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vitéz Baranchi Tamáska Endre: 

Hősök napi gondolatok 
Május 30-án a közeli dormonti parkban tartózkodtam. A nap gyönyö

rűen ragyogott be a hatalmas juharfák lombjai között. Dél felé járt az idő. 
Sortűz hangzott el, egy kürtös az "Ima" jelet fújta, s az amerikai veterán 
küldőttség koszorúját lehelyezve a hősök emlékkövére tisztelgéssel né
zett az árbócrúdra felszökkenő lobogóra. 

Gondolataimban éveket repültem vissza. Haza Magyarországra -
szülővárosomba, Nyíregyházára. Szerettem járkálni mindig a csendes, 
magyar temetőkben. Az a templomi csend, amely azokban honolt, nagyon 
megnyugtató volt mindig számomra . 

. . . Így májusban történt egy jó pár alkalommal, hogy gimnáziumunk 
cserkészcsapata önként jelentkezett a hősi sírok rendbehozatalára . Nem 
kellett messze menni, csak avasuti fölüljáró hídon áthaladni, s már lát
szott is a nyíregyházi hősi temető egy dombtetőn . A májusi nap éppen 
olyan szépen sütött, mint itt a dormonti parkban. Lágy szellő fujdogált 
néha, hogy megrezgesse a sudár jegenyék leveleit, amelyek élő falként 
fogták körül a zöld pázsittal benőtt temetőt. Benn a kavicsos utak között 
katonás rendben sorakoztak a sírok. Így fogadott bennünket minden al
kalommal a néma, halott ezred. A fej fákat beton kocka alap, s rajta ' 
egyszerű rohamsisak helyettesítette. Az első oldalakon nevek, rendfoko
zatok, évszámok, de bizony sok tábláról csak azt lehetett leolvasni, "Is
meretlen". A kék égen néha egy-egy felhő-gomolyag úszott keresztül, 
a nyárfák halkan susogtak, a tücskök ciripeltek és a vadrózsabokrokon, 
szomorúfüzeken apró madarak adták a templomi zenét, dalukkal dícsérve 
az Urat. Mi pedig szorgalmasan gyomláltunk, ásóztunk, gereblyéltünk és 
öntöztük a frissen elültetett virágokat. Az idő hihetetlen gyorsasággal 
repült. Arcunkat kipirosította a jó erős májusi napfény, s mire kezdett al
kOIiyodni, kész is volt ki-ki a reája bízott munkával. - Ilyenkor még el
sétáltam megnézni azt a hősi sírt, amelyikre édesanyám szokott virágot 
helyezni. Nagybátyám valahol távol, orosz földben nyugodott és így egyik 
ezredtársa kapta meg mindig a kegyelet virágait. Jókedvvel szedtük ösz
sze szerszámainkat és sorakoztunk, hogy hazafelé induljunk vidám nó
taszóval. 

Másnap megtörtént az ünnepség és az azt követő díszelgés . A nyíregy
házi hősök temetőjében is felharsant a kürt, melynek érces hangja be
lereszketett a levegőbe. Harsány vezényszavak pattogtak, fegyverek 
ütemesen csattantak, kardok villantak, kezek lendültek tiszteigésre és 
úgy hallgattuk megindultan az "Ima" jelet ... 

Most, jól tudom, a magyar hősök temetője otthon elhanyagolt, gazos, 
a sírok besüppedtek. Nincsenek ma otthon magyar cserkészek, ifjak, akik 
azokat rendbehoznák. A magyar hősökről , vértanukról ma tilos otthon 
megemlékezni. A hősi álmát alvó ezred pedig némán várja azt a napot, 
mikor a nyírségi dombokon és szerte az egész országban újra felharsan
hat szabadon a régen hallott "Ima" kürtjel. 
Pittsburgh, 1967. május 30. 
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JEGYZŐKÖNYV 

Felvétetett Calgaryban, 1978. október 4.-én 19 óra 30 perckor, Keresz
tes Lajos lakásán (1328.-87-Ave.S.W.) a MKCSBK. Ügyvezető Törzs tu
lajdonát képező vagyon és iratok átadása, illetve átvétele tárgyában. 

Keresztes Lajos, 
Szabó Gellért, 
Szelei József 
átadók. 

Jelen vannak: 
dr. Kiss Gyula, 
Karancz János, 
v. Rácz István, 
Dr. Fabó Károly, 

Vörös, Imre, 
Szelei József, 
Szabó Gellért 
átvevők. 

A megnyitó beszéd után ügyvezető elnök (Keresztes Lajos bajtárs) 
átadja Dr. Kiss Gyula bajtársnak az MKCSBK Ügyvezetőség összes va
gyonát leltár szerint. 

Keresztes Lajos, Szabó Gellért és Szelei József bajtársak leellenőriz
ték a leltárat és azt rendben találták. 

Keresztes Lajos bajtárs átadja Karancz János bajtársnak a cím és 
nyílvántartást. 

