahol a kis címer korona nélkül van és a 
korona helyén. egy köralakú babérkoszorú látható egy honvéd karddal 
jobbharánt átdöfve. 

Ez a vázlat azonban semmiféle törvényes formában sohasem került 
alkalmazásra. 

Ősi címerünk eredetére és egykorú használatára történelmi adatok ál
lanak rendelkezésre. Az 1861-ben alapított Szuverén Szt. László Társaság 
és Rend hivatalos jelvénye a vörös pajzsban lebegő kettőskereszt, mely
nek eredete nem csupán III. Béla bizánci neveltetéséből fa~ad, hanem 
hazai hagyományok is alátámaszt ják. Az 1881-ben alapított M.Kir. Csen-
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dőrség kalapcímerében a közép-címer volt egészen 1945-ig. Az 1896. 
jan. 12-én kelt M.E. rendelet megállapította ugyan Magyarország nagy
címerét, mely valószínűleg azért nem lett törvényerőre emelve, mert 
abban a fŐhelyre a Habsburg családi címer, az Ausztria-i és Lotharin
gia-i családi címer is belekerült volna. 1920-ban Magyarország Kormány
zója által alapított Vitézi Rend jelvényében a kis-címer szerepel fedve 
a Szt. Koronával. Az emigrációban több magyar egyesület és egyház is 
használja régi alapítás ának jogán a koronás kis-címert, míg a Cleve
land-i Magyar Társaság által alapított Árpád érmeken II. Endre Arany
bulláján (1222) lévő, vörössel, ezüsttel hétszer vágott pajzs hét leopárd
dal látható, mely talán a magyar államot alapító hét honfoglaló törzs 
jelképe lehet. 

1945-ben a szovjet szuroQ.yok parancsára megszületett a magyar állam 
új formája a nép akarata nélküli népköztársaság. Természetes, hogy az 
akkori vezetőknek első gondjuk volt az, hogy aSzt. Koronát lefűrészel
jék a magyar kis címer tetejéről. A lakossággal elhitették, hogy ez a 
"Kossuth címer". Ennek se volt azonban hosszú az élete, mert a vezetők 
szemét a kettős-kereszt is sértette. Ezért szovjet mintára az ötágú vö
rös csillaggal ellátott tag-állami jelvényt fogadtatták el kis változtatással, 
melyet az ország bevenni sohasem tudott. 

Így 1956-ban, mikor a nemzet szabadság és függetlenség utáni vágya 
ellenállhatatlanul robbant ki, egy emberként vágták ki piros-fehér-zöld 
nemzeti zászlónkból az elnyomás jelvényét. Ezért lett lyukas a magyar 
zászló. 
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Mikor a szabadságharc elkezdődött, egymás után jelent meg házak fa
lán, tankok oldalán az eltörölt magyar címernek korona nélküli formá
ja, melynek visszahozatalát az ifjúság hivatalos intézkedéseibe is bele
vette, s már megelőzőleg is követelte, melyre mint "Kossuth címer"
re emlékeztek. 

Most, az 1956-os dicső magyar Szabadságharc 20 .. évfordulóján le kell 
szögeznünk azt, hogy a nevezetes napokban nem a Kossuth család cí
merét használták Magyarországon, hanem a magyar állami kis címert 
Szt. Korona nélkül. 

Kelt Pittsburgh (Pa.USA.) 1976. október 23-án. 

Kultsár Lajos (Anglia) 

A háború és annak okai 

A háború témájáról írt cikkek, könyvek száma könyvtárakra rúg, 
_ így nehéz arról újat írni, vagy mondani, azonban a téma mindig friss, 
érdekes és aktuális marad azon egyszerü oknál fogva, hogy az emberek 
naponta kérdezik lesz-e háború? A kérdés feltétele, talán ilyen formá
ban volna helyes: "mikor és hol lesz háború?" 

A háború az emberi természetből kifolyólag elkerülhetetlen valóság. 
Az észszerüségnek, a jóságnak ehhez semmi köze . Ha az emberiség ed
digi történetébe visszapillantunk, azt látjuk, hogy az a maga sorsával 
mindig elégedetlen volt. Az ember, mint társadalmi lény nem fér a bő
rébe, birodalmat akar. Birodalmat csak háborúval lehet fenntartani és 

,elveszíteni. Az élet történelem. A történelem pedig abból áll, birodal
mak keletkezéséből és hanyatlásából. Szabad legyen itt emlékeztetni a 
szumír, a babiloni, az egyiptomi, a főneciai, perzsa, india, kína, mongol, 
görög, karthago és római bitoc,lalmak keletkezésére és bukására, - hogy 
a jelen kort ne is említsük. Ide tartozi~ szorosan véve a fiatal és idő
sebb generáció között fennálló ellentét. A fiatal generáció azt látja, hogy 
amit az öregek csinálnak nem jó, valami jobbat, újat akar s míg ennek 
útját keresi már nyomába lép egy másik generáció, hasonló váddal, cél-
lal és feszültséggel. -

A háborúval úgy vagyunk, mint az egyszeri ember a feleségével, aki
től már 3 ízben vált el és negyedszer is újra nősült vele, "se vele se 
nélküle nem tudok élni", mondotta a bíróság előtt. 

Az általános egyházi felfogás szerint a háború, mint olyan, elítélendő 
és megengedhetetlen. Egyes theológusok szerint, azonban a "védekező 
háború" acceptálható, a hiba e tekintetben ott van, hogy a háború vé
gén, mindig a győztes állapítja meg, hogy ki kezdte a háborút, ami nem 
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mindig viseli magán az igazság bélyegét. A harcba induló katonákat, 
zászlókat, fegyvereket a különböző vallásfelekezet lelkészei, mindkét fél
nél mj!gáldják, így a Mindenhatót egy "kényes" helyzet· elé áHítják, 
kinek a kérését hallgassa meg? Talán erre gondoltak hajdanában a szé
kelyek fs, amikor csatába indultak s így fohászkodtak: "Most ne segíts 
minket Isten, csak nézzed!" 

A háború története egyenlő idős az emberiségével s az eddig mondot
tak folytán mély sajnálkozással meg kell állapítani, hogy az "örök béke" 
mind máig megmaradt az utópai ködében és beláthatatlan ideig abban 
is marad, mert az emberiséget közös nevezőre hozni aligha lehetséges. 

Háború volt, van és lesz, ha csak csoda nem történik! 
Mi is tulajdonképpen a háború? Régi klasszikus meghatározás alapján 

a háború nem más mint a politika folytatása erőszakos eszközökkel, -
tehát politika nélkül nincs háború. - De hát mi a politika? Naponta 
százszor is használjuk ezt a kifejezést, mégis nehéz a meghatározása. 
Talán néhai Szabó Dezső író után "szabadon", így lehetne meghatároz
ni: A politika nem más, mint az elméleti tudás és a gyakorlati tapasz
talat alapján megteremteni, kialakítani és a köztudatba átvinni egy olyan 
gondolatrendszert, dogmatikát, ideológiát, mely az élet minden terén egy 
jobb szociális helyzet, a több müveltség és a több termelés felé viszi az 
emberiséget s így helyes irányt mutat egy boldogabb életforma felé. 
Minden helyes politika célja "egy" a fenti, azonban az eszközök annak 
megvalósításához, igen változók. Minden politika alapja, valamilyen el
mélet, tanítás, dogma, vagy vallás, mellyel a cél érdekében dolgozik, 
így jönnek létre a különböző elnevezésü politikai pártok. 

Miután majd minden államnak, erőcsoportosulásnak más és más a ki
alakult érdeke, gondolatmenete, dogmatikája, ideológiája, mellyel a 
"cél" érdekében dolgozik, azaz más a politikája, mely az életét irányít
ja, ebből származnak azok az ellentétek, amik a háborúra vezetnek. 

A politikát gyarló emberek irányítják, ennek következtében még a leg
ideálisabb politikába is kisiklások történnek, sőt önző érdek vagy hatalmi 
vagy egy kis csoport vagy egy ember kezébe adja a helyzet kulcsát, a 
hatalmat s így jönnek létre a diktatúrák és diktátorok, mint a politika 
csődje, mert szem elől tévesztik az igazi célt, egy boldogabb életforma 
felé vezetést. 

Churchill egyszer azt mondotta, az az igazi jó politikus aki a jövőbe 
lát, ez így igaz, de az Isten végtelen bölcsessége folytán a jövőbelátás 
képessége nem adatott meg senkinek. - ( : Gondoljunk pl. arra, ha valaki 
tudná, hogy halálát vízbefúlás fogja okozni, még a fogmosástól is irtóz
na:) A jövőbelátást nem helyettesítik a jóslatok, talán ezért is sok hiba 
csúszik a politikába. 

Visszatérve a háborúhoz vessünk egy pillantást a há ború részletes okai
ra, nagy általánosságban és bombasztikusan: a háború legrégebbi okai 
között szerepel a megélhetésért való küzdelem, a jobb v-adász-halász 
terület, valamint a bőségesebb legelők birtoklása. Ezek indították el a nép
vándorlást, ami maga egy háborúsági sorozat volt évszázadokon ke-
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resztül. - Később a megszervezett területek megtartása , a hatalom bir
toklása , az adófizetők meghódítása volt a hábórúk célja . Aztán jöttek a 
keresztes, vallás, szabadságharc háborúi, majd a modern kor, amikor 
erő csoportok, vagy akár egyes~k, szervezetten törnek egymás ellen, a 
tengerek, gyarmatok, nyersanyagok birtoklásáért, valamelyik faj fel
sőbbrendűségéért, politikai ideológi áért és hatalomért. 
Előbbiekben megállapítottuk, hogy há ború volt, van és lesz . Talán sokan 

nem tartják számon, ezért felemlítjük, hogy alI . világháború óta leg
alább 10 olyan háború dúlt, ahol sok-sok ezer ember pusztult el, milliók 
lettek földönfutóvá, elvesztve szülőföldjüket, megélhetési lehetőségüket. 
Furcsán hangzik, de mind ez " békében" történt. 

A modern kor háborúiban, amióta felállították a háború felelősségé
nek, a háborús bűnösség teoriáját, (:közbevetőleg jegyzem meg, hogy 
Napóleon volt az első háborús bűnös:), a hábórúknak vannak valóságos 
és látszólagos okai. A látszólagos okok takarják a valóságos okokat, a 
világ közvéleményének félrevezetésére. 

Az 1914-18 evi háborút állítólag az osztrák-magyar trónörökös 
meggyilkolása robbantotta ki , holott számtalan történész okmányokkal 
bizonyította, hogy annak oka volt: 1./ A pánszláv kérdés. 2./ ADarda: 
nellák birtoklása . 3./ A német-francia revange eszméje. 4./ Az olasz irre
denta mozgalom. 5./ Az angol ;,Splendid isolation" politika. 

A II. Világhábörú és az azt követőknél is azt látjuk, hogy mindig az 
állítólagos határok megsértése, népüldözés, mozgosítás elrendelése, 
csapat-összevonások, blokád, vagyabelügyekbe való beavatkozás indí
totta el a hadigépezetet. -

Nem lesz érdektelen itt megemlíteni, hogy az egyík fél gyengesége 
milyen provokálólag hat ki a háború megindítására. Már a rómaiak fel
ismerték ennek végzetes kiha tását s ezt így fogalmazták meg: "Si vis 
pacem, para bellum" , ha békét akarsz, készülj a háborúra , azaz légy ré
sen, fegyverkezz, mert jaj a gyengé knek, a védteleneknek. 

Két-példával megvilágítva ezt, a II. Világháború talán nem tört volna 
ki 1939-ben ha: 1./ A franciák nem építik ki milliárdos költséggel a Ma
ginot erődítési vonalat, minek fejében, kényelmesen élvezték a békés éle
tet, elhanyagolva minden más fegyverkezést, hanem ezt az óriási össze
get a hadsereg fejlesztésére és kiképzésére fordítják. 2./ Ha az angolok 
nem bíznak annyira a "csatorna" biztonságába, valamint éi hajóhad 
mindenhatóságába s nem szerelik le, úgyszólván teljesen a hadseregü
ket az L háború után. 

Hi tlert e két ors zág ka tonai gyeng esége bá to rí totta fel hatalmi célj ainak 
(: N agy birodalom:) elérésére, háborúk, megszállások végrehajtására. 
Jellemző a francia-angol gyengeségre, hogya Hitlernek szóló hadüze

net után 1939. szept. 3-tól 1940. május 10-ig, tehát több, mint 8 hónapig , 
apró-cseprő helyi csatározásokon és tüzérségi párharcon kívül ezen az 
arcvonalon semmi se történt. 

A fegyverkezés elmulasztása végzetes hiba volt. 
Kiértékelve ezt a nagy hibát a II. Világháború után , ez egy soha nem 
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látott fegyverkezési versenyt eredményezett. A hadikiadások csillagá
szati összegeket emésztenek fel s minden bizonnyal ez az egyik oka annak, 
hogy közel 30 évvel a háború után az államok nem találják meg gaz
dasági egyensúlyukat, a pénz állandóan romlik, az árak emelkednek a 
hadi-kiadások miatti magas adók, érzékenyen érintik a dolgozók nlillió
it. - ( : Csak zárójelbe : A német gazdasági csoda is azonnal megszünt 
a német hadsereg felállításával:) 

Hogyan állunk ezzel a fegyverkezéssel ? A Hadiipar éjjel-nappal dolgo
zik, azt szüneteltetni nem lehet, mert a technika fejlődésével mindig 
újabb és újabb találmányok látnak napvilágot, továbbá szakmunká
sok utánpótlása , a munkanélküliség megakadályozása, na meg a "pro
fit" miatt. 

Nem lesz érdektelen, ha néhány szót szólunk a föld népessége és a há
ború viszonyáról. 

Még egy évszázaddal ezelőtt is a túlnépesedés levezetődött': 1./ Termé
szetes fogyaték. 2./ Háborús veszteségek. 3./ Járványos-fertőző meg
betegedések következtében. Hála az orvosi tudománynak a járványos 
betegségek ma már ,kikapcsolhatók, de ugyanakkor kitolták az emberi 
életkor határát, így kettőzötten járultak hozzá a túlnépesedéshez. Szinte 
hihetetlen , hogy 3-400 évvel ezelőtt az átlagos életkor 45-50 év között 
mozgott. Jelenleg ennek majd kétszerese. A túlnépesedés lecsapolását 
jelenleg : 1./ Természetes fogyaték. 2./ Háborús veszteségek. 3./ Közúti 
(repülő, stb. ) balesetek idézik elő. Az orvosi tudomány küzd a fogamzás 
gátlást előidéző pilulákkal és a mű-abortusszal. Paradoxonnak hangzik 
viszont, hogy r~ngeteget költenek egy mesterséges, úgynevezett "tube
baby" előállítására. 

Egyes népek, államok jobban szaporodnak, mint mások, így egy feszí-
, tő erő fejlődik ki, ami a határok kitolására irányul. Ez élesen ' magában 
hórdja a háborti csíráját. Itt a kínai példa a maga közel 800 millió 
népesség ével. Terjeszkedni muszály, de délen ott van az 550 milliós In
dia. Északon csak nem lakatlan területek vannak. 

A világ és a háború problémájához tartozik szorosan a három uralko
dó faj, a fehér, sárga és fekete ellentétek. Egy kétségtelen a fehér faj, 
amely az emberiségnek csupán 1/6 része, bizonyos dekadenciába van s 
a színes népfajok óriási előretörése következtében, mind több és több 
surlódási felületet mutat. Az amerikai négerek már Amerika felosztá
sát követelik fehér és fekete részre. Az olyan "kontinentális" jelszavak, 
mint Afrika a feketéké , Ázsia a sárgáké, nem a békés megoldások felé 
mutatnak. Talán tudat alatt, ennek a veszélynek az elkerülése végett, 
igyekszik az emberiség más planéták felé, ahol békét talál. De ha már 
ketten lesznek pl. a holdon , ott is megkezdődik a Kain-Abel harca. 

A bék~ fenntartására , ill~tve a háborúk megakadályozására hívták 
életre az L Világháború után a Népszövetséget, a II. után az "Egyesült 
Nemzetek" Szövetségét". Azonban ezek a szervek soha sem tU,dtak és 
tudnak hivatásuknak megfelelni, mert csupán "erkölcsi erővel" rendel-
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keznek. - (: Sztálin egyszer azt kérdezte: hány hadosztálya van a pápá
nak?) 

Az előbb írtakon kívül főleg az egyházak és számtalan társadalmi 
egyesület is küzd a béke megvalósításáért, a fajok, népek közötti egyen
lőségért, a szeretetért. 

Mit tehetünk mi egyénileg? Csak egyet, imádkozni. 
Atyám jöjjön el a Te országod. 

(1974. szeptember.) 

(A történelem beható tanulmányozása során több olyan adat merül ról, mely azt bizo
nyítja, hogy a diktátorok sokszor egy kaotikus állapot reménytelenségéböl emelkednek ki, 
s próbálnak rendet csinálni, s kísérlik meg szerintük egy boldogabb életforma útján 
vezetni népüket. Elgondolásuk eröszakos kiterjesztése az amely ütközést hozhat. Az I. Vi
lágháborút kiváltó oko khoz bozzávehetjük, hogy a német ipar felWrése veszélyeztetni kezd
te az angol ipar létfontosságú piacait. Szerk.) 

Nemesmonostory Jenőné 
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Mentő szálak 

Egy kicsiny pók ereszkedik le a szemem előtt ... 
Nell) ölöm meg, inkább védem, élni segítem őt. 

Remegő gyönge életét, hogy féltheti szegény! 
Hogy is mertél leszállani, közelítni felém? 

Te nem tudod, hogy az ember öl, gyilkolni szeret? 
Ne is tudd meg soha kis pók, siess tovább, lebegj! 

Azért kaptad e kis szálat a te Teremtődtől 
Ezen tudjál menekülni, attól, aki megöl. 

És ai ember meg mit kapott? - kérdezi sok talán. 
Mivel védi az életét, ha gyilkosra talál? " 

Nincs irgalom, nincs kegyelem más, mivel védekezz: 
Szőjjétek a mentő szálat: szeretet - szeretet! 

Halózzátok össze vele az egész világot, 
Akkor neked is lesz ember, egy mentő pókhálód. 

Móra Ferenc 

Föltámadás vasárnapja 

(A szerző (1879-1934) író, regényíró, a szegedi múzeum igazgatója, ősrégészettel fog
lalkozott. A szegedi tanyavilág ismerője könyveiben új oldalról világítja meg a magyar 
falu életét. Aranykoporsó c. regénye a klasszikus ókor világának poetikus szépségű raj
za. Alábbi írása 1928-ban jelent meg.) 

Szürke hétköznapok szelíd királya, sikoltozó gondok elnyugosztolója és 
csöndes örömöknek osztogatója drága szép húsvéti vasárnap, eljössz-e 
még valaha Megváltónk e világra? Kék selyemernyődet, amely alatt el
férnek a föld minden nemzetiségei, fölnyitod-e még egyszer szívünkben, 
hogy megvidámodva nézegessünk fel alóla Istenatyánkhoz. Aki a halál 
legyőzésének napjául választott Tégedet, s velünk gyermekeivel való 
összebékülésének idejéül szentelt? Fogunk-e még valaha örülni ünnep
lőruhás reggelednek, rendesnél dúsabb asztalt terítő delednek és derűs 
estednek, mely mosolyogva megy meghalni, mint a dolga végzett öreg 
ember és puha kezét áldó an teszi a fejünkre: N e féljetek, visszajövök 
még hozzátok. 

Húsvét, drága szép Húsvét-vasárnap, de megcsaltál bennünket, mikor 
utóljára tettél le öledből, hol gyermeki bizalommal játszadoztunk és azt 
ígérted, hogy visszajösz hozzánk! A~óta nagyon megsokasodtak a napok, 
de Te többet nem 'voltál köztünk. Azóta nincs Húsvét a világon, csak 
hétköznapok vann-ak, amelyeknek sem kezdetük, sem végük, amelyek las
sú percegéssel őrlik a világot: fáradt nagyszerdák, amelyek szőrkám
zsában vánszorognak, a rémületes Nagypéntekek, amelyeken vérét 
veszik a megostorozott és megtöviskoszorúzott, az ecettel és epével ita
tott Igazságnak. 

Húsvét, drága szép Húsvét vasárnap, aki magad is hősi halottá váltál 
a lövészárkokban és azóta csak árnyékképed jár vissza közénk, tudod-e, 
hogy mióta elhagytál bennünket, azóta olyan ez a föld, mintha más csil
lagra költözött volna róla a Bárány, aki magára vette a világ bűneit és 
mintha föltámadtak volna a régi sötét istenek, akiket a világ teremté
se óta teremtett az ember a maga képére és hasonlatosságára. 

Húsvét, drága szép Húsvét-vasárnap, akit mi emberek nem tudunk 
érdeme szerint becsülni, míg közénk jártál, akit unottan hesegettünk el, 
mint hivatlanul vállunkra szálló kezes galambot. Virágos kalappal 10-
bogtatunk-e még feléd "Istenhozott"-tal valaha? Harangjaid szólnak-e 
még úgy, mint soha más napokon, hogy kész imádság lesz maga a hall
gatásuk. Dologtévő napok magvető fáradalmai után zenében, költészet
ben, művészetben találunk-e még egyszer édes enyhülést? Akiskocsmák 
megszokott zugában, a jó cimborák között polgári életünk ünneplő örö
meit, vidám tréfáit megtaláltatod-elmég velünk? Baráti asztalnál össze
ülünk-e még, úgy mint régen, nem azt keresve embertestvérünkben ami 
elválaszt, hanem ami összeköt és elbeszélgetve a világ sorsáról arról 
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ami volt és arról ami lesz. A rettentő háborúról, a forradalomról, az 
ellenforradalomról, mint fakuló emlékről megbocsátóan nemcsak a ma
gunk büneiről qe a másokéról is, büszkén a hőstettekről, amelyek halla
tára irigyen reszketnek meg a régi hősök behorpadt sírján a borostyán
gallyak és halkan könnyet csordítva a pohárba, az új Hősökről, kiknek 
vére kiontatott. 