Kárancz János bajtárs átvette a megmaradt boritékokat, (3,500 db.). 
Keresztes Lajos bajtárs átadja Dr. Kiss Gyula bajtársnak a jelenlévő 

irattárat - életrajzok, a százéves évforduló stb. 
Keresztes Lajos bajtárs átadja Szelei József bajtársnak az átadás nap

jáig beérkezett bajtársi adományokat és közös megegyezés után a pénz
tárkönyvet csak az 1978 szeptember havi bank kimutatás beérkezése után 
fogjuk lezárni és átadni, illetve átvenni. 

A jegyzőkönyv felolvasása után a jegyzőkönyvet rendben találtuk és 
lezártuk. 
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1328-87 Ave. S.W. Calgary, Alberta, Canada T2V OW3. 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett Calgaryban 1978. október 16-án 19 óra 20 perckor Keresz
tes Lajos volt MKCSBK Ügyvezető lakásán az MKCSBK Pénztárkönyv 
és mellékletei átadása, illetve átvétele tárgyában. 

Jelen vannak: 

Átadók: 
Keresztes Lajos szkv. cső . főtörm . 
a MKCSBK volt Ügyvezetője, 

Szelei József MKCSBK Üség volt 
pénztárosa. 

Átvevők: 
Dr. Kiss gyula szkv. cső.szds . 
MKCSBK B.L. Főszerkesztő es 
felelős kiadó, 

Szelei József pénztáros. 

A bizottság a pénztárkönyvet és mellékleteit átvizsgálta és rendben ta
lálta és 9,130.12 azaz Kilencezeregyszázharminc dollár és 12 cent érték
ben átvette. 

Átadók: Átvevők: 

'\ fi / /. i!.-I ,*{+e-~~~./ ~. 
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ELSZÁMOLÁS 

A MKCSBK Központi ügyvezetőséghez 1978. jan. 1-től-1978. október 
6-ig, és a B.L. Kiadóhivatalhoz 1978. október 7-től 1978. december 31-ig 
Calgaryba érkező Bajtársi adományok bevételéről, kiadásáról és ma
radványáról. 
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1977 évben 2 év lejáratra vásárolt 7 1/4 %-os 
577322 (TDR) számú bank kölcsön betéten : 5.000.00 

A maradvány é.s a kötvény készpénz értékben : $ 8,201.43 
azaz Nyolcezerkettőszázegy dollár és 43 cent. 

Calgary, 1978. december 31. 

Yltei~1-. .) ös penztaros. 

Az 1978 évi elszámolást felülvizsgáltuk. A visszatért pénzesutalványo
kat és bankfolyószámlákat előtaláltuk. A fenti összesített kimutatás a 
MKCSBK Központi Ügyvezetőség és a B.L. Kiadóhivatal pénztárbetét
könyv , bankbetétkönyv és a részletes kimutatás adataival megegyezik, 
hitelességét igazoljuk. 

Calgary, 1979. január 13. 

A M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG VEZETŐJE. 

1. sz. KÖRLEVÉL 
valamennyi csoport és szórványvezetőnek és bajtársnak, 

Á 110m á s h e l y é n. 

Kedves Csendőr Bajtársam ! 

1978. évi február hó ll-én, Calgaryban (Alberta, Kanada) Ügyvezetőnk 
és törzsével tartott l. sz. Vezetőségi Értekezleten kiértékeltük a volt m. 
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kir. Csendőrség alapítása 100. évfordulóján tartandó megemlékezésre 
vonatkozó, a világ minden tájáról beérkezett javaslatokat. 

Ezen megbeszélés során mérlegeltük a szétszórtságunkkal járó föld
rajzi, politikai, gazdasági és anyagi helyzet adta különféle körülménye
ket. Mindezeket egybevetve és később a szükséghez képest kiegészítve 
az 1981-ben tartandó megemlékezések tervezéséhez összeállítottunk 
"IRÁNYELVEK" -et, melyeket csatoltan kiadok. Ebből atervezetből 
annyit fognak csoport jaink és a központ is megvalósítani, amennyit a 
helyi körülmények és az anyagiak megengednek. 

A hivatkozott "IRÁNYELVEK" javaslatokat tartalmaznak: 

A.) Csoport jaink és szórványaink részére. 
B.) a MKCsBK központja részére, valamint 
C.) a végrehajtás és az 
D.) anyagiak előteremtésére. 

A.) 
Csoport jaink és szórványainkhoz. 

1.) 1981 év február havában, a Csendőrnaphoz legközelebb eső, vagy 
más alkalmas vasárnapon a helyi, vagy a legközelebb eső magyar (r.k., 
g.kath., ref., ág.ev.) templomban kérjünk ünnepélyes istentiszteletet. 
Ezen legyenek jelen mindazok, akik valaha a m.kir. Csendőrségnél szol
gáltak, az MKCsBK rendes és tb. tagjai, hívjuk meg hozzátartozóinkat, 
a környéken élő honvéd és szh. bajtársakat, a magyar egyesületeket 
(zászlóikkal együtt), barátainkat, jóismerőseinket is . 