Húsvét, drága szép Húsvét vasárnap, hogy fognak szeretni a szegény 
fáradthitü fagyvette reményü emberek, ha még egyszer igazán vissza
jössz ! Hogy fogunk ujjongani s hogy fogjuk áldani Isten-atyánkat, aki 
kibékült a gyermekeivel s Téged küldött vissza szeretete követe gyanánt. 
Hogy fogunk imádkozni, tomboini és dalolni! ... Vagy csak sírni az öröm 
könnyeit a föld egyik sarkától a másikig, hogy újra igazán Húsvét lett 
a világon! 

(Kovács György szv. főtörm. gyüjteményéből.) 

/ 
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Közösségi, egyesületi és társadalmi 
események 

Ausztrália 
\ 

Sydney (New South Wal~s). 1976. XI. 27-én rendezte meg csoportunk az 
MHBK-ba tartozó bajtársakkal karöltve szokásos évi piknikjét. Több, 
mint százan vettek részt a bajtársak és hozzátartozóik a hangulatos ösz-

. szejövetelen, hol Keresztes János főtörÍn. "fenséges" bogrács gulyással 
Molnár István és Hidvégi István bs-ak feleségei leányaikkal és menye
ikkel az élen igazi, kitünő fokhagymás lángossal vendégelték meg a 
megjelenteket. (v.dr.J .1. 1976. XII.14) 

Perth (Western Ausztrália). A csoporthoz tartozó bajtársaink 1977.11. 
13-án emlékeztek meg a Csendőr napról és már jóelőre a "Perthi Ma
gyar Hírek"-ben hozták barátaik és jó ismerőseik tudomására, hogya 
r.kath. megemlékezés a magyar Tisztelendő Nővérek kápolnájában a 10 
órakor kezdődő szentmisén, míg az evagélikus és református ima 11 óra
kor lesz a Magyar Otthonban tartandó istentiszteleten. "A lelkészek a 
Csendőr nap alkalmával meg fognak emlékezni a m.kir. Csendőrségről, 
imádkoznak halottainkért és rabságban szenvedő bajtársainkért. Kérik a 
híveket, hogy a hitbeli együttérzés és testvéri együvétartozás kifejezé
séül minél számosabban jelenjenek meg." 
(v .Sz.L.J .1977.1.5.) 

Adelaide (South Austrália). A bajtársak az 1977. évi Csendőrnapot 
február 13-án, vasárnap tartották meg ismét a főváros szívében lévő 
gyönyörü Botanic Park-ban óriási fák árnyékában, egésznapos piknik 
keretében. A forró nyár derekán is hagyományosan kellemes időt kaptak 
a bajtársak, pedig két nappal előtte 40 C fokig kúszott fel a hőmérő. 
Megjelent 17 bajtárs, alig 2-3 volt távol, s a hozzátartozókkal és jóbará
tokkal együtt 50-en felül voltak. A magukkal hozott és jó hangulatban el
fogyasztott ebéd után, a kora délutáni órákban került sor a Csendőrnap 
méltatására. A 'csoport vezetője emlékezett meg a közel 100 éves Tes
tület hőseiről, akik a közbiztonságért és a Haza védelmében áldozták 
életüket. A csoport 25 év alatti veszteségeinek száma az elmúlt év során 
szaporodott: két újabb bs. távozott el. Ismertette egy volt alárendelt je 
hőstettét, aki 1945 után, maga is fogoly, kétszáz bajtársat mentett ki az 
egy évi kényszermunkából. Bejelentette, hogy Pápai Istvánné, szül. Var
ga Máriát, a helybeli leánycserkészcsapat parancsnokát sok évi áldoza
tos és eredményes szervező és nevelő munkájáért a Szuverén Szt. László 
Rend és Társaság tagjai közé felvette. Pápai IstváiÍné a legidősebb bs. 
Varga István főtörm leánya, kit a csoportvezető ott a nagy csendőr
Család jelenlétében fel is avatott. Közölte, hogya csendőrbs-ak még ott-
honról szerető jóbarátja és a csoport tiszteletbeli csendőre Dr. Krassay 
Antal szkv. orvos alez. a közel múltban töltötte be 80. életévét és újból 
kifejezte szerencsekívánatait az összes bs. nevében. A megjelentek a késő 
délutáni órákig maradtak együtt igen jó hangulatban. (U.M.1977.1I.23) 
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Perth (Western Ausztrália). A csoporthoz tartozó bajtársaink 1977.11. 
13-án emlékeztek meg a Csendőr napról és már jóelőre a "Perthi Ma
gyar Hírek"-ben hozták barátaik és jó ismerőseik tudomására, hogya 
r.kath. megemlékezés a magyar Tisztelendő Nővérek kápolnájában a 10 
órakor kezdődő szentmisén, míg az evagélikus és református ima 11 óra
kor lesz a Magyar Otthonban tartandó istentiszteleten. "A lelkészek a 
Csendőr nap alkalmával meg fognak emlékezni a m.kir. Csendőrségről, 
imádkoznak halottainkért és rabságban szenvedő bajtársainkért. Kérik a 
híveket, hogy a hitbeli együttérzés és testvéri együvétartozás kifejezé
séül minél számosabban jelenjenek meg." 
(v .Sz.L.J .1977.1.5.) 

Adelaide (South Austrália). A bajtársak az 1977. évi Csendőrnapot 
február 13-án, vasárnap tartották meg ismét a főváros szívében lévő 
gyönyörü Botanic Park-ban óriási fák árnyékában, egésznapos piknik 
keretében. A forró nyár derekán is hagyományosan kellemes időt kaptak 
a bajtársak, pedig két nappal előtte 40 C fokig kúszott fel a hőmérő. 
Megjelent 17 bajtárs, alig 2-3 volt távol, s a hozzátartozókkal és jóbará
tokkal együtt 50-en felül voltak. A magukkal hozott és jó hangulatban el
fogyasztott ebéd után, a kora délutáni órákban került sor a Csendőrnap 
méltatására. A 'csoport vezetője emlékezett meg a közel 100 éves Tes
tület hőseiről, akik a közbiztonságért és a Haza védelmében áldozták 
életüket. A csoport 25 év alatti veszteségeinek száma az elmúlt év során 
szaporodott: két újabb bs. távozott el. Ismertette egy volt alárendelt je 
hőstettét, aki 1945 után, maga is fogoly, kétszáz bajtársat mentett ki az 
egy évi kényszermunkából. Bejelentette, hogy Pápai Istvánné, szül. Var
ga Máriát, a helybeli leánycserkészcsapat parancsnokát sok évi áldoza
tos és eredményes szervező és nevelő munkájáért a Szuverén Szt. László 
Rend és Társaság tagjai közé felvette. Pápai IstváiÍné a legidősebb bs. 
Varga István főtörm leánya, kit a csoportvezető ott a nagy csendőr
Család jelenlétében fel is avatott. Közölte, hogya csendőrbs-ak még ott-
honról szerető jóbarátja és a csoport tiszteletbeli csendőre Dr. Krassay 
Antal szkv. orvos alez. a közel múltban töltötte be 80. életévét és újból 
kifejezte szerencsekívánatait az összes bs. nevében. A megjelentek a késő 
délutáni órákig maradtak együtt igen jó hangulatban. (U.M.1977.1I.23) 
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Vorarlberg (Ausztria). 1977 .II.19-én szombaton este 8 órakor jöttek 
össze bajtársaink, hogy megemlékezzenek a Csendőr napról. L.L. bs. 
házánál tartott ünnepségen a bajtársakon kívül azok hozzátartozói, ven
dégei is megjelentek, akik előtt a házigazda emlékezett meg a Him
nusz eléneklése után Halottainkról, valamint helyben és a környéken 
az elmúlt évek folyamán elhúnyt bajtársakról. Az ünnepségen megjelent 
v.Vasváry József altbgy., aki a m.kir. Csendőrség szolgálatáról szólott 
beszédjében. A vendégek között megjelent k~t csendőrivadék valamint 
számos tagja a magyar közösségnek. 

Tourcoing (Francjaország). A múlt hagyományaihoz híven a Csendőr
napot 1977.II.12-én, szombaton tártották bajtársaink Tóth J. törm.bs. la
kásán. Megjelentek Bata József őrm.bs., hozzátartozóik valamint bará
taik is. A házigazda emlékezett meg a nap jelentőségéről, majd fölolvas
ta Tüz Tamás "Hazám" c. versét. Utána Bata őrm. szólott elesett és 
elhúnyt bs-aink kötelességteljesítéséről és hitet tett amellett, hogy a 
Csendőrséget újból fel fogják állítani, mert ezt követeli majd a Nemzet 
közbiztonsága. Végül kérték az Egek Urát, hogy engedje megérni 100. 
évfordulónkat, közösen elmondottak a Hiszekegy-et. Ezután a háziasszony 
látta vendégül jó magyaros ebéddel a megjelenteket. Közösen gratuláltak 
még az Ügyvezetőségnek, a B.L.-nek, mert az elmúlt évben'igen szép 
munkát végeztek, 100 fr. frankot küldöttek a B.L. kiadási költségeire. 
A lelkes kis társaság a késő esti órákig maradt együtt (T.J. 1977. III.10) 
Feketeerdő (Nyugatnémetország). Az ez évben elmaradt Csendőrna

pot a bajtársak, hozzátartozóik és barátaik ismét Offenburgban (Wurtt.) 
március 13-án, vasárnap tartották meg . A város közel esik a francia' 
határhoz és így fekvése miatt is legalkalmasabb az összejövetelre, mely 
minden évben elöre számontartott találkozója a környékbeli magyarság
nak, A résztvevők társas-lapon küldtek "Szívélyes bajtársi üdvözletet a 
vezetőség minden tagjának és a B.L. szerkesztőségének a Csendőrnapi 
bajtársi összejövetelről" - a helyszínről 19 aláírással. (L.v.Br.) 

Amerikai Egyesült Államok 

Cleveland (Ohio). A Magyar Csendőrök Családi Közössége 1976. év vé 
gén is megrendezte szokásos Szilveszter-est jét a belváros egyik szállodá
jának újra dekorált hatalmas báltermében. A vendégsereg ebben az év
ben nem érte el az előző évek 600-650-es látszámát, aminek oka, hogya 
meghívók technikai okok miatt kissé későn kerültek kiosztásra. Még így 
is alig maradt üresen egy-két asztal. A hangulat és tánc kedv olyan emel
kedett volt, hogy a kitűnő Hegedeős-Megay szalonzenekarnak alig volt 
imitt-amott pár perc pihenője. A buffet-ben cigányzenekar húzta a szebb
nél szebb magyar nótákat. 

Éjfélkor a közönség elénekelte az amerikai és a magyar Himnuszt, 
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mely után pezsgősorsolás fokozta a kedélyeket. A Buffet-t az idén a Soltay 
táncegyüttes tagjai szolgáltatták, mely kolbászos bablevesével, paprikás 
csabaijával, tüneményszámba menő szendvicseivel és tortáival minden 
igényt kielégített. A magas hangulat és jókedv illusztrálására szolgál
jon még az , hogy a zene kétszeri meghosszabbítással reggel 1/2 5-kor 
is szólt és a parkettet még akkor se akarták otthagyni a jókedvű, 
táncoló párok. A siker - amiről az egész városban beszélnek - a ki
öregedés miatt ritkuló és mindig kevesebb számú rendező bizottság és 
Molnár István bs. elnök érdeme, aki fáradtságos, de jó munkát végzett. 
Köszönet Neki érte. (M.L.1977.I.2U 

Lake Geneva (Wisc.) Kiss Sándor főtörm . bs. betegsége, mások el
kőltözése folytán a bajtársi élet igen lecsökkent. "Így a Csendőr napot 
szűk családi körben tartottuk meg. Lélekben, gondolatban otthon voltunk 
Magyarországon, s gondolatban végigjártam azokat a helyeket, ahol vala
mikor megfordultam. 32 év telt el azóta, hogy Hazánkat el kellett hagy
nunk, hol. eleink éltek és haltak. Emléküket őrzik a hosszúfürtű szomorú 
füzek és a magyar temetők elmaradhatatlan őrtállói az akácfák. " (J.P. 
1977 .II.15.) 

Chicago (Ill.) A csoporthoz tartozó bajtársak 1976. XII. 12-én tartottak 
összejövetelt egyik bajtárs házánál, aki egy újabb operáción esett át a 
közel múltban - szerencsésen. Eljöttek ez alkalomból az elhúnyt bajtár
sak özvegyei, tartván változatlanul a régi kapcsolatot. Hiányzott' körük
ből Kiss Sándor főtörm., a csoport vezetője, akit betegsége akadályozott 
a megjelenésben. Kiosztásra került a B.L. a vendégek egy kellemesen és 
meghitt hangulatban eltöltött este emlékeivel távoztak a házigazda 
kedves vendégszerető otthonából. (N.N. 1976.XII.14.) 

New York (N.Y.)A csoporthoz tartozó bajtársak a Csendőr napot mind
nyájan "szűk családi" körben ünnepelték meg. Hála a jó Istennek sze
rencsésen átvészelték az ott átvonuló influenza járvánt. A csop.vez. csa
toltan küld 25.00 dollárt az 1977. évi B.L.-re és az adminisztrációs kiadások 
fedezésére azzal, hogy a központi ügyvitel segítségére is fog későbben va
lamennyi dollárt küldeni. (T.A. 1977.11.17.) 

New Brunswick (N.J.) Helybeli csoportba tartozó bs-aink az 1977-es 
Csendőrnapot 1977. III. 5-~n szombaton este tartották meg a Szt. László 
teremben. A jelentős minden évben megtartott társadalmi összejövetel 
koktail partyval kezdődött, melyhez a csendőr-asszonyok ízletes tepertős
pogácsát, sós rudacskákat sütöttek, s kínálták szeretettel avendégeknek, 
me ly a vacsora sikerét rögtön bebiztosította. Megjelentek az egyházköz
ségek vezető lelkészei, sőt Trentonból is egy másik ref. lelkész házaspár. 
Az ünnepi beszédet a csoportvezető, Horváth Sándor zls. bs. mondotta. 
Megemlékezett az utolsó években a Várban végbement udvarlaki örség
váltásról, melyet 48 órAig a Csendőr napon a mi bajtársaink adták, 
és állták a vártát és fejezték ki a Testület hűségét és szeretetét az Állam
fő személyén keresztül a Nemzet felé. A műsor után adta át a MK9sBK 
Vezető bs. Dicsérő Elismerését a csoportvezetőnek Szilágyi Dezső hu. 
őrgy. tiszteletbeli csendőr bs-unk, melyet a bs-ak és a vendégek osztat-
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lan szerencsekívánatai követtek. Kb. 190-en vettek részt a vacsorán a baj
társak és hozzátartozók, s azok vendégei. A sikeres est megrendezésében 
mindannyian kívették részüket, Földes Domokos, Zimonyi Vendel, Szűcs 
Balázs, Burján Károly, Tóth István bs-akkal az élen valamint példás. 
együttműködéssel segített Kerekes János volt alhdgy. fia és felesége. Az 
előfizetésekből és a Csendőr nap bevételéből270.00 dollárt küldöttek be a 
B.L. kiadási költségeinek fedezésére. (H.S. 1977.11.15.) 

Kanada 

Toronto (Ont.) Torontói csoportunk 1977. I. 8-án rendezte meg szokásos 
évi Csendőr-bálját a Kanadai Magyar Kultúr Központ-ban. Mind a rende
zés, mind a hap.gulat, valamint a megjelent 350 bajtárs, hozzátartozÓ és 
csendőrbarátot tekintve ez az összejövetel az eddigi legsikeresebb volt a 
torontói Csendőr-bálok történetében. Az "International" magyar táncze
nekar remekelt. A bál sikerének alapja csendőr asszonyaink közremű
ködése volt. A rendező gárda és Dr. Szalontai Sándor az élen fáradtha
tatlanok voltak. Munkájuk eredménye volt a jó hangulat és az igenszép 
anyagi siker is. A tiszta bevétel - mely megközelíti a 2,000 dollárt ' 
sorsáról a tavaszi közgyűlés fog határozni, melynek a magyar intézmé
nyek támogatása hatáskörébe tartozik. (v.K.K. 1977. 1.13.) 

A Csendőr napi megemlékezést torontói bajtársaink 1977. II. 19-én este 
tartották meg hozzátartozóikkal és barátaikkal együtt emlékvacsora 
keretében a Town & Country étterem emeleti bankettermében. A közel 
200 személyt kitevő közönség soraiban képviseltették magukat sanfran
ciscói, montreáli és dohányvidéki bajtársaink is. A vacsora után az ün
nepi műsort a kanadai és magyar zászlók bevonulása nyitotta meg 4 fő 
egyenruhás, csendőr díszőrség kíséretében, mely után a Himnuszok 
eléneklése ' következett. A megjelenteket Dr. Szalontai Sándor g.fhdgy. 
bs. csoportvezető köszöntötte, akik az emigráció 32-ik évében is ragasz
kodásukról tettek tanúságot és ápolták a Csendőr összetartást. Az élve
zetes és látványos műsorszámokat Erdélyi Rózsával az élén Toronto fia
tal magyar művészei adták, míg az ünnepi beszédet Dr. Zsigmond And
rás mondotta. A közönség hálás tapssal jutalmazta a szavalatot, táncot, 
énekszámot, a Kodály táncegyüttes toborzóját és Andrásovszkyné szív
hez szóló magyar nótáit. A zongorakíséretet v. Hamvas József adta, míg 
a zárósz~vakat v. Kövendy Károly szds . bs. mondotta el. Szép folyé
kony magyarsággal konferált Radványi Zsuzsika. Az eddigi legsikere
sebb, legmeghatóbb ünnepi műsorral és múzeumi kiállítással megrende
zett Csendőr napot Dr. Szalontay Sándor csoportvezető és a rendező bi
zottság rendezték. A tartalmas műsorra, zászl6ink megjelenésére, az im
pozáns egyenruhás talán hihetetlennek is tetsző, régi, fegyelmezett dísz
őrségre s a Himnusz hangjaira egyik vendég bs-unk felesége így emléke
zett vissza: "Azt hiszem a magyarok Istene azért teremtette segítőtár
sui a csendőrt, mert Ö nem tud mindelftitt egyszerre ott lenni" . Lelké-
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szeink is megemlékeztek a Csendőrnapról és hősi halált halt bajtársain K
ról febr. 27-én megtartott szentmisén illetve istentiszteleteken. (v.K.K. 
1977. II. ) 
WeIl and (Ont.) Niagara félszigeti csoportunk 1977. II. 13-án, vasárnap, 
3 órakor ünnepelte meg bajtársi körben Wellandon, az Önképzőkör helyi
ségében. A más években szokásos emlékvacsoráról pár éve már le kel
lett mondani, mert már nem tudták megoldani ráfizetés nélkül. Így 
az Önképzőkör irodahelyiségében jöttek össze. Tizennégy bs. volt jelen. 
Máté János v. törm. csop.vez. röviden megemlékezett, a háborúban, 
internáló táborokban és a közbiztonsági szolgálat teljesítése közben Hősi 
halált halt bajtársakról, kik legdrágább kincsüket, életüket adták a Hazá
ért, a magyarságért. A csoport 1 perces felállással áldozott emlékük
nek. Ezután a csp.vez. átadta Simon Imre őrm . bs-nak az MKCsBK Ve
zetője által igen eredményes csoportvezetői működésért adományozott 
Dicsérő Elismerését. A csop.vez. kérte Simon Imre bs-at, hogy ezután is 
folytassa sikerekben gazdag tevékenységét az összmagyarság javára. Az 
összes bajtársak örömüknek adtak kifejezést afelett, hogy az MKCsBK 
Vezetője elismerésében részesítette kiváló bajtársunkat hosszú évek 
óta végzett önzetlen szolgálatáért. \ 

A hivatalos rész befejezése után a beszélgetés a nyári piknikrEY'tere
lődött, melyre szükségük van nemcsak azért, mert ilyenkor messze vi
dékről összejövő bajtársak találkozhatnak, hanem azért is , mert ott jön 
össze pár extra dollár sorsolásból, lángossütésből, melyből jut a B.L-re 
is, mellyel a bajtársak meg vannak elégedve. Miután két bs. is eladta 
farmját , ez évben új helyen ' lesz a piknik, melyet a csop .vez., már jó 
előre kiválaszt és megbeszéli a részleteket. Mindenki örömmel vette tudo
másul, hogy a csoport létszáma 2 bs-sal megnövekedett. A csoport egy 
összegben küldötte ell977-re hozzájárulását 180.00 dolláros pénzes utalvá
nyon. (M .J . 1977.11.15) (Ugyancsak beérkezett 24.000 dollár lapzártáig.) 

Victoria (B.C.) Az ország legnyugatibb tartományában működő csopor
tunkhoz tartözó bajtársa k 1977. II. 12-én, szombaton gy ültek egybe Urbin 
János cső.bs. vendégszerető házánál, hogy megemlékezzenek a Csendőr 
napról. v. Hangódi János alhdgy. csop. vez. méltatta az évforduló jelentő
ségét, beszélt elesett és a háborúk óta elhúnyt bajtársaink teljesítményei
ről és fejezte ki együttérzését börtönben és kényszermunkatáborokban 
sinylődő bajtársaink és azok szenvedő csa,ládtagjai felé . Állástfoglaltak a 
szabad világban szétszórtan élő bajtársak és azok hozzátartozóival való 
kapcsolat további fenntartása mellett még anyagi áldozatok árán is . Vé
gezetül mindannyian elküldöttékjókívánságaikat a Vezetőségnek további 
munkájuk elvégzéséhez azzal, hogy valamennyien remélik, hogy Ügyve
zető bs. ez év nyarán őket fogja meglátogatni. (v.H.J. 1977.11.26.) 

Calgary (Alberta' Csoportunk '1976. ~1. 26-án az Árpádházi Szt. Erzsé
bet magyar plébániatemplom Szt. Istvan termében rendezte meg hagyo
mányos Katalin bálját, mely minden évben érdeklődéssefvárt zenés, tán
cos összejövetele a csoport tagjai, hozátartozói és barátainak. Jelen vol
tak a tes~vér bajtársi egyesületek vezetői is. A rendező bizottság Dr. 
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Fabó Károly bs. csop.vez-vel az élen érkezésükkor egy szál rózsával lep
te meg az érkező Katalinokat. Vendégeik a fiatalsággal versenyt táncol
tak. A modern és felejthetetlen régi táncok egymást követték. A szü
netben az egyházközség ifjúsági csoportja magyar táncokat mutatott be , 
színes, eredeti népviseletben. Az ízletes buffét elkészítését és árusítását 
a csendőr asszonyok végezték, vendégszerető készséggel Karancz Já
nosné rendezésében. A szép erkölcsi és anyagi sikerrel végződő est ren
dező bizottsá~ától a vendégek éjfél után vettek búcsút az együttlét kel
lemes emlékeivel. 

1976. XII. 18-án az MHBK helyi csoportjával közösen rendezte meg 
csoportunk ugyancsak a Szt. István termében Szt. Borbálára való emlé
kezés mellett Karácsonyi vacsoráját. A hagyományos Borbála tekercset 
Radnóthy Károly bs . olvasta fel , melyet a közönség elismerő tapsai több
ször szakítottak meg. A vacsora keretében Zsitvay Sándor bs. MHBK 
csoportvezető mondott beszédet a Karácsony jelentőségéről és a bajtársi 
együttmüködés további ápolását kérte . A bajtársak és barátaik a fehér 
asztal mellett sokáig beszélge'ttek el közös emlékeikről. A sikeres est 
rendezői a csöporvezetőkön kívül a bajtársak voltak, akik az ízletes 
vacsorát elkészítették. 

Calgary (Alberta). A csoporthoz tartozó bajtársak az ezévi Csendőr
napi megemlékezés keretében 1977. II. 5-én d.e . 10 órakor ünnepi misén 
vettek részt az Árpádházi Szt. Erzsébet r.k. plébánia templomban. A 
szt. misét Ft. Molnár István plébános, valamint Ft. Horváth Mik
lós mondották. Szentbeszéd keretében Ft. Molnár elmondotta, hogy min
den hatalom Istentől való, s így a m.kir. Csendőrség is az államhatal
mat Istentől származó jog alapján képviselte. Példának állította oda a 
csoport tagjait a hívek elé, akik több mint 30 év után is megemlékez
nek volt Testületükről, s a legnagyobbat és a legtöbbet a szt. mise áldo
zatot ajánlják fel elesett és elhúnyt bajtársaik lelkiüdvéért, megtartván 
a szép ősi szokásokat. A Himnusz eléneklése után a magyar Hősi Em
lékre Dr. Fabó Károly csop.vez. helyezte el a koszorút, majd a temetők
ben látogattafileg ff elfflihyfbajtársak sírjait s helyezték el az emlé
kezés virágait. A Csendőr na'pi zártkörű díszebéden II .6-án a Palliser 
Nagyszálló felső emeleti különtermében 56-an vettek részt a bs-ak, hoz
zátartozóik. vendégeik, valamint a testvér bs-i egyesületek vezetői. A 
megjelenteket a csoportvezető bs. köszöntötte, majd Ft. Horváth Miklós 
mondotta el az asztali áldást. Az ünnepi hangulatban és környezetben Dr. 
Kiss Gyula bs. mondott rövid pohárköszöntőt, fölhíván a bs-ak figyeimét 
a közösen vállalt munka további közös végzésére, hogy ha majd "száz
éves születésnapunkon még egyszer fel kell sorakoznunk, senkise hiá
nyozzék!" Az ebéd elfogyasztása után a csoportvezető bs. a vendég vi
téz Duska László szds. a MHBK központi vezetőhelyettesét kérte föl az 
ünnepi beszéd elmondására. V. Duska bs. hivatkozott a csendőrség és ~ 
honvédség kapcsolatára, mely egyidős Testületünkkel, hiszen alapfeltétel 
volt a csendőrséghez való felvételhez, a katonai szolgálat letöltése , tisztes 
iskola, mely után következett a még szigorúbb követelményeket tartalma-
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zó csendőr iskola . Kapcsolatunk az emigrációban megerősödött. Számos 
vezető tagja a MHBK-nak csendőr bs., s ezeken a helyeken az együtt
működés kifogástalan. Idézett Ausztráliai élményeiből, hol 1976-ban sok 
csendőr bajtárssal volt alkalma találkozni. 

vitéz Duska László vk. szds. Közösségünk tiszteletbeli tag
jának átadja az MKCsBK jelvényét Keresztes Lajos fötörm. 

ügyvezetö a Csendörnapon. 

Poharát a további együttműködésre üritette. A megjelentek lelkes 
- I 

tapssal fogadták v. Duska szavait, kit Ugyvezető bs. köszöntött 65. szü-
letésnapja alkalmával, majd pedig átadta a MKCsBK Vezetőjének okle
velét, mellyel tiszteletbeli csendőrként a Közösségbe fölvette. A testvér 
bajtársi egyesületek vezetőinek üdvözlő szavai az Ügyvezető bs. zárta be a 
Csendőr napi megemlékezést. A bajtársak és vendégeik a késő délutáni 
órákig maradtak együtt a legjobb hangulatban . 
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1977.IIl.ll-én tartotta meg a csoport tisztújító közgyűlését. A csop.vez 
megnyitó szavai után v. Balogh József bs. csop.vez. helyetes és pénztá
ros ismertette két évi működésüket, mely mind a bajtársi együttműkö
dés szempontjából, mind annak erkölcsi és anyagi eredményét tekintve 
kiváló és igen eredményes volt. A csop.vez. már korábban tett javasla
tára a közgyűlés az évi előfizetéseken felűl az MHBK-val közösen rende
zett vacsora bevételéből292.00 dollárt adományozott a B.L. kiadási költ
ségeire. A külön hozzájárulásért a B.L. főszerkesztője mondott köszöne
tet. Működési idejük lejártával a lelépő csop.vez. és helyettes ének a köz
gyűlés ugyancsak egyhangúan Karancz János őrm.bs-at, aki több ízben 
volt már csoportvezetö, választotta meg, míg helyettes és pénztárosnak 
általános bizalom megnyilvánulása folytán újraválasztotta v.Balogh 
József fhdgy. bs-unkat. Végezetül a közgyűlés az 1976.XII.2-iki határozata 
alapján a csoport tiszteletbeli tagjaként fölvette néhai Barabás Zsigmond 
cső.főtröm. fiát, Dr. Barabás Árpádot, Keresztes Lajos cső.főtörm. fiát. 
ifj. Keresztes Lajos csendőr hozzátartozókat, valamint Sárközi Kálmánt a 
helybeli magyar és egyközi közösségi életben hosszú éveken át kifejtett 
önzetlen és igen lelkes munkásságáért, mindhárman Calgary-i (Alberta, 
Kanada) lakosokat. (K.J. 

A magyar élet eseményei világszerte 

Ausztrália és a szigetek 

Wau (Papua New Guinea). 1975. XII. 3-án másfélszáz vendég jelenlé
tében űnnepélyesen avatták föl a Wau-i Élettani Intézetét és nevezték el 
Dr. Szent"Ivány József és felesége Lakatos Máriáról a hosszú éveken át 
a kutatásban, helyben és külföld ön kifejtett tudományos munkájuk elis
meréseképpen. Dr. Szent-Ivány bs., akit 65. születésnapján ért ez a meg
tiszteltetés, Szent-Ivány Józsefnek, a Felvidéki Magyar Párt 1938 előtti 
prágai országgyűlési képviselőjének fia. Az intézet alapkövét Dr. Szent
Ivány bs. helyezte le 1974-ben. 14 éven át végzett kutatómunkájáról 57 
értekezést tartott nemzetközi kongresszusokon és írt cikkeket is. Felesége 
szintén résztvett a kutató munkában és ezenkívül férje és más biológu
sok tanulmányainak és könyveinek illusztrációit készítette. 

Ünnepi beszédet Dr. K. Lamb az egyetem természettudományi kará
nak dékánja mondotta, felszólalt Dr. Moynigan a Washington-i (D.C.USA) 
Smithsonian Intézet direktora. Végül Dr. Grossit, a Dr. Szent-Ivány In
tézet igazgatója díszkötéses emlékkönyvet adott át az ünnepeltnek, benne 
130 a világ minden tájáról érkezett tudós, kolléga és kutató gratuláló le
veleivel. 
(Adelaide-i Magyar Értesítő, Ausztrália, 1976. ápr .) 
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Délamerika 

Buenos Aires (Argentina). A délamerikai II . Cserkészkerület 5 Buenos 
Airesben működő csapata Olivos-on, a három millió lakosú főváros egyik 
szép városrészében felavatta a Rákóczi Cserkészházat. Az avató beszédet 
Nt. Hefty László kerületi parancsnok mondotta, ismertetve a Nagy Fe
jedelem életét, kinek rodostói lakóházából egy követ is elhelyeztek az 
új Cserkészházban. A magyar Cserkész Szövetség elnöke Dr. Némethy 
György, valamint Bodnár Gábor üv.elnök levélben illetve táviratban fe
jezték ki szerencsekívánataikat. A "házépítő" Zombory István öreg
cserkész köszönetet mondott mindazoknak, akik adománnyal, anyaggal, 
vagy munkával járultak hozzá az építkezés sikeréhez. Szt.mise illetve 
istentisztelet után a megjelentek díszebéden vettek részt. (M.C.s.Sz. 
1977 .jan.hó.) 

Európa 

Bécs (Ausztria). A Bécsben megjelenő "Magyar Hiradó" 1976. évi szep
' temberi száma "A Comaneci botrány" címmel cikket közöl, melyet ki
vonatosan az alábbiakban közlünk : 

A 14 esztendős Nadia Comaneci, "Románia csillaga" egymaga hármat 
nyert Montreálban a négy román aranyérem közül és ezzel alaposan 
hozzáj árult ahhoz, hogy Románia a nemzetek versenyében előkelő helye
zést érjen el. Nadiát a világlapok a dicséretek tömegével halmozták el, 
hogyisne, a tornászversenyek történetében még nem volt rá példa, hogy 
egy versenyző hétszer kapjon legmagasabb elismerésként a bíráktól 10 
pontot. Ilyesmi a híres szovjet, japán és cseh versenyzőknek sem sike-
rült még soha. 

Kérdezzük azonban: mennyivel kisebb~dett volna a győzelem értéke 
és Bukarest büszkesége, ha nem hamis név és hamis nemzetiség alatt 
futtat ják az olimpiászon a tüneményés tehetségű tornászleányt, hanem 
becsületes családneve Kemenes Anna neve alatt? Az általa szerzett 
aranyérmeket és pontokat akkor is Románia J avára könyvelték volna a 
sport annalesei és a nagy nyilvánosság, de az erdélyi magyar kisebb
ség is büszkén tekinthetett volna Montreál felé, nem pedig keserűen, 
hiszen Erdélyben bizonyára mindenki tudta, hogy Károlyi Béla tréner 
tanítványa, aki csodálatba ejtette a világot, nem román, hanem elorzott 
magyar. Politikának is jobb lett volna meghagyni a valódi nevét és nem 
Comanecinek hazudni a Kemenest és Nadiának az Annát: rá lehetett vol
na mutatni a világ előtt, hogy . annyira nem nyomják el az erdélyi ma
gyar kisebbséget, hogy tehetségeiket is csatasorba állít ják, ha kell, 
hiszen egyformán polgárai ők Romániának, a tagadhatatlanul román 
Ilje Nastase csakúgy , mint az erdélyi magyar lány, Kemenes Anna. De 
éppen ezzel a csalással bizonyították be milyen elszánt és megátalkodott 
ellenségei ők a magyarságnak, milyen vakmerő nacionalista politikát 
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a magyar kisebbség megsemmisítésére, beolvasztására 
illetve eltüntetésére. 

A Comaneci ügy nem csekélység , amely fölött }~ézlegyintéssel napirend
re lehet térni. Élesen világít rá mindarra, ami Erdélyben történik. Nem
rég a magyar kultúrjavakat, a magyarság múltját lopták el rendeleti
leg, most már a magyar tehetségeket, az élő embert is . .. Ideje volna, 
hogy Bukarestben felülkerekedjék a jobb belátás és rátérjenek a nem
zetiségekkel való bánásmód helyes útjára . (k.gy. ) 

München (Nyugatnémetország). Az 1975-ben Helsinkiben (Finnország) 
35 ország államfői és képviselői által aláírt Helsinki-i Egyezmény felül
vizsgálata fog bekövetkezni ez év júniusában Belgrádban (Jugoszlávia). 
A Szabadföldi Magyarok Világkongresszusa és az Egyes kontinentális 
szervezetek közös beadványt terveznek benyújtani a szólás-, sajtó-, gyü
lekezési szabadság, a vallás szabad gyakorlata és az eszmék szabad áram
lásának megsértéséről. Ide tartozik a nyugati sajtótermékeknek Ma
gyarországba való beengedés e is . Hasonló akció indult meg Prágában 
(háromszázan írták alá a "Charta 77" -et) Lengyelországban, sőt Oroszor
szágban is, hol bizottságokat alakítanak és ostromolják kormányaikat az 
emberi jogok megszegése miatt. A szabadföldön élő magyarságra hárul 
az a föladat, hogy adatokat gyüjtsön és szolgáltasson a belgrádi konfe
renciára. Az adatokat sürgősen kérik a következő címre: Európaeischer 
Kongress Freier Ungarn, Postfach 208, D-8000 München 44, West ,Ger
many. (Nemzetőr, 1977.Febr.) 

Amerikai Egyesült Államok 
í'-1AN· S 

0['> °0 
~ 0.;-

..) ÚI 

.J: " . ~. 
~ ~ ... ~ 
ifi o 
~ ~ 
~ .l.~ 
"'1. . ?t-

-h.. ~..a 
--ryY. I Ne' o: 

\ 

Filtmore (N.Y.) A Magyar Cserkész Szövetség 1976 évi augusztus má
sodik felében rendezte meg az évenkint megismétlődő vezetőképző tá
borát 300 cserkészfiú és leány részvételével a Sík Sándor cserkészpark
ban. Legtöbben az északamerikai magyarlakta városokból jöttek, de 
Európa, Délamerika és Ausztráli'a is elküldötte képviselőit, ami komoly 
előkészületet kívánt, anyagilag is . Az öt világrészben élő 5,000 cserkész 
részére felavatott 24 cserkésztiszt és 42 segédtiszt és 124 fiú, leány és kis
cserkész őrsvezető azt mutatja, hogy a magyar cserkészet fejlődésének 
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fontos mérföldkövéhez érkezett. A Bodnár Gábor est. irányításával mű
ködő vezérkar új fiatalok bekapcsolásával a magyar szellemi életben
maradásért komoly eredményt mutatott föl. "Valóságos magyar Renais
sance - szellemi megújhodás" - szögezte le Dr. Béky Zoltán ref. püs
pök, aki mint vizsgabiztos maga is megjelent a táborozás aJkaimával. 
A magyar írás és olvasás , magyar történelemben és irodalomban való 
jártasság fontos pontjai voltak az akadályversenynek, melyben 50 őrs 
cserkészei bizonyították be felkészültségüket. 

-.~_.- ,.--~ .. -,-.. -".- .- ._--.-
Az egyik elsö díjat nyert KOBRA örs tagjai, középen Földesi Jó

zsef öv., elötte vándordíjat tartja Dolesh gy. (Képes Magyar 
Újság. 1976.IX.) 

" 

New Brunswick (N.J .). 1976. IX. 26-án a Szt. László templom melletti 
Mindszenty Square-n leleplezték Mindszenty József bíboros, hercegprí
más első szabadtéri szobrát ugyanazon helyen, ahonnan 3 év előtt első 
amerikai szentbeszédét mondotta . A szobor, mely életnagyságban, állva, 
főpapi öltözetben mutatja , Varga Ferenc floridai (USA) szobrászművész 
alkotása. A bevezető imát Dr. Béky Zoltán ref. püspök mondotta, majd le
leplezte Brendán J. Byrne New Jersey állam kormányzója. A szobrot 
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George W. Ahr trentoni püspök áldotta meg. A szobor Dr. Füzér Julián 
plébános és az egyházközség tagjai fáradthatatlan gyümölcseként szü
letett meg (Képes Magyar Világhiradó, 1976. XII.) 

Cleveland (Ohio, USA). A XVl. Magyar; Találkozót a IV. Magyar K'ong
resszus keretében az Árpád Akadémia rendezésében 1976. XI. 26-28-ig 
tartották meg a Plaza Hotel termeiben. Az összejövetel célja a magyar 
szellem, a magyar lélek, a magyar művészetek ápolása, a magyarság 
értékeinek, hagyományainak megőrzése, más anyanyelvű barátainkkal 
való megismertetése; az ifjúság tájékoztatása, öntudatának erősítése. 

Kb. 500 személy jött össze, hogy meghallgassák a magyar sorskérdések 
ismertetését világviszonylatban, a kiváló szakelőadásokat, müvészeinket 
és végignézzék az értékes anyaggal ízl~sesen összeállított kiállításokat. 
Megjelent a kongresszuson többek között vitéz Ághy-Asboth Zoltán cső . 
ezds., aki magas kora és nem kifogástalan egészségi állapota ellenére 
változatlanul állandó résztvevője és támogatója az egyetemes magyar 
célokat szolgáló összejöveteleknek. 

A gazdag program levezetője Laurisin Lajos volt. A megnyitó előadást 
Dr. Somogyi professzor, az Árpád Akad~mia főtitkárának beszéde ve
zette be. Az Erdélyi Ankét-on Dr. Szakáts Istvánné, Zolcsák István és má
sok is ismertették Erdély történelmének fontosabb szakaszait és jelen 
helyzetét. Mérnökeink kiváló előadásai mellett Dr. Kondray Gergely ifjú 
sebész az orvostudomány körébe tartozó értekezését adta elő. "A magyar 
könyv és a művészei" c. kiállítás előkészítésében Kossányi József és Gyi
mesi Kásás Ernő jártak elől. Szeleczky Zita, Ambrózy Pál, vitéz Németh, 
Dr. Molnár Zsigmond, Koréh Ferenc, valamint a művész-est többi kiváló 
szereplője, tehetségük legjavát adták. A Szent László Társaság és Rend évi 
beszámolóját vitéz Baranchi Tamáska Endre cső. szds. tartotta és végez
te az új tagok beiktatását. Ott voltak az ifjú generáció tagjai, akik példás 
lelki és szellemi felkészültséggel állanak ki, hogy fajtánkat helyes meg
világításba hozzák a befogadó országokban. 

Az Árpád érmeket, díszoklev~leket, okleveleket a díszvacsora kereté
ben adta át a kituntetettekilek Dr. Nádas János, az Árpád Akadémia 
elnöke, a magyar találkozók már évek óta fáradhatatlari megrendezője 
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és lelke. A három napos kongresszus a gála bállal ért yéget, melyet a 
"Regős csoport" "Tápei daru dübörgő" c. magyar tánccal nyitött meg. 
Fiataljaink olyan szemet és lelket gyönyörködtetően, annyi tűzzel és annyi 
bájjal táncolták, hogy a lelkes közönség hosszan tartó és megérdemelt 
tapsokkal jutalmazta a színpompás teljesítményt. 

Az Árpád Akadémia összefoglaló kiadványa tartalmazni fogja az egész 
programot, ismerteti az értekezéseket, valamint azok neveit is, akik ki
tüntetéseket kaptak. Az Akadémia a fiatal magyar értelmiség jövő ter
veihez, magyar feladatainak ellátás ához is gazdag anyagot gyűjtött. 
Külön megbeszélés tárgya volt az üzleti pályán működő, valamint a keres
kedő, iparos és munkás magyar ifjúságnak a magyar közösségbe való 
bekapcsolása . Ha az idő elérkezik, büszkén állhatnak az őrségváltáS 
elé. (D.1. 
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New Brunswick (N.J.). A helybeli Magyar Egyházak és Egyesületek 
Bizottsága a magyar összejöveteleket összehangoló csúcsszervelnökéül 
1977-re Horváth Sándor zls. bs-unkat választották meg. Az új elnök és bi
zottsága már III. 13-án vasárnap műsoros "Március 15-iki" ünnepélyt 
rendezett a Szt. László teremben. Kb. 4-500· an vettek részt a hozzáértő 
módon megrendezett, változatos műsort adó sikeres ünnepélyen. (H. S.) 

Kanada 

Toronto (Ont.). A Kanadai Magyarok Szövetsége, a kanadai magyar 
egyházak és egyesületek csúcsszerve, melynek I a MKCsBK is tagja, 
1976. IX. 22-én tartotta igazgatósági ülését a Magyar Házban (840 St. 
Clair Ave., West.). Dr. Nagy György elnök bejelentette, hogy a montreáli 
(Quebec) magyarság vezetői nem vettek részt az olympiai vacsorán, de 
nem volt képviselet a szövetséges kormány részéről sem. Az olimpikonok
kal azonban felvették a kapcsolatokat, akiknek megmutatták a magyar 
egyesületeket, templomokat és magyar vezetésű éttermeket. Nadia 
Comaneci minden ellenkező hiresztelés ellenére magyar, Kemenes Anna. 
Gyergyószentmiklósról telepítették ki a családot. Nt. Fejér L. társelnök 
bejelentette, hogy az Ontárió-i tartományi kormány 3 millió dollárt utalt 
ki a nemzetiségi csoportoknak történetük megírására. Javasolja, hogya 
magyarság a többi nemzetiségekhez hasonlóan vegyen részt a multikul
turális ünnepségeken, hol kiállítási tárgyak bemutatása nagyszerű alkal
mat ad kultúránk, hagyományaink, művészeteink ismertetésére. (v.H.J. 
1976. XII.l.) 