Kérjük fel a plébánost (lelkipásztort) ünnepi szentbeszéd ima elmondá
sára, s ha szükséges, adjunk neki egy kis írásos tájékoztatást, mely volt 
testületünk felállítását és működését tartalmazza. Az istentisztelet kere
tében történhet meg a Jubileumi Zászlószalag megáldása és annak a zász
lóanya által a Csendőrzászlóra való felkötése. (l. sz. melléklet). A Csend
őrzászlót (piros-fehér-zöld zászló, koronás magyar címerrel) ha esetleg 
nem lenne a szalaggal együtt készíttessük el, idő rendelkezésre áll. Asz
szonyaink hímzésben, kézimunkában ügyesek és gyakorlottak. 
Utána következhet - ha helyben már van ilyen - a Magyar Hősiem
lék megkoszorúzása. A koszorút piros-fehér-zöld szalaggal a csoportve
zető tegye le rövid emlékezés elmondása után. 

2.) Az ünnepélyes istentisztelet után, vagy más alkalommal a bajtár
sak látogassák meg a helybeli temetőben nyugvó elhunyt csendőrök sír
jait és helyezzenek el néhány szál virágot a kegyelet és emlékezés jegyé- , 
ben. 

3.) Rendezzenek a bajtársak alkalmas helyen és időben díszebédet, 
vagy társasvacsorát. Meg kell hívni a fent már említetteket, valamint 
mindazokat, akik a megelőző években is hűséges látogatói illetve részt
vevői voltak a csoport összejöveteleinek. Meg lehet hívni az állami rend
őrség vezetőjét is. Ünnepi beszéd elmondására jó előre föl kell kérni 
lehetőleg köztiszteletben álló polgári személyt, ha lehet olyan valakit, 
aki annak idején hivatali állásából ismerte a csendőri szolgálatot. 
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Alkalmat kell adni, hogy a megjelent hivatalos vendégek az ünnepi 
beszéd után szintén röviden szólhassanak. Utólsó szónok legyen a cso
portvezető , aki megköszönvén a felszólalásokat egyuttal kiosztja az ok
leveleket és díszérmeket. 

4.) Műsoros emlékünnepély tartása. Nagyobb helyeken megfelelő sza
valatok, zeneszámok, táncszámok mellett ünnepi beszéd ismertesse rö
viden a m .kir. Csendőrség feladatát, szolgálatát, működését. Az Ade
laide-i (S .A. , Ausztrália) csoport 1978. Csendőrnapi rádióelőadása illetve 
annak helyi szereplőkkel való előadása a célnak igen megfelelne. Utczás 
M. szds. bs . ottani csopvez. és rendező minden bizonnyal ad útbaigazí
tást. Néhány hasznos adat és útmutatást csatolok esetleges fölhaszná
lásra (2. sz. melléklet). 

B.) 
A MKCsBK központ tervei. 

1.) A volt m.kir. Csendőrség alapítása 100. évfordulójára a MKCsBK 
Vezetője Jubileumi Díszérmet alapított. Rajza, leírása és elnyerésének 
feltételei a B.L. 1978. évi 2. számában jelentek meg. 

A téritési díj később kerül megállapításra. 
2.) Díszoklevél kiadása . A volt m.kir. Csendőrségnél tényleges szolgá

latot teljesítettek, a közösségeink rendes és tb. tagjai, a csendőr leszár
mazottak részére, emlékül arra, hogyaTestületnél szolgáltak, illetve, 
hogy az emigrációban se feledkeztek meg róla - akik a 100. évfordulót 
megérik. 

3.) Ösztöndíj alapítása. A Széchenyi Társaság által életrehívott toron
tói (Ont., Kanada) egyetemi magyar tanszéken, vagy bármely más egye
temi magyar tanszéken nyugaton, vagy a Burg Kastl-i magyar gimnázi
umban kerül elhelyezésre. Ennek kamataiból minden évben a legjobb ta
nuló (magyarságismeret, történelem, földrajzban) kapna jutalmat. El
sőbbséget élveznének a csendőr leszármazottak. 

4.) Csendőr Emléktábla elkészítése. Elhelyezésre kerülne esetleg a 
Múzeumban, vagy olyan magyar vezetés alatt álló egyházi, vagy világi 
épületben, hol helye és őrzése biztosítva van. (3.5. sz . melléklet.) 

1979. V. 4-12-ig Charleston városában (S.C., USA.) a Citadel-ben or
szágos ünnepségeket fognak tartani fabritzi Kováts Mihály óbester (1724-
1779), az amerikai lovasság megszervezőjének emlékezetére. Ha a Cita
del falán egy csendőr emléktáblát tudnánk elhelyezni, nemcsak méltó 
helye lenne egyik emléktáblánknak, de az is biztos, hogy ott megfelelő 
őrzésben és gondoskodásban is részesülne. 