Winnipeg (Manitoba). Mindössze két évvel ezelőtt emlékezett meg az 
emigrációs magyar sajtó alapításának 50. évfordulóján a kitűnően szer
kesztett, nagyformájú, hetenkint kétszer megjelenő Kanadai Magyar 
Újságról és gratulált általános elismeréssel. Ez volt az a magyar újság, 
mely különösen az L Világháború után kivándorolt magyarokban tartotta 
az anyanyelvet, ápolta ősi hagyományainkat és kultúránkat. Alapnak 
1927 óta munkatársa, 1939 óta pedig felelős szerkesztője, majd kiadója 
1976-ig vitéz Nemes Gusztáv szkv. fhdgy. volt. 1899-ben született, a nagy
váradi hadapródiskolát végezte, 1917-ben zászlós. Az olasz frontra került, 
hol hadifogságba esett, de 1919-ben hazakerült és belépett a nemzeti had
seregbe. 1925-ben vándorolt ki Kanadába, két évig farmon dolgozott 
Saskatchewanban, majd Winnipegre (Man.) költözött, s átvette a Kanadai 
Magyar Újság szerkesztését. 1941-ben megírta Kanada történelmét, 1963-
ban elnyerte az Ethnic Pre~s Award-ot, a nemzetiségi sajtó-díjat. 1970-
ben az Árpád Akadémia lapszerkesztő és hírlapkiadó osztályának tagja 
majd elnöke lett. Magyar téren legnagyobb érdeme, hogy alI. Világhá
ború kitörése után a K.M.U-ot valamint a winnipegi m.kir. Főkonzulá
tus anyagát is kézben tudta tartani. Kijárta, hogy minden március 15-én 
az angyalos címerrel díszített magyar zászló az akkor legmagasabb 
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épületen, a Winnipeg Free Press tetején egész napon ki volt tüzve. 
Nyolc évig volt a winnipegi egyházak és egyesületek közös bizottságának 
elnöke-. Minden magyar megmozdulás lelkes támogatója volt, több egy
letnek munkás tagja. Vallásfelekezetre való tekintet nélkül támogatott 
minden magyar egyházat és egyházi törekvést . A winnipegi magyar 
katolikus újraéledés és az azzal kapcsolatos papkérdés, később pedig a 
templomépítés egyik leglelkesebb támogatója a református Nemes Gusz
táv volt. A sport életben is élen járt. Winnipegen szervezője volt a Ví
vó Egyletnek melyben maga is vívott, s később edzője lett. ;' 

Az utolsó években a &anadai Magyar Újság már nehézségekkel küz
dött, hogy előfizetöit és' olvasóit kiszolgálja . Az infláció mellett óriási 
méretű adóemelés, városi adqhátralék súlya nehezedett rá úgy, hogy he
tenkint már csak egyszer tudott megjelenni. Ennek hatására előfizetői 
egy részét elvesztet~ és éveken át csak többezer dolláros kölcsönökkel 
tudták a lapot kiadni. Ezenkívül betegségek is meglátogatták Qket. 1976. 
VIII. utolsó péntekén megjelenő számban vitéz Nemes Gusztáv bs. fő
szerkesztő és kiadó elbúcsúzott. Hálás köszönetet és elismerését fejezte 
ki honfitársainak, barátainak, hűséges támogatóinak, önzetlen külső 
munkatársainak, tudósítóinak és nem utolsó sorban a két áldozatos, 
szorgalmas több évtizedes munkatársának, Nagy Pálmának és Wenzel 
Károly nyomdásznak. A legrégíbb nemzeti érzésű kanadai újság ezzel a 
múlté. Legyen ez figyelmeztetés azoknak, akiknek lelkében még él az 
anyanyelv, nemzeti múltunk szeretete , de elengedik fülük mellett újság
jaink kiadóinak kérő segélykiáltásait és közönyükkel hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a magyar lelkiismeret a magyar szó , a magyar irodalom, 
a magyar iskolák hangja lassan teljesen elhalkul még a sz~bad világban 
is. Igaz elismerés és nagyrabecsüléssel búcsúzunk vitéz Nemes Gusztáv 
bs. főszerkesztő-kiadótól és munkatársaitól. (F .J. 1977. II. 17.) 

Hamilton (Ont.). A város magyar csúcsszerve , a Kultúrbizottság 1977. 
II. 2-án tartotta tisztújító közgyűlését. Az új vezetőségbe pénztárnoknak 
megválasztották Enyedy László főtörm . bs-unkat. Az új elnök ismertette 
a jövő évi tervet, melynek keretében felkérte Deme Lajos szds. bs-unkat 
a Március 15-iki ünnepélyen március 13-án az ünnepi beszéd elmondásá
ra. (Magyar Élet, 1977 .11.26) 

Hamilton (Ont.). A R.K. Magyar Egyházközség új nagy termének elké
szülte után 1977. I. 16-án került sor a főbejárat teljes oldalfalát betöltő 
"Ecclesia" c. mozaik leleplezésére. A magyar és egyháztörténelmi jel
képekből álló 8.5 láb magas és 15.5 láh hosszú kompozició Nyilasi Tibor 
műve. A műalkotást az Art Gallery igazgatója leplezte le és a megyés
püspök szentelte fel , beszédében kijelentve , hogy Hamilton városa gazda
godott egyemlékművel. Az ünnepség után a Nőszövetség adott fogadást, 
s a vendégek megtekintették Nyilasi Tibor képkiállítását. Az új nagy
terem felépítése a plébános, valamint Seregélyes Márton főtörm., világi 
elnök, továbbá a hívek közös munkájából született meg. 
(D.L. KMU. 1977. II . 27) 
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Az MHBK calgaryi (Alberta csoportja 1976. XII. 12-én a Palliser Nagy
szálló báltermében ünnepelte meg alapításának 25. évfordulóját. Zsitvay 
Sándor bs. csoportvezető köszöntötte a meghívott vendégeket és ismertet
te az elmúlt 25 év kimagasló eseményeit. Az ünnepi beszédet az est fővéd

nöke Kálnoki-Kiss Tibor bs . északamerikai földrészvezető (Cleveland, 
Ohio, USA .) mondotta , kit Fülöpp József bs . kanadai főcsoportvezető 
mutatott be . Felszólaltak még Csizmazia Lajos bs . a vancouveri (B.C. 
Kanada) csoport vezetője , Kere·sztes Lajos bs. a MKCsBK ügyvezetője , 
Magas István bs . a M.Sz.H.V.Sz. alelnöke , valamint Németh Sándor bs . 
a cserkészcsapatok parancsnoka . Zárószavakat mondott , egyben útmuta
tást a jövőre v. Duska László bs . a MHBK helyettes központi vezetője. 
Másnap a szt. misét Ft. Horváth Miklós bs . az MHBK 26 éven át tagja 
mondotta a szentbeszéddel együtt. A Hősi Emlék megkoszorúzása , banf
fi (Alberta) kirándulás este jól sikerült Cserkész-bál, ott a MHBK "Vad
rózsa" tánccsoportjának magyar táncbemutatója tette teljessé a sikeres 
megemlékezést. A két napot betöltő összejöveteleket az előkészítő bizott
ság, valamint Zsitvay Sándor bs . csoportvezető rendezték. 

Az MHBK (Calgary , Alberta) csoport február 12-én tartotta meg 21-ik 
gála-bálját, mely ismét a város magyarságának kiemelkedő társadalmi 
eseménye volt. A magyar motívumokkal feldíszített Calgary Inn Nagy
szálló báltermében a vendégeket Zsitvay Sándor bs. csoportvezető fogad
ta. A bált The Hon. Ralph G. Steinhauer Alberta tartomány kormányzó
ja, tiszteletbeli bálelnök nyitotta meg. Több közéleti vezető személyiség 
között mint tb. védnökök vettek részt az estélyen J .A. St. Aubin tábornok, 
állomásparancsnok, J .M. Roy kanadai királyi csendőr főhadnagy . Részt 
vett a MKCsBK vezetősége képviseletében Keresztes Lajos bs. MKCsBK 
ügyvezető , valamint Magas István bs . a Magyar Szabadságharcos Vi
lágszövetség alelnöke . A bál egyik védnöke volt a MKCsBK calgaryi 
csoportja. A bál a magyar fiatalság seregs~emléje volt. Az elsőbálosok 
keringőjét 17, a díszmagyaros illetve atillás palotást 16 pár táncoita és a 
szünetben magyar táncbemutató volt . A szép erkölcsi és anyagi siker a 
20 fős bálbizottság és Zsitvay Sándor bs . esoportvezető érdeme. 

Calgary (Alberta). A Magyar Szabadságharcos Világszövetség helyi 
csoportja a magyar egyházi és világi egyesületek támogatásával és rész
vételével1976. XI. 17-én tartotta meg " Festival of Freedom '76" névvel 
emlékünnepélyét a magyar szabadságharc 20. évfordulójával kapcsolat
ban a Jubilee Auditoriumban , a tartományi nagy színház és hangver
seny palotában. Az emlékest fővédnökségét Kanada volt miniszterelnöke 
J.G. Diefenbaker vállalta. A magyar egyesületek ifjú és lelkes tánc
csoportjai mellett felvonultak az újkanadás bulgárok, csehek, szlovákok, 
kelet-németek, ukránok, horvátok, esztek, lettek és lengyelek küldött
ségei és résztvettek táncokkal , énekekkel , bemutatókkal a látványos és 
váltózatos műsorban. Bemutatásra került Mindszenty bíboros életéről 
szóló film és vetített képek. Magyar táncokat mutatott be eredeti ru
hákban az MHBK " Vadrózsa" tánccsoportja . Az ünnepi beszédet Calga
ry város déli részének országgyűlési képviselője mondotta . Az estnek 
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külön jelentöséget adott az ún. rabnemzetek képviselőinek zászlóikkal 
való felvonulása , miközben a műsorvezető ismertette az illető ország te
rületét és lakósainak számát. Az 1,100 főt meghaladó közönség - anya
nyelvre való tekintet nélkül - megérdemelt tapsokkal jutalmazta a 
szereplők színes, látványos és művészi műsorszámait. Az estet Magas 
István a rendező bizottság elnöke zárta be. Az emlékest a kanadai, majd 
a magyar Himnusz eléneklésével ért véget. 

Calgary (Alberta). A Széchenyi Társaság 1965 óta hív minden magyar 
származású egyént, hogy segítsen abban a munkában, melyet magyar
ságunk, szellemi kincsünk és gazdag történelmi örökségünk megtartá
sával indítottak. Minden nemzet lelke a nyelvében, irodalmában, törté
nelmében és művészetében él. Ha ezeket elhanyagoljuk, elsorvad a lélek 
és velük együtt meghal a nemzeti szellem is . Nem lenne teljes egyházaink, 
magyar egyesületeink nyelv és irodalmát tanító iskoláinak munkája , ha 
nincs egyetemi tanszék, ahol magyar tudományos továbbképzés és hiteles 
állásfoglalás áll rendelkezésére a tanulni vágyó fiatalságnak. Ezért küzd 
a Széchenyi Társaság, hogy Kanadában, a torontói (Ont.) egyetemen -
mely tanulmányi síkon a legbővebb választék-ot nyújtja és környékén él 
a kanadai magyarságnak több mint a fele - a magyar alapítványi tan
széket felállítsa. A Társaság 1976. december 31-én kelt 26. sz . jelentése 
szerint a Bank of Montrealban nyitott hosszú lejáratra kihelyezett szám
láján 143,561.00 dollárral rendelkezik és 58,500.00 dollárt tart nyilván kö
telező fgéret alatt. Bírja a kanadai kormány ígéretét, hogy "dollárt a 
dollárért" alapon megadja azt a juttatást, mely a tanszék felállításához 
szükséges. A Társaság 1977. február hóban kelt új Memorandumát The 
Honoura ble J . W. Pic kersgill Kanada voU bevándorlásügyi minisztere fog
ja a kormány elé terjeszteni, aki 1956 után személyesen utazott Bécsbe, 
hogy 30,000 magyart hozzon Kanadába és juttasson letelepedéshez és se
gítette őket munkaalkalomh'oz és boldoguláshoz. (1977. 11.14. J.W.P.) 

Edmonton (Alberta). A Magyar Szabadságharcos Világszövetség helyi 
csoportja 1976. X. 16-án tartotta meg az egyházi és világi egyesületek
kel karöltve emlékestjét a magyar szabadságharc 20. évfordulója alkal
mával. A nagyszámú ünneplő közönség soraiban több kanadai közéleti 
személyiség mellett megjelent a város polgármestere, J. Kroll ezds. a 
helyi légi erők pk.-a, és F. Hammon tü .őrgy. Az ünnepi beszédet Magas 
István bs. a Szövetség alelnöke mondotta angol nyelven. Utána a pol
gármester és többen a meghívott hivatalos vendégek közül fűztek pozi
tív gondolatot az ünnepi beszédben elhangzottakhoz. Az ünnepség befe
jező részeként Ft. Gombos atya, plébános áldotta meg az emigrációs 
Vándorzászlót a felsorakozott zászlóanyák jelenlétében. (M.I. 1976. II. ll. ) 

Európa 

Mariazell (Stájerország, Ausztria). 1977. V. 21 és 22-án ismét nagy za
rándoklat lesz. Felavatásra kerül a keresztút 15 stációja. A X. stációt 
Mindszenty hercegprímás és a többi sok magyar mártír emlékének fog-, 
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ják szentelni , a mi Hőseinknek is , hiszen az egyház után Testületünk
nek van a legtöbb mártír halottja . A rózsafűzér X. titka " Akit érettünk 
keresztre feszítettek". A stáció a magyar címerrel lesz díszitve és a kő
táblán a következő felírás lesz olvasható: Mindszenty József a vértanú 
magyar hercegprímás valamint a II. Világháború és az 1956-os Szabad
ságharc áldozatainak dícső emlékére. Állították a menekült magyarok. 
Az ünnepélyt a Mindszenty Emlékbizottság rendezi. (Címe : D-8 München, 
81 Oberforinger Strasse 40 West Germany) . A költségek 25,000 DM-t tesz
nek ki, hozzájárulást a bizottság szívesen fogad. (MKCsBK 231.) 

A Stájerország-i magyarok küldöttsége Máriazellben a Pane
urópa Mozgalom zarándoklatán menetben a Bazilika felé . 
Elől egy " vén csendőr" a grázi Christiana Hungária egye-

sület zászlajával. 1976. X. 2-án. 
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Bajtársi hírek 

Pápai Istvánné: 
A szerző cserkésztiszt és csapatparancsijok Adelaide-ban S.A, Auszt

rália, Varga István főtörm. bs-unk leánya: Varga Mária 
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Október 

Emlékezzünk október huszonharmadikára, 
Nemzetünk dicső nagynapjára. 
Húsz kalendáriumot írtak már azóta, 
Húszszor zöldelt újra a magyar róna. 

A harcoló ifjú, meglett ember már, 
Meséli fiának, hogy harcolni nem volt kár. 
A szabadság sajnos hamar elmúlt, 
De hőstettünkön a világ bámúlt! 

Teli tüdővel szívtuk a szabadlevegőt, 
Szívünkre öleltük a rabságban szem'edőt. 

, A sár és az arany külön vált, 
Magyar lett az is aki a másik oldalra állt! 

Fiatalok álltak a tankok tetején, 
Nagy lyuk tátongott zászlójuk közepén. 
Egymás szemében boldogságot láttak, 
Mert zászlójukból idegen címert vágtak. 

A népnek az volt szíve vágya 
Hogy fehér kenyér kerüljön asztalára. 
Mikor kalapját levéve gyermekének vágja, 
Ne titokban keljen a keresztet írni rája. 

A magyar az igazságáért miért kilincsel? 
Kezén - lábán a nehéz bilinccsel. 
Legyen aki meghallgatja fájdalmát 
És számon kéri mások gazságát! 

I 

Nem akarták a más földjét elvenni 
Csak az ezeréves tulajdont szabaddá tenni. 
Hogy a népnek zöldeljen a határ, 
És szabad legyen, mint a madár! 

A sok magyarnak, kinek kifolyt akkor vére, 
Most 'ott fent Csaba királyfi a vezére. 
Testük csendes temetőben porlik, 
Sírjukon, csak vadrózsa nyílik. 

Most vándor magyar! én Tehozzád szólok, 
Az Istenre kérlek, ne feleddkez Róluk, 
Hajtsd meg a fejedet minden októberben, 
Imával koszorúzd őket a szívedben. 

If jus águnk az élen 
"Szittya táncosok" (St. Catharines, Ont. Kanada). A Niagara vízesés 

fenséges látvány a télÍ hónapokban. A fákra és bokrokra fagyott jég
pálcikák egy tündérmeséből idevarázsolt üvegországra emlékeztetnek. 
Hasonlóan valószínűtlen és megragadó, amit a híres vízeséssel szemben 
épített szálloda csillogó báltermében látunk. A környék magyar ifjúsá
ga ünnepélyes fekete "Bocskay"-ban, illetve színpompás díszmagyarban 
Palotás-t táncol. 

A St. Catharines-i Magyar Kultúregyesület keretében működő "Szittya 
táncosok" szomjasan szívják magukba a szüleik által átmentett magyar 
kultúrörökséget. A kisebbek magyar dalokat, játékokat és egyszerűbb 
falusi táncokat a nagyobbak a különböző magyar vidékek nehezebb tán
cait tanulják. Ezek a gyerekek iskolákban és nemzetközi ünnepségeken 
kanadai és amerikai közönség előtti szerepléseikkel komoly elismerést 
szereznek a magyar névnek. A buffalói egyetemen a magyar cserké
szekkel együtt tartótt előadásukértkittíntetésben részesültek. Meghí
vást kaptak a televízióra és a torontói "Pontozo"-n a "Szittya lányok" 
megnyerték a legszebb magyar viselet díját, a saját maguk által hímzett 
gyönyörű kalocsi ruhájukért. A Passaic-ban tartott északamerikai" ma
gyar táncversenyről feledhetetlen emlékkel és tele lelkesedéssel jöttek 
haza. Ott a "legtöbbet ígérő tánccsoport" díját kapták, s a magyar tánc
nak, dalnak, versnek, zenének, a magyar falu művészetének más cso
portok által bemutatott hallatlan változatossága, gazdagsága, mély nyo-
mot hagyott rajtuk. • 

Jó érzés, hogy mindez a kanadai é~ az ontáriói kormány erkölcsi és 
anyagi támogatásá val történik. Örömmel tapasztaljuk, hogy ez az ország 
elvárja a fiataloktól, hogy büszkék legyenek arra a lelki örökségre, amit 
a szüleik messze tengeren túlról hoztak magukkal. Ez az ország tudja, 
hogy a gyökértelen ifjúságban nem lehet megbízni! Támogatnak minket, 
hogy hidat építsünk kultúrkincseinkből az ún. "Generation Gap" fölé, a 
Magyarhonból elmenekült idősebbek és az itt felnövő ifjúság közé . Tud
ják nagyon jól azt is, hogy mindazok, akik tisztelik saját múltjukat, 
azok megértőbbek, barátságosabbak és nagylelkübbek más népek kultú
rájával szemben is. Ennek az aláfestésére szeretnék egy kis történetet 
elmondani. 
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A "Szittya táncosok"-at meghívták a Kingston (Ont.) város által rende
zett olimpiai vitorlásversenyekkel kapcsolatos ünnepségekre szerepelni. 
Az autóbijsz felét a Hamiltonban csatlakozó szlovák táncosok töltötték 
meg . Az olimpiász színhelyére vezető út alatt az ifjúság úgy összeba
rátkozott, hogy másnap, mikor egy kingstom gazdag szlovák moteltUIaj
donos meghívta a szlovák táncosokat ebédre, azok csak azzal a feltétellel 
fogadták el a meghívást, ha a magyarokat is magukkal vihetik. A szlo
vák házigazda igaz "magyar" vendégszeretettel látott mindenkit a lako
mára. A sors úgy hozta magával, hogy ugyanaz nap este 300 mf. uta
zás és egy másik szereplés után a Port-Colborn-i magyar református 
egyház hívta meg vacsorára a magyar táncosokat. Ezúttal a magyar 
gyerekek kérték a magyar lelkészt"hogy magukkal hozhassák a szlovák 
ifjakat is. A nap befejezése egy rögtönzött magyar táncmulatság volt a 
templom pincéjében, ahol a szlovák gyerekek megtanultak csárdásozni. 
Nézve a ragyogó, jókedvű fiatalságot, rádöbbentem, hogy milyen keve
set is tudok én a szlovákokról (azonkívül, hogy jól tutajoznak, vadkör
tét esznek és egyik nagy érdemük, hogy a legnagyobb magyar költő 
édesanyja Hruz Mária volt). Mikor azután ezek a kedves szlovák gyere
kek udvariasan, magyarul kímondott "köszönöm szépen"-nel sorra elbú
csúztak tőlünk, elgondolkoztam, hogy lehet az, hogy nekem Kanadába 
kellett kíjönnörri, hogy életemben először, szemtől-szembe találkozzam 
otthoni ezeréves északi szomszédainkkal. 

A "Szittya táncosok" támogatására egy "Himző-kör" alakult a magyar 
édesanyákból és nagylányokból. Egy művészlelkű magyar asszony raj- , 
zai alapján jelenleg a fiú táncosok ingeire hímezik a gyönyörű kalo
csai virágokat. "Öreg Szittya". (1977.11.25.) 

Farkas Mária Magdolna, melbournei (Victoria, Ausztrália) lakós, Far
kas József csendőr bs. és felesége leánya 1976. XI. hóban kitűnő ered
ménnyelleérett~égizett Melbourneban, felvették az egyetemre, melynek 
bölcsészeti karán 1977. III . 14-én kezdi meg tanulmányait. Angol nyelv és 
irodalomtanárnak készül. 