5.) Domokos Sándor fhdgy.bs-unk (Winnipeg, Man., Kanada), szob
rászművész csendőr mellszobrot készít, melyre a felkérést és a szüksé
ges részleteket megkapta, csupán készkiadásai megtérítésének ellené
ben. Elhelyezésére talán a Múzeum lenne ugyancsak alkalmas. 

6.) A BAJTÁRSI LEVÉL díszkiadása . 1980. X. 31-én a B.L. maga
sabb oldalszámmal, fényképekkel , térképekkel ünnepi szám formájában 
fog megjelenni. Kérjük bajtársainkat, hogy akinek birtokában van még a 
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csendőr szolgálatra vonatkozó, különös érdekességgel bíró , vagy törté
nelmileg fontos fénykép, vagy leírás, vagy az évfordulóra vonatkozó sa
ját cikk, küldje el a B.L. címére. Másolat készítése után kívánságára 
vissza fogjuk juttatni. Tervezünk hozni cikkeket az elmúlt korok mind
egyikéből, beszámolót csoport jaink alapításáról, müködéséről és össze
jöveteleikről fényképeket. Kérjük a vonatkozó anyagot - akik még nem 
tették - küldjék el. Határidő 1979. december 31. 

7.) Emigrációs "Életleírás". Az MKCsBKlétszáma kiöregedés és elha
lálozás folytán rohamosan csökken. Ezért kötelességünknek érezzük, 
hogy - amíg nem késő - adatokat, bizonyítékokat gyüjtsünk és hagy
junk az utókor számára. Ezek az iratok lesznek bizonyítékai annak, 
hogy a volt m.kir. Csendőrség tagjai az emigrációban is megállták he
lyüket. Ezért az MKCsBK Ügyvezetője 1977. X. 20-án 1. sz. Körlevelében 
a bajtársakhoz fordult és kérte az adatok összeírását és beküldését. 
Az "Életleírások" szépen gyülekeznek. Kérjük bajtársainkat, hogy akik 
még nem tették készítsék el azokat és küldjék be címünkre. 

A határidőt kiterjesztem 1979. december 31-ig. 
Ha a jó Isten megengedi érni, hogy Magyarország felszabadul, akkor 

a múzeumi értékekkel együtt haza lesz szállítva. Ha azonban a MKCsBK 
létszám hiány miatt megszünik, akkor az utolsó ügyvezető köteles el
juttatni a MKCsBK Múzeum levéltárába, további megőrzésre. 

8.) Csendőr tabló. A MKCsBK vezető és az ügyvezetőség 1978. febru
ár ll-én Calgaryban a volt m.kir. Csendőrség alapításának 100 éves em
lékezetére Csendőr tabló összeállítását határozta el. Az ügyvezető a tabló 
összeállításával és elkészítésével Szelei József cső., pénztáros és Segéd
alap kezelő bs-at bízta meg, aki az anyag összegyüjtését megkezdte. 

A tabló tartalmazni fogja emigrációs időnkről, 1947-től , a grazi Magyar 
Csendőr Bajtársi Asztaltársaság, a MKCsBK vezetői és az akkori ve
zetőségek tagjainak fényképeit, a .viselt tisztségek és azok időtartamai
nak feltüntetésével. 

A tabló előreláthatólag a MKCsBK Múzeumban lesz elhelyezve. 
9.) Jubielumi találkozó. Kivánatos, hogy 1981 év nyarán, ahol a leg

több bs. él és megközelíthető, az északamerikai földrészen , Montreal
Toronto-Hamilton-Windsor és Cleveland térségében, hozzátartozóink
kal és a tb . csendőrökkel együtt háromnapos bajtársi találkozót tartsunk. 
Elképzelés: 1. nap: Beérkezés, elszállásolás. 

2. nap: Közgyülés, este társasvacsora. 
3. nap: Piknik, utazás haza. 

A találkozó lefolyásáról a B.L. képes beszámolót fog hozni, mely egy
ben tájékoztatónknak utolsó és záró száma lesz. A találkozó megszerve
zését, rendezését és levezetését a Központi Jubileumi Rendező Bizott
ság végzi. Elnöke a MKCsBK vezetője. Tagjai az érintett csoportok-és 
szorványok által kiküldött, illetve fölkért bajtársak. 

Megjegyzés. 

A M.Kir. Csendőrség Oknyomozó Történeté-nek kiadása. 

8 

, 

Dr. Rektor Béla szds., egyetemi tanár bs-unk (Tucson, Az., USA.) a 
B.L.-ben is ismertetett könyvének kézirata elkészült. Megjelenése a szer
ző kiadásában 1979 év végén, vagy 1980 tavaszán várható. Az okmányo
kon alapuló szakkönyv felöleli a m.kir. csendőrség történetét és foglal
kozik az azt megelőző állapotokkal is1ismerteti az emigrációs összefogá
sokat. A munka magyar nyelven készül, de később angol nyelven is meg 
fog jelenni, a szükség szerint. 