Szabó Krisztina Calgary-i (Alberta, Kanada) lakós, Szabó Gellért hdgy. 
bs. és felesége leánya az Alberta-i Egyetemen (Edmon ton, Alberta), 
1977-ben 8 félév után különleges tanári oklevelet (B.Ed. in Sp.Ed.) nyert 
kitűnő eredménnyel, mely hallásban visszamaradottak tanítására képesí
ti. Jelenleg tanít Calgaryban. 

Ifj. vitéz Tassányi József (Sydney,N.S.W., Ausztrália) a jezsuiták kö
zépiskolájának kiváló tanulója, a St. Leonard-i lakós vitéz Tassányi Jó
zsef főtörm. unokája New South Wales államban ifjúsági kardvívó baj
nokságot nyert. (v.T.J. 1977.1.4.) 

Örömmel és büszkén gratulálunk fiataljaink által elért szép eredmé
nyekhez, s kívánunk további előrehaladást és szép sikert mindnyájuknak. 
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Tagfelvétel, kitüntetés, elismerés, képesítés, megbízás. 

Kitüntetések átadása a budapesti Csendőr laktanyában 1940-ben. 

A Magya'r Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Vezetője 
1977. február 14-én, Csendőr napon 

az MKCsBK 25 éves Jubileumi Emlékérmét a kardokkal adományozta 
néhai vitéz Taby Árpád m.kir. ny . testőrőrnagynak , aki 

1925-1927-ig a m.kir. Csendőrségnél, 

vitéz Ilinkay-Eggenhofer Dezső tart. m .kir. mérnökszázadosnak, _ aki 
négy évig a műegyetemi csendőr zászlóaljban teljesített szolgá-

I 
latot, 

Dicsérő Elismerését fejezte ki 
Közösségünk vezetése, illetve működésében végzett és igen jó példát mu-

tató és igen eredményes szolgálataiért 
vitéz Ághy-Asbóth Zoltán szkv. m.kir. csendőrezredesnek, 
Lengyel Bálint szkv. m.kir. csendöralezredesnek, 
vitéz Kövendy Károly m.kir. szkv. csendőrszázados· Múzeumőr és levél

Itárosnak, 
Dr. Szalontai Sándor szkv. m.kir. csendőr g. főhadnagy csoportvezeoonek, 
Horváth Sándor szkv. m ,kir. csendőrzászlós , csoportvezetőnek, 

65 



Simon Imre szkv. m. kir. csendőrőrmester, csoportvezetőnek. 
Tiszteletbeli csendőrként a MKCsBK állományába fölvette: 

vitéz Duska László sZ'kv. m.kir. vk. százados Vitézi Rend Főkapitány-
helyettesét, 

vitéz IlinkaY-Eggenhofer Dezső tart. m.kir. mérnökszázadost, 
id. Németh Endre szkv. m. kir. honvédszázadost a Ludovika Akadémia 
volt tanárát, 
Gyimesy-Kásás Ernő, festőművész professzort, aki a műegyetemi csen

dőrzászlóaljban egy évet szolgált. 

, 

A Magyar Vitézi Rend FŐkapitánya a Rend előterjesztésére 1976. de
cember 13-án tartott törzskapitányi nagygyűlésén a Rendbe felvette és vi
tézzé avatta 

vitéz dr. Jani István szkv. m.kir. csendőrszázados, a MKCsBK Syd
ney-i (New South Wales, Ausztrália) csoportjának 'vezetőjét. (v.D.L.) 

• 
A Szt. László Társaság és Rend Kormányzója a magyarságért, hagyo

mányaink ápolásáért, valamint kiváló társadalmi szolgálataik elismeré
seképpen 1976. évi június 27-ével a Rendbe fölvette az alábbi bajtársain
kat és hozzátartoz6ikat: 

ot -'Ci 
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László Domokos szds. 
Rak Sándor szakv. 
Molnár Bálint szakv. 
Angyal Béla 
Tavaszi József szakv. 
Sárközi Kálmán 
Dr. Szent-Ivány József 

özv. Tar Józsefné, szül. nemes Tornyosy Angela 
özv. Vathy Józsefné, 
Koroknay Sándorné, szül. Iván Jolánka, 
Hangodi Istvánné, 
1977. II. 19-ével: 
vitéz Darabont Ferencné, szül. nemes Tardos Ilona 
Pápai Istvánné, szül. Varga Mária. 

(v.K.K. ) 

• 
Jegenyés Pál főtörm. (Lake Geneva, Wisc. USA) bs-unk 1976. IX. -

1977. II. hó végéig elvégezte az öt tantárgyból álló Szentírás Levelező 
Tanfolyam magyar tagozatát. Vizsga alkalmával 800 kérdésre adott vá
laszai alapján kitűnő osztályzatot, elismerő dicséreteket és díszokleve
let nyert. Az egyik tárgy, az "Élet-Egészség" anyaga öregeknek és fia
taloknak is egyaránt hasznos tudnivalókat ölel fel. (J.P. 1977.II.5.) 

Az új tagoknak, csendőrbarátainknak, kitüntetett bajtársainknak 
őszinte szerencsekívánatainkat küldjük és szívből gratulálunk. 

Bajtárs! 
Ne felejtsd el, hogy az 1977. esztendő a tagtoborzás éve! Kutass olyan 

bajtárs után, aki nem tagja Közösségünknek. írd meg nevét és címét! 
Minden volt csendőrnek itt van a helye. 

Látogatás 

Az MKCsBK vezetője 1976. IX. 3-án meglátogátta arnstorfi (Nyugatné
metország) otthonában vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc szkv. vezds. 
Urat, a Vitézi Rend főkapitányát. Az emigrációban élő több, mint 1000 
csendőr bs. nevében köszöntötte és üdvözölte, s ugyanakkor átadta Neki 
az MKCsBK 25 éves Jubileumi Emlékérmet (B.L. 1976/2. szám 61. oldal). 
A Ludovika Akadémia volt parancsnoka és a volt akadémikus sok régi 
emléket elevenített fel és meghitt bajtársi hangulatban telt el a nap a tör
ténelmi ereklyékkel és emlékekkel gazdagon bővelkedő házban. (v.BTE 
1976.X.9.) 

Máthé János v. törm. bs (Niagara Falls, Ont. Kanada) a wellandi cso
port vezetője 1976. VIII. hóban feleségével együtt meglátogatták Calgary
ban Keresztes Lajos főtörm. Ügyvezető bs-at, hol a vezetőség több tag
jával találkoztak és töltöttek el egy kellemes estet az Ügyvezető bs. ven
dégszerető házában. 

• 
vitéz Ághy-Asbóth Zoltán ezds. úr H~les Corners-i (Wisc. USA) lakós 

1976. július hó végén látogatást tett Kanadában, hol Torontótól (Ont.) 
északra 200 km-re az őserdőben valódi csendőrjárőr jelentkezett nála. Ez
redes Úr meghatodva ismerte fel a járőrben a torontói csoport tagjait, 
akik a Múzeumba visszaérkezve gondosan rakták vissza az üvegszek
rénybe az emlékül őrzött egyenruhákat. 
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Születések, házasságok, gratuláció 

Szombathy András és felesége, szül. Ordasi Évának Perthben (W.A., 
Ausztrália) 1976. X. 7-én Katalin Ilona leánya született. Az újszülött vitéz 
Szombathy Lajos János zls. bs-unk és feleségének negyedik unokája. 

Fekete László és felesége szül. Pálfy Ágnes torontói (Ont. Kanada) 
lakosok leánya Ágnes Zsuzsanna - néhai Pálfy Sándor csendőralezre
des unokája - és dr. Hortobágyi Gábor torontói lakos Torontóban, az 
Árpádházi Szt. Erzsébet plébánia templomban 1976. XI. 6-án házass~got 
kötöttek . 

Vitéz lófő bikfalvi Darabont Ferenc szkv. m.kir. tüzérfőhadnagy , tb . 
csendőr, Belmont-i (Cal. USA) lakos és özv. vitéz Huszkay Lászlóné, 
szül. nemes Tardos Ilona azelőtt Csile-i (Délamerika) lakos Belmontban 
1976. X. l-én házasságot kötöttek. 

Lévay Ferenc szkv. m. kir. csendőrőrmester és felesége szül. Markó 
Vilma, Queanbeyan-i (N.S.W. Ausztrália) lakosok leánya Júlia és a norvég 
származású Jan-ErikAamodtCanberrában, a Szt. Péterevagélikus temp
lomban 1977. I. 29-én házasságot kötöttek. Szerencsekívánatait személye
sen fejezte ki mind a fiatal párnak, mind az örömszülőknek Antalffy 
Pál őrgy., Lévay örm. volt előljárója. (A.P. 1977. II. 8.) 

Vitéz Király gyula ezds. úr, az MKCsBK örökös tiszteletbeli vezető
je 1976. XI. 14-én tartotta 84. születésnapját Jundiai-ban (Sao Paulo köze
lében, Brazília, Délamerika) barátai, ismerősei, a Sao Paulo-i csoportunk 
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tagjai és azok feleségeinek jelenlétében. Ezen felemelő, szép megemlé
kezés alkalmából- melyhez a calgaryi csoport is elküldötte szerető baj
társi jókívánságait - a B.L. szerkesztősége is további jó erőt és egész
séget kíván tiszteletbeli vezető bs-unknak azzal, hogy adjon Neki a Min
denható még sok-sok esztendőt örömben, boldogságban az Ö szerettei 
körében. (M.A. 1976. XI. 15.) 

Vitéz Kovács István bs. (Lakewood, Ohio, USA), aki több történelmi 
tárgyú dolgozat szerzője, legutóbb gróf Teleki Blanka (1806-1862) a le
ánynevelés buzgó előharcosa életéről készült tanulmányát juttatta el a 
szerkesztőséghez, 1976. IX. l-én töltötte be 90-ik életévét. Ezúton küld
jük őszinte szerencsekívánatainkat és kérjük az Úristent, hogy adjon to
vábbra is erőt és egészséget idős Bajtársunknak, aki magas kora ellenére 
is példaadóan veszi ki a részét történelmünk nevezetes eseményeinek fel
dolgozásá ban. 

MKCsBK 231. sz . bajtársunk, aki hosszú évekig tejüzemben volt alkal
mazva, s az utolsó években a rheumát már kezeiben is érezte, s a vegy
szerek gőzének hatására szemeivel is orvosi kezelésre szorult, 62 éves ko
rában nyugalomba vonult. Utolsó munkanapján az üzem főnöke és igaz
gatója mondottak köszönetet lelkiismeretes és pontos munkájáért és 
állították példaképül az üzem 65 alkalmazottja elé . Emlékül háromágú 
gyertyatartót és egy kristály ivókészletet kapott. Munkatársai ünnepélyt 
rendeztek tiszteletére, hol virágcsokorral és finom italokkal búcsúztak 
el tőle átadván neki egy 14 karátos aranygyürüt. A B.L. szerkesztősége 
örömmel csatlakozik a gratulálókhoz és kívánunk bajtársunknak na
gyon jó egészséget és erőt, hogy még sok éven át élvezhesse a nagyon is 
kiérdemelt nyugdíjat. 

Borhi Ádám a New-York-i (N.Y., USA) csoport állományába tartozó 
bajtársunk 1977. II. 17-én megelőzőleg nyugdíjba ment. Kívánjuk bajtár
sunknak, hogy erőben és jó egészségben élvezhesse az elkövetkező eszten
dőket és élhessen most már akadálytalanul passzióinak, ha eddig mind
ezekre alkalma nem nyilott. (T.A. 1977.11.17) 

Eröt, egészséget és sok szerencsét kivánunk szeretettel az új házasoknak az öröm
szülőknek is. Egyben őszinte együttérzésünket fejezzük ki és gratulálunk idős bajtársaink
nak évfordulóik, ilIetve nyugdijazásuk elérése alkalmából. Isten adjon Nekik továbbra is 
erőt és tartós egészséget. • 

Betegségek, felgyógyulás ok 

Gaál Lajos (Sydney, N.S.W., Ausztrália) őrm. bs-unk sikeresen át
esett 1976. XI. hóban egy epemütéten. Otthon pihente ki az ezzel kapcso
latos fáradalmakat. Jól van. (T. Gy. 1976. XII. 12.) 

Vitéz Polgári László őrm. bs. (Kitimat, B.C., Kanada) felesége négy hé
tig volt kórházi kivizsgáláson Vancouverben, a St. Paul kórházban, hon
nan 1976. XI. 19-én bocsátották el. Azóta családi körben, ura és két leá
nya ápolása mellett egészsége javulóban van. (v. P.L. 1977.XL22) 
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Vitéz Temesvári Márton (Nyugat-Németország) hdgy. tb. csendőr, utolsó 
felügyelőnk, vitéz Temesvári Endre vőrgy. fia 1976. őszén súlyos sérv
műtéten esett át, azóta felgyógyult. (v. KK 19'-'7.1.) 

Lengyel Bálint (Nyugat-Németország) én kb. egy hónap óta minden nap 
jobban vagyok. Tegnapelőtt voltam ellenőrző orvosi vizsgán. A diagnózis t 
még nem tudom, de biztosra veszem, hogy nem kell tovább marékszámra 
szednem a tablettákat és drazsékat. (L.B. 1977. 11.23.) 

OIáh-Sajti Lajos zls. bs-unk (Pert, W.A. Ausztrália) több mint 6 hónapja 
bőrbetegségben szenved, melynek neve "Psoriasis". Orvosi vélemény 
szerint nem életveszélyes, nem ragályos, de kellemetlen. Kezdődik elő
ször a kézfejen, könyök, térd, hónalj és a derékon aluli testrészre is ter
jed folytonos bőrhámlásokban nyilvánul meg. Az ottani orvosok véle
ménye szerint a kór okozója ismeretlen. A betegség kezdete óta orvosi 
kezelés alatt áll, de a különböző krémek, tabletták injekciók, fürdők 
egyike sem segített és a továbbterjedést se tudta megakadályozni. Je
lenleg bőrspecialista kezeli. A mende monda szerint a betegséget az agy 
termeli ki és az izgalmak nagyon hozzájárulnak annak terjedéséhez. Ké
ri bajtársait, hogy ha valaki tanáccsal, vagy felvilágosítással tudna se
gíteni ebben az ügyben, azt előre is köszöni és meleg kézszorítást küld 
cserébe. Címe: Mr. L. Olah-Sajti, 21 Sanderson Road, Lesmurdie, W.A., 
6076, Austrália. 

A szerkesztőség jobbulást, erőt, egészséget és teljes felgyógyulást kíván Bajtársainknak. 
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Nem felejtünk! 

DR. PADÁNYI VIKTOR síremléke a melbournei temetőben. 
Állította a halhatatlan magyarnak 

a Victoria-i (Ausztrália) Magyar Szövetség 
1964-ben. 

(A B.L. 1976. évi 2. szám 33 oldalán írott cikk kapcsán) 
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Halottaink 

1895-1976 

Hódosy Pál rendőr vezérőrnagy , a m.kir. Rendőrség utolsó felügyelője , 
.a 3.o.k.k. a hadi diszítménnyel és más háborús és béke kitüntetések tulaj
donosa Oaklandban (Cal. , USA .) 1976. XI. 13-án reggel 7 órakor, hosszú 
szenvedés után 81 éves korában elhúnyt. 

Érettségi után a Ludovika Akadémiára kérte felvételét, közben a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára is beiratkozott. 
Hadnaggyá avatása után Veszprémbe került , a 31. h.gy. ezredhez. Har
col az orosz , olasz és román frontokon . A háború harmadik évében tüdő
csúcshurutot kap , majd az elsők között jelentkezik a Nemzeti Hadsereg
be. 1921-ben elvégezte a csendörtiszti tanfolyamot, s Sárospatakra került, 
hol 1926-ig szolgált. Utána a B.M. VI. osztályvezető segédtisztje , 1936-ban 
őrnagy, 1~37-ben a budapesti Lker. nyom .aloszt , pk-a. Résztvesz Olchvá
ry-Milvius Attila és Mohácsi Lajossal Lengyelország-i kiküldetésben. 
1940-ben Máramarosszigeten osztpk. , innen Budapestre kerül, hol mint 
ezredes a Szabályzatszerkesztő és Tanulmányi Bizottság elnöke lesz . 
Egészségügyi és családi okokból 1943-ban nyugdíjaztatását kérte. Még 
egy esztendőt se töltött polgári életben mikor visszatér a közbiztonsági 
szolgálatba, mint vezérőrnagy , a m .kir. Rendőrség felügyelője. Az össze-
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omlás Németországban érte , hadifogságba került Cherbourg mellett Fou
carville-ben töltött másfél évet. Szabadulása után sok nélkülözésen ment 
keresztül, míg családjával egyesülhetett. 1951-ben kivándoroltak Brazí
liába , honnan 1964-ben jöttek át Kaliforniába , hol végleg letelepedtek. 
Itt 69 éves korában is nehéz munkát vállalt , hogy családját eltarthassa, 
s jövőjüket biztosítsa . 

Elhamvasztás előtt búcsúztatása nov. 16-án volt , mikor is Dr. Hites 
Kristóf, O.S.B ., a woodlandi Szt. Benedek-rendi gimnázium igazgatója 
magas színvonalú megható beszédben ismertette a mindenki által nagyra 
becsült "Pali Bácsi" életútját, küzdelmeit, örökké derűlátó beállított
ságát, hitét az erényekben és jócselekedetekben. Az MKCsBK és a volt 
m.kir. Rendőrség nevében Dr. Bányay László cső.szds. búcsúztatta. EI
mon~otta, hogy az elhúnytat 35 évvel ezelőtt ismerte meg, aki akkor a 
Testűletünk egyik közkedvelt , nagyrabecsült törzstiszt je volt, kinek élet
útja lépésrőllépésre követte a magyarság történelmi kiszolgáltatottsá
gának nyomvonalát. Fegyelmezett és példamutató magatartása minden
kiben az őszinte tisztelet és megbecsülés érzését váltotta ki. Olyan ember 
volt - mondotta a szónok - akit senkisem tud és fog elfelejteni. 

Koporsója körül, melyet az angyalokkal és Nagymagyarország címeré
vel díszitett hadilobogó takarta emlékül az I. Világháború harcaira, szép 
számmal jelent meg San Francisco Öbölvidék magyarsága , több bajtár
sa, kik felejthetetlen és a bújdosásban is gondos előljárójuk emlékét 
kegyelettel zárták lelkükbe . Az egyszerű fakoporsó magába zárta törté
nelmünk egyik viharos korszakának hagyományainkhoz hű harcosát. En
gesztelő szt. mise áldozatot mutatott be az elhúnyt lelkiüdvéért Dr. Mis
kolczy Kálmán piarista atya , valamint a vasárnapi istentisztelet kere
tében megemlékezett róla Nt. Nagy Pál János ref . lelkipásztor. Gyá
szolják özvegye szül. hódosi Kiss Éva , két leánya , családjaik, rokonsága , 
barátai, tisztelői és bajtárs.ai. (Dr. B.L. Dr.n.B.A., v.D .F.) 

Jónás Sándor, m.kir. csendőr főtörzsőrmester , a kassai kerülethez 
tartozó nyirmadai (Szabolcs vm. ) őrs parancsnoka hosszan tartó rák
betegségben 1960. IV. 3-án meghalt. (T .I. 1976. XI. 18.) 

Keki József m.kir. csendőr szakaszvezető , a nyírmadai őrsön teljesí
tett szolgálatot, belső vérzés következtében a vásárosnaményi kórház
ban, 62 éves korában meghalt. Elhúnyt bajtársunk Nyírmadán nősült 
meg és ott is lakott. (T .I. 1976. XLI8 .) 

Tar József m .kir. próbacsendőr , aki 1922-1924-ig szolgált Testületünk
nél, Windsorban (Ont.Kanada) 1976. február 21-én 78 éves korában, szív
rohamban elhúnyt. Leszerelése után vándorolt ki Kanadába, hol Peace 
River mellett, Északalbertában erdőirtásért 160 hold birtokot kapott. 
Nyugdíjba vonulása után Windsorban telepedett le. Életében sajnos nem 
volt tudomása a MKCsBK-ről. Gyászolják felesége született nemes Tor
nyossy Angela, okl. bába , valamint amerikai és Szatmár vm-i kiterjedt 
rokonsága . Hatalmas 190 cm. magas, erős férfi volt, aki négy fejsze
csapással kivágott egy 30 cm. átmérőjű fát. Egész életét majdnem végig 
távol a forgalomtól Peace Riverben élte le . (v.K.K. 1976. X. 31) 
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Horváth Károly torontói (Ont. Kanada) lakos, Dr. Horváth Sándor 
cső. szds. bs-unk fia gépkocsi baleset következtében Torontóban, 30 éves 
korábafi 1976. szeptemberében életét vesztette. Özvegye, két gyermeke, 
megtört szülei, három fiútestvére és bajtársai gyászolják. '(v,K.K.) 

Tóth Istvánné - Tóth Katalin, Tóth István m.kir. csendőr őrmester 
felesége Somerset-i (184 Harison St., N.J. ) lakos hosszantartó fájdalmas 
betegségben a New Brunswick-i kórházban 1976. VII. 27-én 66 éves korá
ban elhúnyt. A szeretet ked'ves Feleség és Édesanya temetése VII. 31-én 
volt a Magyar Szt. László templomból. A temetést és a gyászmisét Máthé 
atya végezte. Gyászolják férjén kívül leányai Ragnóné , Tóth Terézia, 
DeWittné, Tóth Rózsika és családjaik, valamint közeli és távoli rokonai 
Magyarországon és Csehszlovákiában (T.1. 1976. XI. 27.) 

Tézsla Mihály m.kir. szkv. csendőr őrmester a VIII. cső. ker. nyomozó 
alosztály állományában a szegedi Csillag börtönben még 1976-ban meg
halt. 

1894-1975 

Vitéz Huszkay László m.kir. ezredes, 18 hadi és békekitüntetés tulaj
donosa a Santiago-i vitézi szórvány hadnagya Santiagoban (Chile, Dél
amerika) 1976. VII. l-én 81 éves korában elhúnyt. 