C.) 
Végrehajtás. 

Ad A.) 

Alkalmas időben és helyen az IRÁNYELVEK tanulmányozása után 
megfelelő értesítés alapján összehívott csoportgyülésen a bajtársak vá
lasszanak Jubileumi Rendező Bizottságot. Azokat a bajtársakat, akik 
más egyesületekben is müködnek és így nagyobb személyi és helyi isme
retekkel rendelkeznek, föltétlen be kell választani a bizottságba. Elnök 
a csoportvezető legyen. 

A jelenlétet megörökitő ív aláírása után mérlegeljék, hogy a helyi 
viszonyok, az egyházak és más magyar egyesületekkel való kapcsolatok 
alapján hol, mikor és milyen ünnepély illetve összejövetel megrendezé
séről lehet szó. Az időpont és a hely megválasztása figyelemmel más 
egyesületek összejöveteleire nagy fontossággal bír. A terem és zenekar 
lefoglalás a is történjék meg idejében. 

A müsor, program összeállitásához a szereplők idejében való felkérése 
kivánatos. 

Amikor már majd a részletek, a program végleges lesz, meghívót kell 
nyomtattatni, vagy sokszorsíttatni és azt előre összeállított névjegyzék 
alapján a meghívandóknak kiküldeni. Az összejövetel vagy ünnepély 
megfelelő hírdetése

J 
fényképész biztosítása, a magyar sajtónak beszá

moló küldése igen fontos. 
A B.L. részére is kérünk részletes beszámolót és fényképeket is. 

Ad B.) 

A központi tervek megvalósítására és az 1981. évi Jubileumi Találkozó 
megrendezésére Központi Jubileumi Rendező Bizottságot szándékozom 
alakítani. 

Figyelembe jönnek a fentírt térségben élő csoport jaink és szórványa
inkhoz tartozó bajtársak, akik kellő személyi és helyiismerettel rendel
keznek, s a találkozó megtartására a legalkalmasabb helyet tudják ki
választani. 

Kérem tehát a fenti területen élő csoport jaink és szórványaink veze-
tőit, hogy válasszanak, illetve kérjenek föl csoportonkint, szórványonkint 
két bajtársat, akikkel előzetesen írásban, majd 1980 nyarán személyes 
találkozás alkalmával is az előzetes közösen kialakított és elfogadott 
terv alapján a találkozót részleteiben is előkészít jük és megrendezzük. 
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Ugyancsak kérem csoportvezető bajtársaimat, hogy amennyiben el
gondolásunkkal egyetértenek és azt támogatják, a megválasztott, illetve 
fölkért bajtársak neveit hozzák tudomásomra. Határidő nemleges eset
ben is 1979. június 30. 

Ennek a rendező bizottságnak a felállítása és működése alapfeltétele 
a központi tervek megvalósításának. 

A fejleményeknek megfelelően minden további értesítést a Rendező 
Bizottság tagjaihoz küldendő körlevelekben és a B.L-ben fogunk adni. 

Kedves Bajtársaim! A Mindenható külön kegyelme folytán ma mind
nyájan megelégedetten, viszonylagosan gondtalanul és békességben 
élünk. Gyermekeink már mind megindultak és szépen elhelyezkedve a 
boldogulás útján vannak. 
Meggyőződésem, hogy volt Testűletünk becsületes, önfeláldozó műkö

dését, elesett és elhúnyt Bajtársaink emlékét szolgáljuk, ha a 100 éves 
évfordulóra való megemlékezés érdekében megtesszűk mindazt, ami 
erőnkből, tehetségünből telik és a helyi körűlmények között megvaló
sítható. 

Hiven, Becsülettel, Vitézül! 
Sarasota, 1979. február 22-én. 
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2. sz. melléklet. 

A m.kir. csendőrség a közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt ka
tonailag szervezett őrtestület. 

Feladata: működési területén a személy és vagyonbiztonság megóvá
sa a közbéke és közrend fönntartása, a büntetőtörvények, rendeletek és 
szabályrendeletek megszegésének, a véletlenből, vagy bármely termé
szetű mulasztásból eredhető szerencsétlenségeknek, veszélyeknek és ká
roknak lehető megakadályozása, a büntető törvények, rendeletek és sza
bályrendeletek ellen vétők kinyomozása és az illetékes hatóságoknak 
való átadása, illetőleg feljelentése. (SZUT. 1§.) 

A CSENDÖR az államhatalom képviselője, a törvényes rend és belső 
béke támasza, az ország közbiztonságának és nyugalmának őre, az állam 
és a nemzet bizalmának letéteményese. (SZUT. 71§.) 

a csendőr az őrskörletben használt nemzeti kisebbségi nyelvet leg
alább a szolgálat követelményeinek megfelelően 2 év alatt elsajátítani 
köteles. (SZUT. 85§). 

Emigrációban: Ápolja a szolgálati ideálokat és kegyelettel őrizze meg 
emlékét a volt m.kir. Csendőrség azon tagjainak, akik a törvény és a 
rend szolgálatában az emberi szabadságjogok és a közbiztonság védel
mében Hazájukért áldozták életüket. (MKCsBK feladatai 3. pont). 

Mikor 1944-ben a háború az ország határát elérte, a csendőr kakastol
las kalapját felcserélte rohamsisakkal és együtt harcolt a hadrakelt se
reggel és résztvett a visszavonulási harcokban. 

A csendőrség létszáma 1944 nyarán 22.000 fő volt. 1945. március 15-ére 
ez a szám 1l,000-re apadt. A többi elesett, eltünt, vagy fogságba esett. 
Csak a Budavár tömegsírjaiban közel 3,000 csendőr alussza álmát. A szov
jet által fölállított új kormány egyik első intézkedésével feloszlatta a 
m.kir. csendőrséget, tagjait pedig példátlan üldözéssel és kegyetlenség
gel pusztította, kivégeztette, internálta az ország határain kívülre is, s 
kényszermunkatáborokba tette. 

Ma a nyugaton talán 1,000 csendőr él, mindössze 5 %-a az utolsó lét
számnak. Ezek elhelyezkedtek, új otthont alapítottak maguknak, gyer
mekeiket felnevelték, iskoláztatták, s szorgalmukkal, becsületességük
kel és ügyességükkel megbecsült polgárai lettek a befogadó országok
nak. 

Megjegyzés 
Az ünnepi beszédet rövidre és velősre kell fogalmaznunk, nehogy az 

unalomba fuljon. Ezt azonnal követnie kell a műsorvezető részéről az il
lető állam nyelvére átültetett még rövidebb szövegnek. 

Bele kell venni még azt is, hogya m ,kir. csendőrség nem csak a 
magyarság erkölcsi és anyagi javainak volt pártatlan védelmezője, ha
nem a magyar földön lakó más nemzetiségű lakosságnak is. A m.kir. 
csendőrség tagjai nem politizáltak, végezték esküvel fogadott hivatásos 
kötelességüket nemzetiségre, vallásra, fajra, nemre, állásra, foglalkozás
ra való tekintet nélkül. Pártatlanságáért, önzetlenségéért mégis lakolnia 
kellett. 1945 után tagjait üldözték, a Testületet halálra ítélték, sokan em-
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,I bertelen kínzások következtében haltak mártírhalált, másokat kényszer
munkatáborok, börtönök nyeltek el. 

Erre a kimagasló ünnepre, amely az egyházakkal karöltve kezdőd
hetne fel kell vonultatni a volt Testület még élő tagjait, a MKCsBK tag
jait, tb. tagjait feleségeikkel , gyermekeikkel, unokáikkal a lehetőség sze
rint nemzeti díszviseletben, vagy népviseletben. Az ünnepségen, vagy a 
színpadon legyenek ott a magyar és a befogadó országok zászlói. Az ün
nepség kezdődjék a befogadó ország himnuszával, utána a magyar him
nusz, a végén a Magyar Hiszekegy zárhatja be a műsort. 

Az ünnepség helyét jól ki kell választani, nehogy a túlzsufoltság, a 
biztonság hiánya, vagy kedvezőtlen időjárás lerontsa a magasztos ünnep
ség hatását. 
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3. sz. melléklet 

Tanulmányok, Cikkek, Leírások, Versek 

Radnóthy Károly 

Újévi köszöntő 

Isten veled te gonddalteljes év, 
Űdvözlöm az ujonnan jöttet, 
Ez még hozhat számomra újat, 
Te már mehetsz, csak gond van mögötted. 

Jöjjön az új , telve színes reménnyel, 
Hozza az élet új, boldog dalát, 
Menj te megunt, vidd el a bút, a gondot, 
Emléknek sem hagyd itt, lábadnyomát. 

Varga István: 

Jöjj már te Újév, fiatalon, frissen , 
Hozz a magyarnak mindent, mit remél, 
Aranyló nedüt Tokajhegyaljáról 
S a rónák ringó kalásztengerét. 

S még egy, amiért várunk szívrepesve, 
Amit fájó szívünk tőled akar, 
Békét hozz Újév! Békét s szabadságot ! 
Ezt kéri tőled minden jó magyar! 

Kedves Csendőr Bajtársak és Vendégek! 
(Elmondotta a Calgary-i Csendőrnapon, 1979. II . ll-én.) 