Budapesten született, 1894. III. 10-én. 1913-ban önkéntesnek vonult be az 
1.h.gy. ezredhez, hol elvégezte a tart. tiszti iskolát. Részt vett a galiciai 
és kárpáti harcokban, ahol megsebesült. 1915 elején a gorlicei áttörésnél 
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újból sebesül mint már szakasz és szd. pk. 1916-ban átkerül a hivatásos 
állományba, résztvesz a Brusylov elleni offenzívában, 1917-ben a románok 
elleni hadműveletben. Békebeosztásai során szolgál Nyíregyházán, 
Szegeden, Kiskunfélegyházán. 1932. X. 2-án vitézzé avatták. 1939-ben a Jó
zsef Nádor 2. hd.gy.e. III. zlj-anak pk-a. 1943-ban a 38. h.gy .e-del indul az 
orosz frontra, 1944. II. 9-ig mint ezredpk. partizánelhárítást lát el. Ame
rikai hadifogságból feleségével Chilébe vándoroltak ki, hol a nagy idegen 
tengerben nagyon nehezen éltek. Nemzete tragédiája, a sok sebesülés 
nagyon megviselték szí vét. A két világháború sok küzdelmes időszakának, 
valamint szépen ívelő katonai pályájának egyetlen komoly maradványa: 
katonáinak mindenkori ragaszkodó szeretete maradt meg emlékként lel
kében és a tudat, hogy hazafiúi kötelességét mindenkor becsülettel és 
hűséggel teljesítette. A csendőröket nagyon becsülte. Santiagoban a Csen
dőr-napok szónoka volt: Mindszenty bíboros lelkiüdvéért mondandó 
gyászmisére készült, hová már nem jutott el. Még felvette díszegyen
ruháját, mikor szíve utolsót dobbant. Halála általános részvétet keltett 
A Santiago-i német templomban volt felravatalozva, ~ol német pap bú
csúztatta /és adózott kegyelettel emlékének. Elhamvasztás után hamvait 
özvegye haza szállíttatta a családi kriptába . (v.D.F.) 

Vitéz Bódy Vilmos szkv. m.kir. g.alezredes, aki utoljára a B.M.-ben a 
csendőrségi nyugellátási osztálynak volt a vezetője, 1970-ben Budapesten 
meghalt. Az elhúnytban vitéz Bódy László csendőrbarát (Sydney, N.S.W. , 
Ausztrália) bajtársunk édesapját vesztette el. 

Meri Zoltán m.kir. szkv. hadbiztos őrnagy, csendőrbarát , Sao Paulóban 
(Brazília, Délamerika) 75 éves korában elhúnyt. Temetése október 24-én 
számos ismerőse, sok barátja és Sao Pauló-i csoportunk tagjainak őszinte 
részvéte mellett történt. Feleségével együtt a csendőr csoport összejö
veteleinek lelkes támogatója és résztvevője volt. (M.A . 1976. X1.15) 

Özv. dr. Ángyán Béláné, szül. (Pauer) Pogány Józefa, okI. óvonő, 
Ángyán Béla tiszteletbeli csendőr bajtársunk édesanyja Wildeben (Argen
tina, Délamerika) rövid betegeskedés után rák betegségben , 1976-ban, 
84 éves korában csendesen elhúnyt. 

Bajtársunk édesanyja a Várban, Budapesten született 1892-ben, ott töl
tötte rövid, gondtalan gyermekéveit. Édesapja Pauer Ernő a Kultuszmi
nisztériumban volt oktató főtiszt. Három éves korában teljes árvaságra 
jutott, mikor is nagybátyja Dr. Pogány Frigyes későbben helyettes kul
tuszminiszteri államtitkár neveltette. Keszthelyen nyert óvonői diplomát 
és Pancsován kezdte hivatását, honnan menekülnie kellett. 1919-ben a 
kommunisták halálra ítélték férjével együtt és csak a Nemzeti Hadsereg 
bevonulása mentette meg őket . Korán került özvegységre , 3 gyermekét 
kellett ellátnia. Utoljára Gyergyószentmiklóson tapított. Innen kezdve 
csupa futás, nélkülözés, izgalom volt az élete. Nagyon keményen kel
lett dolgoznia . Hihetetlenül erős lélekkel viselte a sors csapásait . Munká
jának mégis meg lett a gyümölcse, mert utolsó öt évét boldogan, nyu
godtan töltötte saját házában. Magas kora ellenére még rengeteg terve 
volt. 
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Márciusban kezdett gyengélkedni, s négy hónap alatt eltávozott. Az 
utolsó héten már csak csont és bőr volt. Járni nem tudott, de nem ma
radt ágyban. Három nappal halála előtt még azt mondta fiának .. . "Mi
lyen roncs lettem, csak lelkileg ne roppanjak össze ." Nem roppant össze. 
Halála napján, mikor az alattomos rák utolsó rohammal támadta a fáj
dalom döntötte ágyba. Fájdalomcsillapítót kapott és csendben elaludt. 
Gyermekeit, akik már nem fiatalok, végtelenül szerette és még betegsé
gében is nem önmagával, hanem azokkal törődött . A r .kath . egyház szer
tartása szerint temették el. Gyászolják gyermekei, azok családjai, ro
konai, tisztelői az ország határain kívül is, akik nem tudtak eljönni és 
így koszorúmegváltással fejezték ki együttérzésüket. (1976. XII. 12. A.B.) 

Özv. Szűcs Jánosné szül. Szüts Jolán, néhai Szücs János m.kir. csendőr 
g. ezredes özvegye, gyémántdiplomás gyógyszerész Budapesten, 1976. 
X. 4-én életének 88. évében csendesen elhúnyt. Búcsúztatása és a gyász
mise október 13-án volt a mátyásföldi r.kath. templomban. Gyászolják 
a Szücs, a Szepsy Szűts és aBaranchi Tamáska családok. (VBTE). 

Özv. vitéz Radnóthy Ferencné, szül. Hegedűs Margit, Radnóthy Károly 
szerző és költő Calgary-i (Alberta, Kanada) lakos édesanyja 1977. I. 24-én 
Calgaryban 81 éves korában váratlanul elhúnyt. Komáromban született 
1895-ben és 1956-1974-ig Montreálban (Quebec, Kanada) élt, azóta fiánál 
Calgaryban. Gyászolják négy fia és egy leánya, valamint két unokája , 
két dédunokája és testvére Magyarországon. Búcsúztatása 1. 25-én, te
metése 1. 26-án ment végbe családja , barátjai , tisztelői részvéte mel
lett. 

Dr. vitéz Hertelendy Béla a volt Magyar Optikai Müvek személyzeti 
osztályának vezetője , tiszteletbeli csendőr Ebensee-ben (Ausztria) 1975. 
IX. hóban 62 éves korában meghalt. Buda körülzárásakor vonult be ka
tonának a gyár műszerészeivel együtt, kiknek mint rf-nélküli honvéd, 
parancsnoka lett. A harcokban kitüntette magát és beosztást kapott több 
csendőr alakulathoz. 1947-ben hagyta el Magyarországot és csatlakozott 
Salzburgban a cső. bs-akhoz, kiket igen megszeretett helytállásuk miatt. 
(Kiegészítés a Vitézi Rend tájékoztatása alapján egy korábbi B.K. hír 
kapcsán. v.K.K.) 

Csornay Miklós m .kir. tart. repülő zászlós, okleveles mérnök és építész , 
több magyar és külföldi kitüntetés tulajdonosa, torontói (Ont. Kanada) 
lakos, 1975. XII. 23-án 73 éves korában hirtelenül és váratlanul elhúnyt. 
Gyászolják felesége, szül. Frey Edit, barátai, bajtársai. Hamvait ki
vánságára Veszprémbe, a családi sírboltba szállították. (Özv. Cs. M. -né 
1876: XII. 16) 

Nagyréti János m.kir. csendőr törzsőrmester, a Szt. László Társaság és 
Rend valamint a torontói (Ont.Kanada) csoport tagja hosszú szenvedés 
után, rákbetegségben Torontóban 1977. 1. 4-én meghalt. Többször szolgált 
a kenderesi őrkülönítményben , miért is kormányzói kitüntetést kapott. 
Egyházának hűséges fia és buzgó presbitere volt. Búcsúztatása 1. 6-án, 
temetése 1. 7-én volt számos barátja és a torontói csoport bajtársainak 
részvéte mellett. 
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Vitéz Tasnádi Kovács György m .kir. vk. százados , a " Magyarok Mind
szentyért" c. mozgalom életrehívója, a magyar közösségi élet fáradtha
tatlan munkása 1976. VIII. 19-én Clevelandban (Ohio, USA) tragikus hir
telenséggel 63 éves korában elhúnyt. Gyászistentisztelet volt lelkiüdvé
ért 1976. VIII . 29-én a református egyház szertartása szerint a Szt. Márk 
templomban , hol Nt. Elek Áron és Nt. Juhász Ferenc imáinak elmon
dása után a clev/elandi magyarság nevében búcsúztatták el a magyar 
egyesületek képviselői. Gyászolják özvegye, szül. jászkunsági Berecz Ju
dit, fia György , testvérei, kiterjedt rokonsága , barátai , tisztelői és bajtár
sai. (KMV. 1976. IX.12) 

Özv. Remetey Józsefné, Ottilia Borbála, néhai Remetey József cső. alez. 
özvegye, orvosnő , az Ohio-i (USA) Orvosi Kamara és az Elmeorvosok 
Szövetségének, valamint a Magyar Orvosszövetségnek tagja , több ma
gyar egyesület támogatója Clevelandban (Ohio , USA) 1976. szeptember 
hónapban, 66 éves korában agyvérzés következtében elhúnyt. 1910-ben 
született és a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen nyert 
orvosi oklevelet. 1946 év végén érkeztek férjével Amerikába , hol odaadó
an segítette a kivándorolt magyarokat az elhelyezkedés problémájában, 
mely kapcsolatot férjének 1967. III. 18-án bekövetkezett halála után is 
megtartotta. Halálhíre nagy megrendülést keltett· mind amerikai , mind 
magyar körökben , elhunytat nagy emberi veszteségnek tekintik. 

Gérus Istvánné, a hamiltoni (Ont. Kanada) MKCsBK csoportunkhoz 
tartozó Gérus István őrm. bs-unk felesége hosszú szem'edés után Hamil
tonban 1977. II. 13-án meghalt. Elhúnyt testvérünk a csoport zászlójának 
1953-ban történt megszentelése és megáldása alkalmával. a Zászlóanya 
tisztséget töltötte be. Temetése febr. 16-án a helybeli Kálvin János Ma
gyar Ref. Egyház templomában két magyar és egy angol lelkész közös 
szolgálatával ment végbe a hamiltoni magyarság osztatlan részvéte II:lel
lett. A gyászszertartás alatt a koporsót a csoport gyászszalagos zászló
ja takarta . Gyászolják férje , ~isztelői , s a hamiltoni csoport oajtársai 
és azok hozzátartozói. (KL. 1977. II . 18) 

Ham Lajosné, Erzsébet, a Melbourne-i MKCsBK csoportunk (Victória, 
Australia) állományába tartozó Ham Lajos őrm. bs-unk felesége 48 éves 
korában szívrohamban 1977. 1. 9-én hirtelen meghalt. Nagy részvét mel
lett helyezték örök nyugalomra a Springvale-i temetőben. (A.P . 1977.11.8.) 

Nt. Ruzsa Jenő ny .ev .lelkész, 1942- nyugdíjaztatásáig , 1969-ig a Hamil
toni Református Egyház lelkipásztora (Ont. Kanada) számos magyar 
egyház és társadalmi közösség vezetője és támogatója Hamiltonban, 
hosszú szenvedés után 1977. 1. 4-én 78 éves korában elhúnyt. 

Több mint négy évtizedes lelkipásztori működését Kanada nyugati 
részében kezdte , s gyüjtötte az anyagot 1940-ben, Torontóban kiadott " A 
Kanadai Magyarság Története" c. könyvéhez , mely a kezdettől a II . Vi
lágháború végéig tárja elénk a letelepedés és boldogulás sok-sok emberi 
történetét. Könyvéhez Dr. Winter Károly rk. követ és megh . miniszter, 
m.kir. főkonzul Kanadában írt előszót, melyben többek között ezt mondja 
a szerzőről: "Művének megírását magyar fajtája és fogadott hazája 
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iránti szeretete sugalmazta. Régi magyar telepek, egyházközségek, isko
lák, egyletek és újságok alakulása mind megannyi mérföldköve a kanadai 
magyarság történetének, melyből tanulságot és biztatást meríthet az ol
vasó." A mű II. kötete már kiadás előtt állott, mely napjainkig ölelte 
fel az emigráció törénetét. 

Már 1936-ban megindította a Kanadai Magyarok Szövetségének meg
szervezését, melyet országos szervezetté a calgaryi Bánffy Jánossal csak 
a II. Világháború után sikerült kiépíteniök, mikor a magyarok beván
dorlása újból megindulhatott. 

Élete végéig hű maradt hitéhez, hivatásához, régi és befogadó hazájá
hoz és forrón szeretett fajtáj ához. 

Temetése jan. 7-én volt Hamilton és környéke magyarságának osztat
lan részvétele mellett a Woodland temetőbe. Koporsójánál lelkésztest
vére így búcsúzott tőle : "Nt. Ruzsa Jenő nemcsak gyülekezete híveinek, 
hanem az országnak és nekünk lelkipásztoroknak is lelkipásztora volt." 

Gyászolják özvegye, gyermekei, unokái, kiterjedt szép családja, ba
rátai, tisztelői és igazi nagy családja, a kanadai magyar közösség. (D.L.) 

Nagy Lajos szkv. m.kir. csendőr főtörzsőrmester az Innsbruck mellet
ti Rinn-ben agyérelmeszesedésben, 75 éves korában 1975. VII. 9-én meg
halt. A Testületnél mint őpk. teljesített szolgálatot a szigetvári szárny 
területén, különösen a bányatelepi őrsön igen jó eredménnyel. Az emig
rációban sok időt töltött Innsbruck mellett az amerikai raktáraknál, mint 
öpk. Itt is mindenki szeretetét és tiszteletét vívta ki szolgálatának pon-

I tos és igazságos teljesítésével. (L. L.) 
\ vitéz Erkel András, m.kir. honvéd alez. - Erkel Ferenc unokaöccse 
-82 éves korában Vorarlbergben (Ausztria) elhúnyt. (L.L.) 
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Értesítések 
Könyvismertetések 

A M.Kir. Csendőrség Oknyomozó Története. Rendíthetetlen szorgalmá
ról közismert, lelkes csendőr bajtársunk Szabolcsi R. Béla szds. komoly 
hivatali elfoglaltsága mellett Testületünket minden tekintetben átfogó és 
ismertető könyv szerkesztésén és összeáUítá,sán dolgozik már évek óta. 
Ez a hatalmas anyagot tartalmazó és így minden, a" csendőrséget a ke2:
detétől, Napóleon zsandárságától kezdve érintő részt feltáró azt alapjaitól 
tárgyaló és így megörökítő könyv , illetve a .II . Világhá bórú előtti , idők
kel foglalkozó 304 oldalnyi része már teljes,en készen van. 

A munka az eseményék történelmi háttereit is tárgyalja az egyes intéz
kedé'sek okait is megnevezi, illetve felsorolja .. A forrásmunkák egy része 
otthonról került nyugatra, de a szerző személyesen is végzett kutatásokat · 
a bécsi levéltárban, valamint több amerikai könyvtárban, köztük a Hoo
ver Library-ben is, mely ma több mint egy millió könyvet és kéziratot 
tartalmaz. Ezt a könyvtárt Herbert G. Hoover amerikai elnök alapította 
az I. Világháború alatt, s az ottlévő tudományos anyag mind a háborúk
kal, forradalmakkal és békével foglalkozik. , 

A csendőrség törtép.ete 13 fejezetet tesz ki, melyhez hozzájön előzetes 
számítás szerint még újabb 80 oldalnyi 64 melléklet is. A szerző súlyt 
helyez arra , hogy a fontosabb törYények, rendeletek és forrásmunkák a 
könyv végén eredeti formában és teljes tartalommal szerepeljenek és így 
megmaradjanak az utókor számára,. A fejezetek címei a következők: 

I. Bevezetés, I. A zsandárság eredete és szervezete. III. A zsandárság 
elterjedése Európában, IV. Lombardia zsandársága. V. Az osztrák csá
szári zsandárság. VI. Az erdélyi csendőrség. VII. A magyar csendőrség 
megalapításának körülményei. VIII . A M.Kir. Csendőrség megszerve
zése és kifejlődése. IX. A M.Kir. Csendőrség a II . Világháborúban. XII. 
Csendőrök a 'nyugati demokrácia szolgálatában. XIII. Csendőrök az 
emigrációban. XIV. A csendőrség emléktáblája. Itt szeretne a szerző 
megemlékezni a Testület felügyelőiről (Csáky , Konc,z, Szahlender, Schill, 
Szinay, Folkusházy, Ealta, Nemerey, Faraghó, Temesváry) valamint 
azokról, akik újításokat hoztak a Testületbe (Pinczés, Olchváry-Milvius). 
Ha ezekkel kapcsolatban a bajtársak tudnak bármi közlésre érdemes 
adatot, kéri a szerző , hogy küldjék be a· B.L-nek, mely továbbít~i 
fogja. 

Ugyancsak fel akarja a szerző sorolni a "Csendőr karrierek"-et is, 
azon bajtársaink teljesítményeit is, akik befogadó országuk tudományos, 
gazdasági, üzleti , vagy sport életében értek el kimagasló eredményeket 
és kaptak érte elismerést. Ezek, ha megfelelő adatokat kap, szintén be
kerülnek röviden a könyvbe. 

Mivel a köny v kinyomtatása az USA-ban tetemes összeget, mintegy 
6-8,000 dollárt tenne ki , kérjük az ezen ismertetést olvasó, a világ min-
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den táj án szétszórtan élő bajtársainkat, hogy tudakozódjanak lehetőleg 
magyar könyvek kiadásá val foglalkozó nyomdáknál, hogy mibe kerülne 
a könyv ottani előállítása, ha a szerző későbbi döntése és számítása 
szerint 1,000, vagy 1,500 példányban kivánná kihozni. Szíves értesítést 
kér ugyancsak a B.L. címére. 

Ez a történelmi szakmunka később angol nyelven is meg fog jelenni 
"The Gendarmerie in Europe, the Hungarian case study" címmel. Ez 
fel fogja ölelni röviden a francia , spanyol, olasz és osztrák csendőrséget 
és részletesen fogja tárgyalni a magyar csendőrséget. 

Az eddig elkészült 304 oldalas rész tanulmányozása után mondhatom , 
hogy ez az alapos, minden minket érintő részt tárgyaló, igen sok után
járást igényelt munka megérdemli a legmagasabb dicséretet. A mű 
nemcsak egy a maga nemében különleges tanulmány, hanem érdekes, 
egyedülálló és értékes munka is, mely nemcsak minket csendőröket, de 
a régi Testülethez nem tartozó bajtársakat és a polgári egyéneket is 
érdekeIni fogja. (M.L. 1977.1.21.) 

A feldarabolt Magyarország. Írta Yves de Daruvár eredetileg "Le 
destin dramatique de la Hongrie" címen. Megjelent francia nyelven 
1970-ben, a Tranoni békekötes 50. évfordulójára. Kiadták Zolcsák István 
támogatásával Dr. Stankovich Viktor fordításában angolul a Nemzetőr 
és az Amerikai Magyar Szépmíves Céh kiadásában Münchenben 1974-
ben. Balogh József Luzern-i (Svájc) építészmérnök segítségével megjelent 
magyarul néhai Újvári Ferencné, szül. Rátz Lívia és Újvári Lajos for~ 
dításában 1976-ban. 

Írója francia állampolgár, a Becsületrend lovagja, apja volt magyar 
katonatiszt, anyja francia. A könyv mindkét világháború után Magyar
ország rovására elkövetett történelmi, földrajzi, politikai és gazdasági 
igazságtalanságokat ismerteti. Mindvégig a magyaron kívül francia for
rásokra támaszkodik és olyan idegen véleményeket ismertet, melyek 
előttünk eddig ismeretlenek voltak. Követeli, hogy a népszavazás nélkül 
elcsatolt magyarságnak legalább annyi kultúrális és vallási szabadsá
got adjanak, amennyit a magyar állam adott kisebbségeinek. Színes 
képek, nyomatok, térképek, gazdag felsqrolása a felhasznált forrásmun
káknak egészíti ki a könyvet. A mű 1972-ben az Árpád Akadémia (Cle
veland, Ohio, USA) arany érmévellett kitüntetve. 

Kapható vászonkötésben, aranyozott feIírással, portóval együtt 16.60 
dollárért az alábbi címen: Mr. A. Simontsits, 4118 Ridge Road, Apt. 6. 
Brooklyn, Ohio , USA, 44144. 

Zavaros évek. Írta Fiala Ferenc. Kiadó a Mikes Kelemen Kör, Mün
chen, megjelent 1976-ban színes papírkötésben, a címlap Lehoczky 
György munkája. 288 oldalon . Kapható a szerzőnél a következő címen: 
66 Saarbrucken, Am Hagen 9, West-Germany, vagy az amerikai kiadó
nál: Fabó László, 22 Hancock St. San Francisco, CaL, 94114 USA. 
Ára: 8.00 dollár hajópostával. 

"Ebben a könyvben az író nem történelmet akart írni, csak a maga 
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magyar szemÜ'vegén keresztül mint kortárs és szemtanú jegyezte fel a lá
tott és átélt dolgokat, ,a trianoni katasztrófa óta napjainkig." 

A "Zavaros évek" 50 évet ölelnek fel Magyarország történelmét>Pl. 
amikor ismételten lett áldozata a nyugat be nem váltott ígéreteinek. 
Hiába ígért az Atlantic Charter félelemnélkjili életet a világ összes népei 
számára, az a mai napig se valósult meg. Ellenben Potsdam-ban kétfe
lé vágták Európát és szovjet érdekszférába utalták annak keleti felét, 
megtagadván tőlük az annyira hirdetett és más földrész lakói számára 
olyan készségesen védelmezett és kínált emberi szabadságjogokat. Ez
zel elvágták a gazdasági alapon való továbbfejlődéstől azt az Európát, 
mely a klasszikus világ eszméit magáévá téve a keresztény kultúra 
bölcsője és majd 3000 éven át vezetője és tanítója lett. A kollektív 
Európát állították szembe önmagával, ahol a kultatás, a tudomány, a 
haladás jegyében találkoztak akadályoztatás nélkül az emberiség kima
gasló elméi és építették a tudományt, nevelték az emberiséget a nem
zeteken felül álló örök kultúrára. A II. Világháborúnak nemcsak Német
ország és vo~t szövetségesei lettek a vesztesei, melyeket bérbeadtak 
újabb előretöréshez. Az igazi vesztes a kiszolgáltatott Európa. 

Ami azután következett, az már tragédia volt. Tragikusan fájdalmas 
olvasmánya magyarok eszköznek való felhasználása, hogy minél töb
bet pusztítsanak el azokból, akik hűséggel dolgoztak a múltban, helyt áll
tak a jelenben és előrelátták a jövőt. Minden politikai felfogáson felül 
az író elvitathatatlan érdeme, hogy kemény tárgyilagossággal, de elis
meréssel is emléket állít az l. Világháború romjaiból felépült Magyaror
szágnak és bebizonyítja azt is, hogy az ország képes és méltó tagja az 
európai közösségnek, ahova tartozik, ahová - hisszük - visszatér, ha a 
tragikus évek elmúlnak. 

Az író bátran, egyenesen, nyílt szókimondással írja le az eseménye
ket, melyeket átélt, melyek tudomására jutottak. Sok eddig nem hallott, 
nem olvasott adatot, nevet, időpontot felsorol, melyek gazdag anyagot 
szolgáltatnak majd egy szebb magyar jövő oknyomozó történetírójá
nak. 

Bolyongók. Írta Thiery H. Ilona. Kiadó: Napnyugat, Los Angeles (Cal. 
U~A) 1976. Kemény szürke vászonkötésben, 166 oldalon. Ára: 8.00 dollár. 

Az író Temesváron született, Erdélyben nőtt fel és 1944-ben menekült 
nyugatra. 1961 óta él Kalüorniában (USA). A Katolikus Magyarok Va
sárnapjában, a Kanadai Magyarságban ír, mely 1975-ben folytatásokban 
hozta erdélyi beszámolóját. Tagja a Cleveland-i Árpád Akadémiának. 

Novellás kötete a "Bolyongók" 25 elbeszélé~t tartalmaz, melyek egy
mástól független pillanatfelvételek az erdélyi és a szabadföldön élő ma
gyarság életéből, de szerves egészet is alkotnak. Megörökíti az elnyomás 
alatti és az idegenben felmorzsolódó magyarság sorsát. Elbeszéléseiben 
vele együtt átéljük 1930. május 10-ét, Temesvár elvesztésének 10. évfor
dulóját, majd a román nyelvvizsgákat. Meglátogat juk Borbás Mihály 
honvédet a budapesti 205. Vöröskereszt Hadikórházban, vele érzünk, hi
szen ő is hazavágyik, már érzi a karácsonyfa hangulatában a csiki feny-
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vesek illatát, már látja édesanyja házát, az otthont, hova lelke 'elindul 
hazafelé . .. Azután elkísérjük az idegenbe szakadt magyart a menekült 
táborokba, a kivándorlás csalódásai, nyomorúságain keresztül az új 
megélhetésért folytatott küzdelembe, hol a szívós akar'at , szorgalom és 
tehetség végül is eredményt hoz. A hazavágyás ellen azonban nincs 
orvosság. A honvágy' elindítja az írót hazafelé. Újra otthon van 1975-
ben Temesvárott, hol olyan más már minden, hol nem akarják már meg
érteni a magyar szót, mert a kenyér, a megélhetés diktál. Elmegy Tus
nádra, hol" ... a tó lent mélyen hallgat, a múltnak titkai mélyen bele
temetve . .. " Fiatal magyar párral beszél, kikben él a magyar lélek, s 
az egyszerű megjegyzések lelkükbe markoinak. Az írónő , aki keresi a 
Rorate hangulatát úgy érzi, hogy csak a fényszórót kell , hogy más ke
zek irányítsák és akkor aki akarja, mindenütt megtalálja a szépet, a jót, 
a jövő nyugtató ígéretét. Végül "Vakáció a Balatonon" egy felvonásos 
vígjáték, melyben a nyaraló szezonban pereg le a fiatalok élete sze
münk előtt. Néha keserű humorral, néha találó megjegyzéssel illetik a 
"disszidensek"-et, de föltalálják magukat, fiatalok, erősek , ügyesek, mo
dernek és "ahogy lehet" élnek. Horváth Benedek írt előszót a novellás
kötethez és illeti elismeréssel az írónő finom árnyalatokat kifejező le
írásait, " .. . melyekben hangot kap a múlt, de csak azért, hogy a jelen 
érthetőbb legyen." 

A M.Kir. Honvédség és Csendőrség tisztjeinek és hasonállásúaknak 
1944. évi rangsorolása. Az Universe Publishing Co. könyvkiadó vállalat 
kiadásában megjelent 1976-ban. Az 1976. X. 26-án kelt értesítés szerint a 
Magyar Történelmi Kutató Társaság a II . Világháború idejéből származó 
eddig nyilvánosságra nem hozott bizalmas államfői és kormányintézke
dések valamint miniszteri tárgyalásokat tartalmazó könyvsorozatot szán
dékozik kiadni. Ennek képezi első kötetét a fenti rangsorolás , 1,240 ol
dalon . Kapható: Universe Publishing Co., 185 W. Demarest Avenue , 
Endlewood N.J ., USA 07631. Ára: 20.00 US dollár. (R.Gy. ) 

A számüzött bíboros. Írta Dr. Csonka Emil, az " Új Európa " felelős 
szerkesztője, az Új Európa kiadása 1976-ban . Szürke vászonkötésben , 
328 oldalon, 24 oldalon 32 történelmi fényképpel, a művészi borítólap 
Fésüs László tervezése. A könyv tartalmazza, amit a bíboros nem 
mondott el emlékiiataiban, emigrációban eltöltött 3 és fél esztende
jét. Végigkísérjük utazásain, látogatásain, végül Colombia fővárosába , 
Bogotába, honnan már betegen érkezett vissza Bécsbe. A könyv ismerte
ti a pápával való konfliktusát, majd dátumokat hoz a hercegprímás 
életéből, s a forrásokról szói. Megrendelhető : The Most Rev. Dr. József 
Jaszovszky, c/o St. Patrick Seminary , Middlefield Road, Menlo Park, 
Cal. USA. 94025. 

Dr.Marina Gyula: Ruténsors - Kárpátalja végzete. Kiadta a Patria 
Publishing C. Ltd. , 1977-ben 216 oldalon , könyvalakban , ízléses puhakö
tésben. Az emigrációban az első és egyetlen Kárpátaljával foglalkozó do
kumentáció . A szerző teológiai tanár, kanonok, a munkácsi g .kath . püs
pökség papja volt , maga is rutén. Különböző magas egyházi , és világi 
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beosztásokban szolgált, személyes szereplője a kor eseményeinek. Hi
ánytpótló munkájának megírásával szolgálatot tett nemcsak az egyete
mes magyarságnak, de a magyarságához hű jobb sorsra ér:demes rutén 
népnek is . A munka először a "Magyar Élet" 1975-76 számaiban je
lent meg folytatásonkint. Kapható : A Magyar Élet Kiadóhivatalánál 
6 Alcina Avenue, Toronto, Ont., Canada. M6G 2E8. Ára: 10.00 dollár. 

-"Kis testvéreim, ' magyar gyerekek" Szeleczky Zita a volt Magyar 
Nemzeti Színház művésznője, csendőrbarát, összeállításában és kiadá
sában megjelenő legÜjabb lemezének tartalma művészi és technikai 
kivitelezésében ugyanolyan magyar és nívós, mint megelőző albumai . 
A legszebb magyar gyermekversek, altatódalok, mesék - színes csokor
ban, drága anyanyelvünkön. Kapható: Zita Lemezek 3475 La So mb ra 
Drive, Hollywood, Cal. USA., 90068. Ára: 7.00 dollár. Szállítási költség 
75 cent, külföld re 1.50. 

/ 
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A Múzeum hírei 

Az 1976 évfolyamán az alábbi újabb emlékek és adományok érkeztek 
be melyeket a leltárba való bevezetés után ezúton is köszönettel nyugtáz 
a Múzeumőr : 

Bogár Andor (Nyugatnémetország) : Album és fényképek, egyesülete 
Szt. István zászlójának képe, különféle okmányok és naplók. 

Ángyán Béla (Wilde, Argentina): Régi háborús közellátási iratok, 
német cenzúrán átesett belga levelezőlap, melyet 1939-ben küldött egyik 
rokona G yergyószen tmiklósra. 

Gyldenfalk Aage dán nemzetiségű csendőrbarát: A Heereskunde, 
német katonai szemle két száma, a volt közös hadiflottánkhoz tartozó 
" S.M.S. ZENTA" hadihajó egyik tengerészének sapkaszalagja. 

Vitéz Darabont Ferencné, szül. nemes Tardos Ilona: Elhúnyt első férje 
néhai vitéz Huszkay László ezds. zubbonya, tábori sapkája, 18 kitüntetése, 
azok oklevelei, utolsó kinevezési okmánya, ola:jfestmény arcképe. 

Haralyi Fejér Károly: Csizma, lovagló,nadrág és kották. 
Noel Péter ok. mérnök, tiszteletbeli csendőr (Alberta, Kanada): Az 

Árpád Akadémia múlt évi ülésén a ráknak nagyfrekvenciás úton törté- . 
nő felderítés éről és kezelési lehetőségeiről tartott értekezésének egy pél-
dánya. . 

Dr. nemes Boross Andor rő . őrgy., (Florida, USA): Rendőri atilla, zub
bony, 11 rendőrségi okmány és 40 fénykép. 

Keresztes György főtörm. (Arizona, USA) Apósának csendőrkori fény
képe 1913 előtt. 

Vitéz Ághy-Asbóth Zoltán ezds. (Wisc .USA): Egy honvéd bs-tól magyar 
gyalogsági Manlicher szurony. 

Özv. Tar Józiefné, szül. nemes TornY9ssy Angela, windsori (Ont. Ka
nada) lakos, okl. bába, néhai Tar Jó\zsef prbcső . özvegye: Hímzett asz
talterítőket és $ 100.00-t. 

Romhányi Ferenc honvéd szabadságharcos: $ 70.00. 
Fenyves Mihály őrm: $100.00. Kozma Tivadar (Kitimat, B.C. Kanada) 

csendőrbarát: $ 100.00. 
Vörös Imre őrm . (Calgary, Alberta, Kanada) "Közbiztonságunk múlt

ja és pandurkorom emlékei" c. puhakötésű , 155 oldalas könyvét. Írója 
Osváth Pál , Bihar vm. csendbiztosa. Kiadta a szerző Budapesten 1905-
ben. (Kiértékelés alatt. Szerk.) 

Krasznay Károly (Toronto, Ont. Kanada) 1940-es M.kir. Csendőrségi 
Zsebkönyvet. (1977. I. 8. V.KK) 

Vitéz Erdélyi István pC.szds . : "Bazsalikom" c. óse, Erdélyi Zoltán 
könyvet, mely 1909-ben jelent meg és elnyerte a Magyar Tudományos 
Akadémia aranypályadíját. (v.KK) . 

Ignéczi András csendőrrokon: Szilágyi Sándor "A Magyar Nemzet 
Története" c. tíz Mtetes munka III. kötetét. 
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Vitéz Darabont Ferenc és feleségétől 80 dollár, üvegszekrény vásárlá-
sára . 

A látogatók száma elérte a 2,300 főt, az átvonuló szobákat több , mint 
O-an vették igénybe. A Vendégkönyv az elmúlt évben is számos lelkes, 

értékelő és elismerő bejegyzéssel gazdagodott, melyek között az alábbi
akat olvashatjuk: 

T,s. CIslington, Ont. Kanada) "Gondos, sok munká val és izléssel össze
állított gyűjtemény. Váljék dicséretére volt csendőreinknek. " 

B.A. (Calgary, Alta., Kanada) "Gyönyörű és megható!" 
T.I. (Montreal, Qu. Kanada) Köszönet a magyar csendőr és katona

eszme ily csodás ápolásáért. 
T.J-né (Windsor, Ont. Kanada) Otthon éreztem magam a mi csendőr

jeink emlékei között. Add meg nekünk felséges nagy Isten, hogy mielőbb 
szabad legyen szent hazánk és ez a sok összegyűjtött ereklye hazake
rüljön a budai Hadi Múzeumba. 

M.J. (Montreal, Que.Kanada) Hosszú emigrációm során a hazáért még 
ily önfeláldozó bajtárssal még nem találkoztam. Az ereklyék igen megha
tóak számomra. Büszke vagyok, hogy Veled egy fedél alatt lehettem, 
ezen ereklyék a magyarság és fajtánk büszkeségei. 

'"" 

M.S. és neje (Svájc, Europa) Nekünk, akiknek az itt l,átható tárgyak 
egy nem ismert, megelevenedett történelemkönyvet jelentenek, a nagy / 
élményekért minden elismerésünk mindazoknak, akik ezt létrehozták. V 

v.K.Gy. (Németország, Európa) A magyar haza iránti hűsé'ges szeretet 
példáját becsülve meghatott lélekkel szemléltem az ősi föld, Hazánk em
lékeit. 

G.P. '(Svédország, Európa) Köszönöm a csendőrlaktanyában történt 
tanyázást ami egy nagyon nagy élményt nyújtott számomra. 

K.J. (Ausztria, Európa) A magyar hagyomány és katonai eszme ferm
tartására elsőrangú kiváló intézmény. 

H.E. (New-York, USA) Egy életre szóló élményt jelent számomra a m . 
kir. csendör laktanya (Múzeum) meglátogatása és varázsa. A múlt hősi 
ellenállásának inspiráló szelleme! Dicsőség azoknak, akik ebben a szel
lemben éltek és haltak. 

V.B.Z. (Florida, USA) A gyönyörű emlékek özönéért hálás köszönet. Ké
rem mindannyiunk nevében, hogy ezt a szép, de sokszor áldatlan mun
kát abba ne hagyd. Az igazi köszönet talán a következő életben jön . 

P.Zs. (Victoria, Ausztrália) A csendőr lak.tanya nagyon szép és meg
ható, Alkotójának minden jóérzésű csendőr hálával tartozik. Jegyezzük 
meg: Könnyű kritizálni, de nehéz alkotni. 

A Múzeumör egészségi állapota a korábbi évek igen megterhelö munkája következté
ben ma sem egészen kifogástalan. Kéri ezért, hogy a nem kifejezetten a Levéltár, Mú
zeumok, látogatás és szállásra vonatkozó ügyek kivételével a bajtársak leveleiket továbbá 
minden pénzadomány t, levelet és hírt a MKCsBK Vezetöséghez küldjék. (Cím: a B.L. 
hátsó, belsö fedőlapján.( Egyébként változatlanul várja mindenkor szeretettel a bajtársa
kat, diákokat, cserkészeket, a Szent László Rend és Társaság tagjait előzetes levél vagy 
telefon-bejelentés után. 
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Összesített kimutatás a Levéltár és Múzeum gazdálkodásáról 
az 1976 évben 

(Részletes tételek, adatok megtekin~hetők a Múzeum 
irodájában.) 

Bevétel Kiadás 
Bajtársi, baráti adományokból 1,459.71 1. sz . Jelzálogkölcsönre: 
Külön adakozás az 5 évvel 1,300.00 havi törlesztéli, 12-szer 139.44 
ezelött fel vett 3,000 dol -
láros 2. sz. Jelzálogkölcsönre, 2.sz. Jelzálogkölcsönre: 
l3-szor 100.00 havi törlesztés , ll-szer 26.95 
Egyéb bevételek: 
vitéz Kövendy Károlytól 5,656.61 2. sz . Jelzálogkölcsönre : 

teljes kifizetés, 
hátralévö összeg 2,904.04 
ügyvédi költség 50.00 
telekkönyvi bejegyzés 4.00 

Üzembentartás : Villany, víz, 
fűtés, kert, hó és szemét
eltakarítás 

Adó 

Javítás, karbantartás, 
iroda, postaköltség, telefon és 
reprezentáció 

1,673.28 

296.45 

2,958.04 

1,190.04 

416.12 

Bevétel összesen: 

Üvegszekrények"polcok stb. 

8,416.32 Kiadás összesen: 

1,607.34 

275.05 

8,4i6.32 

Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Etobicoke, (Ontario, Kanada) 
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vitéz Kövendy Károly s.k. 
levéltáros és múzeumőr 

A Vezetőség levelesládájából 

Az MKCsBK és a B.L. Szerkesztő Bizottsága ezúton is köszönetet 
mond a címünkre Új-Zélandból, Ausztráliából, Európából, Délameriká
ból és Északamerikából bajtársainktól, azok kedves hozzátartozóitól, 
előfizetőinktől és barátainktól kapott karácsonyi és újévi jókívánságokért. 
Isten hallgassa meg Öket és adjon továbbra is erőt, egészséget mind
annyiunknak az elkövetkező esztendőkre. 

• 
Részletek az 1976 évi karácsonyi segélyakciónkra beérkezett levelek

ből: 
1976. XII .. 3 ... hálás szívvel köszönöm kedvességteket. Augusztus vé

gén kórházba kerültem vese bántalmakkal. Szerencsémre a bal veséből 
operáció nélkül elmentek a kövek. Cím hiányában a múlt évi küldeményt 
is most köszönöm meg. 

1976. XII. 2 ... Köszönöm jókívánataitokat. 90 évemmel nehezen, de 
még élünk. 

1976. X. 25 ... Igen meghatott nemes, emberbaráti gesztusuk. Igen 
örülnék, ha írnának sajátmagukról, hogy tudnám, kik azok, akik a mai 
hajszás, önző világban birtokosai a humánus gondolkodásnak. 

1976. XII. 17 ... Részvétük és gazdag karácsonyi ajándékuk igen Jól 
e~ik. 

1976. XII. 17 ... a jó Isten áldása szálljon mindnyájukra jószívü
ségükért. Én már sajnos 73 éves beteg vagyok. Még korábban kaptam 
az uram miatt idegbetegséget, ami kiváltott nálam egy idegalapi gy 0-

morfekélyt. 82 kilóróJ 29 kilóra fogy tam le. Ma is csak szigorú diétás 
kosztot ehetek. Egy éve combnyaktörést szenvedtem. 3 hónapig feküdtem 
a kórházban. 6 hónapra 'tanultam meg járni, de ma is csak bottal 
tudok menni. A szögelés nagyon fáj benne. Isten fizessen ezerszeresen a 
velem tett jóért. 

1976. XII. 8 ... Hálás köszönetem a küldeményért. Isten fizesse meg! 
1976. XII. 6 ... Isten fizesse meg jószívüségüket, hogy a messze tá-

volból is gondolnak két szegény öregre. 
1976. XII. 14 ... a küldeményt megkaptam, köszönöm szépen. Tavaly 

négy hétig, az idén két hétig feküdtem szív-infraktussal kórházban, nem 
volna szabad semmit se csinálni. 

1976. XII. 10 ... N.N. írja, hogy boldog Karácsonya lesz, mert vannak 
szerető szívek, akik gondolnak rá. Igen jól esett neki a támogatás. 

Érk. 1977. I. 5 ... Köszönnettel nyugtázom a szeretetadományt, ami 
nagyon meghatott. Nagyon jó érzés volt, hogy annyi év után vannak még, 
akik ilyen szerencsétlen családokról se feledkeznek meg. 
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Új-Zéland (New Zealand) 

B.Gy. 1976. XII. 20 .. . Gratulálok a nívós B.L-hez! Isten áldjon meg ér
te Benneteket. Mellékelten küldök 30 AU. dollárt a B.L-re, vagy amire 
szükséges. Itt Új-Zelandban már csak tudtommal hárman vagyunk csen
dőrök. Nagy távolságra lakunk egymástól. A meleg bajtársi kapcsolat 
meg van, de sajnos csak ritkán találkozunk. Búcsúzom igaz bajtársi 
szeretettel. 

Aúsztrália 

Dr.T.Gy. Liverpool (N.S.W.) 1976. XII. 7 . .. A B.L-t megkaptuk. Ez a 
szám is, mint az előzőek, tartalmas, jó és a bajtársak szívesen olvassák, 
s mint mondják, nem tudják letenni, míg ki nem olvasták. Hát ennél na
gyobb elismerést nem hiszem, hogy bármelyik szerkesztő bizottsági 
tag bajtárs is kaphatna . Várjuk a következőt! Kérünk jelvényeket a név
jegyzék szerint. Nemzetközi postaszelvényt csatolok. 

Európa 

Paradicsomkirály, Grosseriach, 1976 
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B.A. Grosserlach (Nyugatnémetország) 1976. X. 6 ... Igen, nekem nagy 
passzióm a kerti munka, melynek meg van a gyümölcse. Zöldségféle 
bőségesen termett, burgonya több , mint 100 kg. , mely nekünk az egész 
éven át elegendő. A földieper , paradicsom és málna is bevált, melyet a 
fénykép is igazol. Több paradicsom megnőtt 52.5 és 53 dkg-ra . Ebből a 
magból küldtem múlt évben Felföldiéknek is . Mindentől eltekintve jól 
vagyunk. Sógornőm elvállalta a B.L. költségeinek rendezését. Ha a jó Is
ten meg fogja engedni és fog bennünket segíteni , a jövő évben sor ke
rül kanadai útunkra . Maradok szeretettel és bajtársi köszöntéssel. 1977. 
I. 7-én . .. Végre megtörtént 1976. XII. 22-fm Bregenzben két bajtárs ta
lálkozása, kik 40 év óta először szorítottak meleg szeretettel kezet egy
mással. Leírhatatlan öröm közepette élvezték a vendéglátást és beszél
gettek emlékeikről. 

v.Dr.K.V.B. Stockholm (Svédország) 1976. XII. 16 . . . az MKCsBK 
tagjai közé fölvételem és tiszteletbeli csendőrré való kinevezésemért, 
melyről a B.L. 1976. évi 1. számából értesültem, ezúton mondok hálás 
köszönetet. 