98 éve annak, hogy Magyarország Apostoli Királya I. Ferenc József 
1881. február ll-én aláírásával szentesítette a m .kir. Csendőrség meg
alapításáról rendelkező törvényt. Ez alatt a 63 év alatt Magyarországon 
nem volt maffia és hasonló szervezett bűnszövetkezet, a mi anyáink és 
nagyanyáink, szüleink és nagyszüleink nyugodtan dolgozhattak, nem kel- . 
lett attól tartaniok, mint a mai anyáknak, hogy kint a folyóparton , par
kokban játszó gyermekeikre beteges hajlamú elmebetegek (psychotikok) 
törnek, megerőszakolják és számtalanszor meg is ölik őket, majdnem 
minden esetben oly lelki kárt okoznak fejlődésükben , amelyet sok esetben 
a mai nevelési tudomány se tud gyógyítani. 

Amikor visszagondolunk gyermekkorunk szép Csendőrnapjaira , min
den év február 14-ére, amelyet Magyarország Kormányzója 1931-ben 
vitéz Szinay Béla, a csendőrség felügyelőjének javaslatára Csendőrnap
pá nyilvánított, önkéntelenül a régi római közmondás jut eszünkbe : 
"Donec eris felix multos numerabis amicos ... " Azokon a Csendőrna
pokon az egész ország népe a barátotok volt. '45 után egyedül marad
tatok ... Hova lettek a barátok? Az akkori állapotokra a Tompa Mihály-i 
szavak éppenúgy ráillettek, mint a Bach korszakra : . .. " Bújt az üldö
zött, s felé géppisztolyos Á VÓ-s tört otthonába, s szertenézett s nem lelé 
honját a hazában. " Akik közületek ki tudták lopni életüket és azok, aki
ket nyugaton talált a háború vége.lnem maradt más választás számotok
ra, számunkra, mint új hont keresni túl a tengeren. Akik bentrekedtek 
a szegény letiport Hazában, azok sokszor még a börtönökben se vigasz
talhatták magukat Arany János szavaival, hogy: "Hála Isten este van 
megint, mával is fogyott a földi kín .. . ", mert kínzóik 3 shiftben dolgoztak. 
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A m.kir. Csendőrség feloszlatását azzal indokolta a rendszer, hogy 
igazságtalan társadalmi és gazdasági rend védői voltak a csendőrők. Ki 
a felelős a társadalmi és gazdasági rendért, annak fejlődéséért? Bizo
nyosan nem a polgárok személy és vagyonbiztonságának őrei. Nem vol
tak talán nekünk olyan vezetőink a történelem folyamán, akik igazságo
sabb társadalmi és gazdasági fejlődést kezdeményeztek? A népjólét, a 
társadalmi gondoskodás fejlődésének történetében a fehér ember társa
dalmában első helyen találjuk első szent királyunkat, Szent Istvánt, aki 
az özvegyekről és árvákról intézményesen gondoskodott. 1945-ig minden 
vármegyében működött az általa alapított árvaszék. 

A mi II. Rákóczi Ferencünk volt az első Európában, aki a jobbágyot 
felszabadította és földet adott a fölszabadított jobbágynak. 1848-ban a 
felszabadított jobbágy törvény előtti egyenjoguságáért, a szabad sajtó
ért, gyülekezési szabadságért és a 13 pontba foglalt egyéb emberi és 
nemzeti jogokért az egész nemzet fegyvert fogott. Az áldozatok között ott 
találjuk főurak, egyszerű nemes emberek, városi polgárok és földmű
velő emberek neveit. 

Nálunknál számarányban sokkal erősebb nagyhatalmak mindig vérbe
folytották a magyar nemzet törekvéseit, hogy igazságosabb társadalmi 
és gazdasági rendet alakítson ki magának. Feltételezhető az Rákosiról 
és Gerőről, hogy ők nem ismerték hazánk történelmét? Ez nehezen hi
hető el, hiszen mindketten tanult emberek voltak. Miért követelték tehát 
a m.kir. Csendőrség feloszlatását? A válasz egyszerű: A m.kir. Csend
őrség, mely rendeltetését és szolgálatát "Híven, Becsülettel és Vitézül" 
látta el 63 éven keresztül nem lett volna alkalmas és hajlandó párt
határozatokat végrehajtani, honfitársait kínozni és nemzetünk történe
tében a legnagyobb magyar emberirtást, az ún. abortusz törvényt vég
rehajtani. Ezért kellett a m.kir. Csendőrséget feloszlatni. 

Azóta otthon és idekint is sokat változott a világ. Ismét fel kell idéznünk 
egy régi, római közmondást: "Tempora mutantur et nos mutamur in 
illi s " ... Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. E megvál
tozott körülmények között nekünk, akik a II. Világháború alatt még fia
tal katonák voltunk, ma már mindnyájan az emberi életkor második fe
lében vagyunk, felvetődik .a kérdés: Mi legyen álláspontunk e megvál
tozott körülmények között. Szeretném, ha mindnyájan vissza tudnánk 
szállni gondolatban elhagyott Hazánk egy-egy laktanyájába, ahol vala
mikor ott álltunk sorban, s mint ujoncok letettük a Honvéd-esküt. En
gedjétek meg, hogy felidézzem a Honvéd-eskű utolsó szavait: ... "maga
mat mindenkor derék magyar katonához és hű magyar hazafihoz illően 
viselem és ezáltal becsülettel élek és halok. Isten engem úgy segél
jen!" Azt hiszem, hogy e szavak tartalma ma is és mindenkor megfelelő 
eligazitást nyújt számunkra. 