H.M. Manom (Franciaország) 1976. X. 6 ... A magam részéről én is 
el vagyok foglalva. Nem gondolom, hogy szégyen lenne, hogyacsendőrök 
között is akadt olyan szerencsés ember, aki a sok éves kutatás után, 
talán végre össze tudná gyüjteni, csokorba szedni ősapáink hagyatékát. 
Tudomá&om szerint a földön az ősi Hungar-Magyar Szumír agyagtáb
lát magyarra csak néhány tudósunk fordította le. A költészettel még sen
kisem foglalkozott. Miért ne lenne helyes a B.L-ben megindítani e nagy
értékü ismertetések közlését. Ti tudjátok, hogy van-e értelme őseink nagy
ságát ismertetni, vagy hagyjuk mi is mások kicsinyessége és irigy el
bírálására ? 

M.L. Koblenz (Nyugatnémetország) 1976. XII. 14 . .. A B.L. 2. számát 
örömmel és köszönettel vettem. Lehetetlen lenne a színvonal emelkedé
~ét észre nem venni. Fájó emlékek, színes történetek a közös múltból, 
rövid hírek a még élő, vagy elköltözött bs-akról. Haladjatok sikeresen 
ezen a jól választott tiszta úton. 

Amerikai Egyesült Államok 

K.K.T. Rocky River (Ohio) 1976. XII. 17 .. . A mellé kelt nyilatkozatot 
a legközelebbi Bajtársi Levél-ben, ha mód volna rá , szíveskedjél közölni. 
Mindez Kerecsendi Kiss Márton tudtá val és beleegyezésével történik. -
"Az alábbi nyilatkozatot Dr. Kálnoki Kis Tiborné kérésére teszem: Az 
1976-ban kiadott ,Rőzseparázs' c. könyvem 219-ik oldalán kezdődő elbeszé
lésemet a könyv 224-ik oldalán angol nyelven is közlöm. A fordításra 
Dr. Kálnoki Kis Tibornét kértem fel, aki azt elvállalta és a megadott 
határidőre kitünően elkészítette. A könyvbe azonban - végtelen sajná
latomra - hiba csúszott, nem Dr. Kálnoki Kis Tiborné fordítása, hanem 
egy átalakított, lerövidített szöveg, mely a lektor tévedése folytán az ere
deti fordításból csak néhány részletet tartalmaz. Ezért Dr. Kálnoki Kis 
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Tiborné nevének használata ellen tiltakozott. Kérésének eleget teszek. A 
szöveg helyesbítésére a lehető legrövidebb időn belül intézkedem. 1976. 
december 5-én Kerecsendi Kiss Márton s.k." 

CS.B. (Cleveland, Ohio) ... 1977.1. 10. A B.L. 1976. X. 31-iki számát nagy 
megelégedésselolvastam végig. Elismerést érdemel munkád, ha való
jában életünk már csak az emlékezésből él ... csak az a fontos, hogy ne 
térítsen el bennünket a mindenáron való dicséret. Igaz, az sem szül jó 
vért, ha hibáinkat emlegetjük fel, de a s()rok között ilyesmikre is emlé
keznünk kell. C~ato~tan küldök ismét 5 dolláros csekket a B.L. támogatá
sára. 

Dr.B.L. San Francisco. (Cal.) 1976. XII. 15. "Kedves Lajos! Most, hogy 
közeleg a Karácsony, leállunk a nagy rohanásban és rágondolunk isme
rős és ismeretlen barátainkra. Ezek közé tartozol Te is, kit nagyra be
csülök önzetlen, odaadó közremükÖdésedért, közös múltunk ápolása és 
hagyományaink ébrentartása érdekében végzett tevékenységedért. Mint 
a Csendőrségi Lapok volt szerkesztője értékelni tudom minden erőfe
szítésteket és csak gratulálni tudok a B.L-hez, mely szerény keretek kö
zött is méltó utóda a Csendőrségi Lapok szellemének és lelki örökségé
nek. Ezúttal mellékelern évi hozzájárUlásomat, mellyel már régóta adós 
vagyok. Az elkövetkező ü~nepekre minden jót kivánva sokszor üdvö
zöllek. " 

S.A. Cleveland (Ohio) 1976. XII. 13. "Köszönöm a B.L-t. Csak gratulál
ni lehet a gyönyörű cikkekhez. Kívánok egy nagyon kellemes Kará
csonyt és boldog Újévet. Csatoltan küldök 15 dollárt a B.L-re, a mara
dékot a Segély Alapra." 

W.L. Pasadena (Cal.) 1976. XII. 14 Elolvasás után beláttam, hogy ez 
csak az Önök családi közlönye, szerte az egész világból, de sajnos Los 
Angeles és környéke nem szerepel benne. Mellékelten küldök 5 dollárt 
költséghozzájárUlás címén. 

B.B. Los Angeles (Cal.) ... Bajtársi szeretettel kívánok kellemes szép 
karácsonyi ünnepeket és boldog Újesztendőt. 

Sz.M. Betlehem (Pa.) 1976. X. 13. Özv. V.L-né, aki a Bank of Montreal 
City Hall Calgarytól30.00 dollárt kapott, hálásan köszöni. Nagyon jól esett 
neki a messzi tálvolból és a baráti összetartás, mely férje halálával 
kapcsolatban segítségére volt. 

v. N.L. Cleveland (Ohio) 1976. VIII. 20 ... A legutolsó B.L. elment 
Spanyolországba. Az egyik ottlakó bs-unk, aki itt volt látogatóban el
kérte tőlem. Kérésednek szívesen teszek eleget és mellékelek egy kí
vonatos kézirat másolatot. Említett könyvem, mely kízárólag csendőr . 
és honvéd tárgyú, kb. Karácsonyra kerül kí a nyomdából, ha az az 
átkozott "ha" közbe nem jön. A B.L. nívója semmivel se marad el 
a régitől. Hálás köszönet érte és aki írja, illetve sajtó alá rendezi ál
lítom, ért a dolgához. Szeretettel várom, mint kezdet kezdetén a Salz
burg-i lágerban úgy most is és mindenkor. Amint írtam, minden példány 
kézhezkapása után 5 dollárral járulok a költségekhez. Amikor még 
nem voltam nyugdíjas, tÖbbet tudtam adni. Gondolom, ha minden bs-am 
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minden lapért ennyit adna, nem fttjna a fejetek a költségek előterem
tésénél. 

K.F. Clifton (N.J.) Egyik Angliában élő bajtársunk Horváth Sándor 
kérésére szeretném, ha el tudnák küldeni Pintér László szds. címét. 
Én továbbítanám a részére. Ugyanis, mint volt parancsnokával szeretné 
a kapcsolatot felvenni. A B.L. kiadásaihoz 20 dollár hozzájárulást csato
lok. Címem: Mr. F. Körmendi 77 Homestead Str., Clifton N.J., 07013, 
USA. (K.F. 1977. I. 3.) . 

T.I. Somerset (N.J .) 1976. XI. 27. Szülei és hozzátartozói keresik Sza
bó József cső. szakv-t, aki a nyírmihálydi őrsön (Nyíregyházi osztály) 
teljesített szolgálatot és engem a somolnoki 526. sz. Hadikórházban 1945. 
I. 18-án meglátogatott. Azóta nyoma veszett. Címem: Mr. I. Tóth, 184 
Harrison Str., Somerset, N.J. 08873 USA. 

T.K. (Ardmore, Pa.) 1977. III. 3 ... Tisztelettel és szeretettel adózom 
Főtörzsőrmester Úrnak és mindazon bajtársaknak, akik segítenek a vilá
gon szétszóródott bajtársi lelkek összetartásában. Már egy éve nyugdíj
ban vagyok, de tétlenül soha. Jól vagyok. Legnagyobb örömöm unokáim 
társaságában van. Amikor a B.L-t megkapom, azonnal végigolvasom. 
Éjszaka álmaimban megjelenek volt őrskörletemben, kedvesen figyel
meztetek, igazoltatok, nyomozok, kikérdezek, partizánokkal harcba szál
lok, stb. Mindezeket reggelenként Feleségem elmondja ... jól esik oly-

;.~~tf.@l1e( .... ·,·;.~·: lX ';~l , .f~ 

néhai Berki József az Egyesült Államok polgára, volt honvédtizedes, később m.kir. próba
csendőr , Szatmárcsekén, szülőfalujában, valamikor 1913 előtt. 
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kor egy könnyet ejtenem ... Folyó évi hozzájárulásom 15.00 dollárt pén
zes utalványon csatolom. 

K.Gy. (Sun City, Az ., USA) 1977. III. 3 ... A B.L.-ból olvasom, hogya 
Múzeum keres emlékeket a régi csendőr életből. Boldogult apósom, 
Berki József , - én már nem ismertem - nagy csendőrbarát volt. Ami
kor a fényképet régi dolgaink között megtaláltam, megértettem. Katonai 
szolgálata után vették föl a csendőrséghez még 1913 előtt . Az I. Világ
háború után vándorolt ki Columbusba (Ohio, USA) hol mint városi alkal
mazott dolgozott és halt meg. Büszke lehetett katona korára, hogya ko
rábbi évekből származó katonai fényképeit az új felvétel mellé másoltat
ta . A kép Szatmárcsekén készült. 

Délamerika 

v.K.Gy. Sao Paulo (Brazília) 1976. XII. 3 ... Megkaptam 1916. XI. 
6-án kelt igen megtisztelő formába öntött kedves leveleteket, tele a 84. 
születésnapomra kifejezett jókívánatokkal. Fiam hozta kí agyárból, 
aminek ma is öreg munkása vagyok, oda érkeznek leveleim. Hálásan 
köszönöm Nektek igen jól eső figyelmeteket. Viszonzom a jókívánato
kat, úgy Nektek, tnint kedves Családotok tagjainak. Fölhasználom ezt 
az alkalmat, hogy őszinte örömömnek és dicséretemnek adjak kifeje
zést a B.L . 2. száma nagyon szép és nagyon okos összeállításáért. Ha 
köztetek lehetnék, megölelgetnélek és megropogtatnálak Benneteket, ki
ket minden vonatkozásban nemes és fennkölt lelkiség vezérel. Igaz ba
ráti szeretettel öreg barátotok. 

M.A. Sao Paulo (Brazília) 1976. XII ... egy kegyelemteljes magyar 
Karácsonyt és egy szabad Magyarországot az eljövő Újesztendőben, va
lamint sok jó egészséget, kitartást és sikert kívánok a csoport és a magam 
nevében. 

A.B. Wilde (Argentina) 1976. IX. 12 ... Ebben a jobb sorsra érdemes 
országban sok a munkanélküli (részben megérdemlik). Senkise alcar dol
gozni. Mindent a szemétbe hajigálnak és azután szidják a kormányt, 
jobbik esetben csak az elnököt, hogy nem elég a fizetés. Az adókat nagyon 
felemelték. Én, aki magasabb kategóriába tartozom, nem keresem meg 
havonta a 100 dollárt, bruttó. Ezzel szemben vannak cikkek, melyek drá
gábbak, mint a USA-ban, pedig nem fényűzési tárgyakról van szó, hanem 
borotvapengéről , fogkrémről, ruháról. A cipők ára valamit lement, de 
mégse elég ahhoz, hogy sokan hozzájuthassanak. Az autóipar pang. A 
gyárak hetekre becsuknak, s ha megkezdik is a munkát hetenkint csak 
3-4 napot dolgoznak. A vasútak kétségbeejtően rossz állapotban vannak. 
A kocsik ajtajáról hiányzik a zár, nincs világítás, az ülések kiszaggatva, 
bepiszkítva, ablakok kitörve. A pályaudvar sötét, piszkos, a vonatok át
lagosan fél órás késéssel járnak. Ami jármű magánkézen van drága 
és újabban azok se bírják kocsiparkjukat cserélni a magas árak miatt. 
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Kanada 

P.J. Lethbridge (Alberta) 1977. I. 27 .... A részemre küldött B.L-t 
megkaptam, mint öreg nyugdíjas örömmel olvasgatom. Hálás vagyok 
érte. 35 év távlatából megelevenednek az én emlékeim is .. . Elnéze
getem a Viznicze völgyében a Kárpátokon belül, 1942-ben készült fölvé
telt . .. melyet örömömre még szüleim megőriztek . Akkor a frigyesfalvi 
őrsön (Munkácsi szárny) szolgáltam, mint beosztott, későbo , mint őpkh . 
14 kisközség tartozottörskörletünkhöz. A vizniczei regényes völgy szélén a 
gr. Schőnborn család vasgyári telepet alapított, melynek 1807-ben a Sze
pességről beköltözött munkásaíból és bányászaiból alakult a gr. Schőn
born Figyes nevét viselő község. A völgyben már két század előtt voltak 
hámorok, sőt régebben kezdetlegesen a földbe vájt gödrökben termel
tek vasat. A vasgyáron kívül vasércbányák és vasöntő is volt a községben. 

1933-ban kerültem a Testülethez, a VI. ker. biharkeresztesi őrsre . 
Résztvettem a felvidéki bevonulásban. 1941-42-ben Ungváron végeztem 
el az egyesített jv. tanfolyamot. Az összeomlás Csehszlovákiában ért, 
a beregszászi osztállyai kerültünk fogságba , s az egyik nagy ukrajnai 
fogoly táborból 1949-ben érkeztem meg 6 cső. és 1 rő. bs-sal Ungvárra , 18 
napi keserves gyötrődés után. Mondhatom életem legszomorúbb Hús
vétja volt. 6 hónap után állítottak népbíróság elé , hol mondva csinált 
vádak alapján 25 évi kényszermunkára ítéltek. Közép-Ázsiába vittek , 
hol mint bánya és építőmunkás szenvedtem és éheztem. 1955. XI. 25-én 
betegen a 42 kilómmal amnesztia révén hazakerültem, s boldog voltam , 
hogya jó Isten megőrzött és egyszer még láthattam hazámat. 
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Hosszadalmas lenne 10 évi rabéletemet leírni. Mint volt hadifogoly 
teljesen egyetértek Szolzsenyicin " Gulág szigetcsoport" c . könyvével. 
Ez megmondja, tisztán és megbízhatóan, hogy milyen a rendszer és, 
hogy milyen hamis képet vetít ma is. Nagyon szépen köszönöm a meg
~vást, de egészségi állapotom nem engedi. Boldoggá tesz az a tudat, hogy 
nem vagyok én sem elfelejtett. Az ez évre is esedékes előfizetési összeget, 
25 dollárt mellékelve küldöm. 

v.B.B. (Toronto, Ont.) 1977. II. 17 ... most a B.L. szerkesztőjéhez for
dulok azzal a szerény kéréssel, ha egy mód· adódik rá, úgy kérem a csa
tolt cikket a B.L. következő számában leközölni. Esetleg át javítva, át
fésülve , vagy lerovidítve, úgy ahogy a szerkesztők szoktak a közlendő 
kéziratokkal elbánni. Marssó alez. úr több mint ezer csendőrt nevelt, s 
ha nevelt jei kezébe kerül a lap és olvashat ják a közlemény t, mélyebb ha
tássallesz rájuk, mert hiszen egy legalacsonyabb rf-ú egyén, egy volt pró
bacsendőr írta. (Készséggel hozzuk, lásd B.L. 1977. 1. szám) 

Sz.B. Osawa (Ont.) 1977. I. 7 . . . a küldött B.L-eket mindig megkaptam 
és hálásan köszönöm a bizalmukat, hogy hozzájárulásom nélkülolvasója 
voltam Értesítőjüknek. Mellékelten küldök 10 dollárt a B.L-re. 

v.P.L. Kitimat (B.C .) 1976. XI. 22 ... köszönettel megkaptam a B.L. 
1976. évi 2. számát. Én, aki magam élek csak itt fent, északon, ez volt 
a legszebb karácsonyi ajándék. Tiszta sZÍV'emből köszönöm és gratulálok a 
calgaryi csoportnak eredményes, becsületes szép munkátokhoz. Adjon a 
jó Isten erőt , egészséget és hosszú életet mindnyájotoknak. Nagyon kel
lemes karácsonyi ünnepeket és boldog Újévet kívánok. Soraimhoz csa
tolok 20 dollárt , 17 a B .L-re , 3 dollárt a jelvényre, melyet most megren
delek. 

Értesítés 

Több bajtársunk érdeklődésére közöljük, hogy Bödö Károly; Detektív
élet c. könyve (B.L. 1976. 2. szám 72 és 73 oldal) megrendelhető a szerző 
címén : Mr. Károly BÖDÖ East Villa Street, Pasadena Cal., USA, 91106. 
Ára: 8.00 dollár és a postaköltség. 

• 
Kérjük bajtársainkat, hogy átköltözés esetén a címváltozást késede

len1 nélkül jelentsék be , hogya B.L. minden száma rendeltetési helyére 
juthasson. 

Helyesbítés: 

A B.L . 1976. 2. számának 49. és 50. oldalán Horváth Ferenc zls. bs. 
csoportvezető neve helyesen : Horváth Sándor zls . bs ., csoportvezető . 

A B.L. 1976. '2. számának 63 . oldalán Fehérváry Ferenc ny. á.őrgy . 
bs-unk feleségének leányneve helyesen : Brand Margit. 
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A B.L. 1976. évi 2. számának 80. oldalán a befizetések nyugtázásánál 
adódott sajtóhibákat ezúton helyesbít jük az alábbiak szerint: 

1. oszlop 

21. tétel 
30. tétel 

, 

2. oszlop 
3. tétel 

3. oszlop 
7. tétel 

Sydney csoport AU $ 345.00 
Sao Paulo csoport 
" Rev .Sz.J. " 

Ismétlődés 

Torontói cSQPort Vg. és B.L-nek 
MKCSBK Vez. ir. átl. 

A MKCsBK Vezetősége 

'\ 

Cdn $ 417.73 
165.00 

Törlendő 

-Törlendő 

284.00 
100.00 

ezúton is nyugtázza köszönettel az 1976. szeptember l-től december 31-ig 
beérkezett előfizetéseket és egyéb pénzküldeményeket: 

M.L . 12.00 P.J . 25 .00 R.F . 30.00 
B.A. 10 .00 Sz .M . 3 .00 Rev.H .M . 25.00 
özv .H.J . 10 .00 v _A .A.Z _ 7.00 Gy .O. 50 .00 
G .Aa 12 .00 v.Z .J . 20 .00 D .S. 20.00 
H .G. 10.00 B :J. .-, 25 .00 U .J . 20.00 
v.T.J. 18.50 T.S. 20 .00 Cs.J. 12.00 
özv.P.F. DM 50.00 M .1. 20 .00 v.P.L . 20 .00 

London 
B .K. 15 .00 K. K. 10.00 
P.S . 10 .00 F .1. 5.00 

csoport font 30.00 özv .H.S . 10.00 K .Gy . 3.00 
v.Sz .L. 10 .00 E.M. 5.00 K.L. 3.00 
v.T.J. 5.00 B.L . 13.00 F.L . 3.00 

Melbourne 
dr .A.L. 2.00 M.A. 20.00 
K.J. 15.00 M.B . 50.00 

csoport 214.48 V.Zs . 5.00 H .K. 15 .00 
v .B.L . 3.00, S.A. 15.00 v.T .P .F. 10 .00 
H.1. 3 .00 N.N . 20.00 v .H .J. 20.00 
A.B . 20 .00 K .1. 10 .00 özv.T.J . 100 .00 
v.V.F . 32.00 W.L . 5 .00 Sz .1. 15.00 
N.O. 10.00 dr .B.L. 10 .00 B .Gy. 10 .00 
B.Gy. 30 .00 G .Zs . 15 .00 dr.H.E . 20 .00 
A.Gy . 15 .00 M .J . 20 .00 N.P . 20 .00 
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Kellemes szép húsvéti ünnepeket 
és magyar feltámadást 

.:. 

kíván Bajtársainak, hozzátartozóiknak és előjizetőinek a 
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Vezetősége. 

\ 

Weller Publishing Co. Limited, 412 Bloor Street West, Toronto, Ont. Canada. 

SZERVEINK: 
A Bajtársi Levél. 

A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség - MKCsBK - központi 
tájékozta tój a. 

Szerkeszti a MKCsBK Vezetősége megbízásából: 
A Szerkesztő Bizottság. Főszerkesztő: Dr. Kiss Gyula . 

Minden eikké rt és közleményért annak szerzője felelős. 
Kiadja: a MKCsBK Vezetősége. 

Levéltár és Múzeum 
Bajtársaink gyűjtéséből és adományaiból példás áldozatkészséggel 

létesített és fenntartott otthona történelmi és testületi értékeinknek és 
a testvér bajtársi egyesületek emlékeinek. 

Levéltáros és múzeumŐr: Vitéz Kővendy Károly szds. Címe: "MKCsBK" 
Hungarian Veterans' Archive and Museums, P.O. Box 335, Etobicoke, 
Ont. Canada, M9C 4V3 

POST ACÍMÜNK: 
A MKCsBK Vezetősége a pénzküldemények kézhezvételét a B.L-ben, 'vagy 
magánlevélben elismeri és nyugtázza. Minden levelet, hírt, közlemény t, 
előfizetést és pénzadomány t a következő címre kérünk: 

Veterans' Association 
1328-87 Avenue, S.W., 

Calgary , Alberta, Canada 
T2V OW3 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feLtámadásában! 
Ámen. 