Amikor a jövőre gondolunk, fel kell idéznünk a mi korunk legnagyobb 
magyarjának Mindszenty hercegprímásnak szavait, melyeket itt mondott 
látogatása alkalmával közöttünk: "Igen fontos, hogy szerte a világban 
erős magyar egyesületek legyenek, hogy amikor üt az óra, szegény Ha
zánkért cselekedni tudjunk!" 
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Kérve kérlek tehát Benneteket, Csendőr Bajtársak, miként eddig is 
tettétek, maradjatok velünk a magyar egyesületekben, s dolgozzatok 
továbbra is együtt velünk. Gyertek velünk továbbra is templomainkba, 
s imádkozzuk, énekeljük együtt, hogy: ... "Megbocsátunk mindazoknak, 
akik reánk törtek ... " , hogy ezáltal méltók legyünk a Mindenható várva
várt ajándékára, hogy visszaadja mindnyájunknak, az egész magyar 
nemzetnek a drága magyar földet! 

Csepi Béla: 

Mi vagy te: 
száműzött-e vagy bújdosó? 

Mi csendőrök sem száműzöttek, sem bújdosók nem vagyunk. Hát ak
kor micsodák? ... 

Mi a hazánkat nem önként hagy tuk el, hanem mint hivatásos katonák 
háborús szolgálat, sőt harcok közben az ellenséges túlerő nyomására. 
Amíg tartott a lehetőség védeni a magyar földet, ott voltunk az ellenség
gel szemtől-szembe, elérhető távolságra fegyverekkel vagy kézitusák
ban érintkezésben vele. A jelszó' volt: visszatartani az orosz áradatot, 
mely az árvíz elemi csapásaként árasztotta el Magyarországot. Ez hon
védelmi feladat volt, a hon, az ország, az egész megtartásának felada
ta. Megkívánta az utolsó méterig, az utolsó lélegzetvételig tartó ellen
állást. S mi ezt megtettük. Hitünket, szándékainkat, terveinket az a re
mény tartotta fenn, hogy az utolsó percben, hogy az utolsó lélegzetvétel is 
hozhat fordulatot és sorsunk halotti szemfedőjét elhárítja felőlünk a gond
viselés, a szerencse. Nem így történt. Csalódtunk, Pedig az önfeláldo
zásig készek voltunk a végzet ellen csatázni. 

És ez nem száműzetés, sem önkéntes, sem kényszeritett. Nem önként 
hagy tuk el hazánkat, őseink földjét, nem is kényszerítve, mintha valaki 
megfélemlített volna. És ma sem félünk. Nem félünk, mert a keblünk
ben őrzött szándékaink ma is élnek, amikor eszközökkel, módokkal ele
venen tartjuk a parazsat, mely csak alkalomra, jó időjárásra vár, hogy 
szándékainkat lángra lobbantsa, erőtadó tüzzé fejlessze. 

Nos, kedves Bajtárs így gondolkozol, így élsz-e, vagy csak gyorsan 
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tűnő felvillanások az olykor hozzádérő kűlönféle alkalmakkor, pl. ami
kor emlékezel a tereptárgy ak érdekességeire, az esténként hazafelé bal
lagó kaszás-kapás emberekre és arra a függetlenségre, mellyel szolgá
latodat elláttad? Ezeket is milyen gyorsan szétfújja egy látogatás, egy 
telefon, egy a mai napot fenntartó feladat, elvégeznivaló. 

Ezekben a körülményekben van elrejtve a felelet: száműzött vagy-e, 
vagy csak bújdosó! 

Én magamat a szabadság hadifoglyának tartom. Micsoda ellentmondás 
ez, - majdnem megfordítva is ki lehet mondani. Azért élek fogságban, 
mert nem vagyok szabad a hazámért való munkálkodásban, népem, 
nemzetem megszabadításában. A szabadságban. Mi kellene ahhoz, hogy 
ebbe a tevékenységbe találjak célravezető tennivalót? . " Itt kint ezer 
mérföldekre távol, idegen világnézetek fogságában. 

Mert miben élünk ma már? .. Az emlékezésekben. Időnként elláto
gatunk hazafias ühnepélyekre, alkalmi felolvasásokra, - olvasunk ese
ményekről, történésekről, aggodalmakról és levegőt csépelő indulatki
törésekről, melyeknek édes-keserű az ize. Sokszor simogat juk meg emlé
keinket, sokszor szorul ökölbe a kezünk, de csak titkon a zsebünkben, 
mert érezzük, hogy jó embereknek kell lennünk, hiszen puszta életünk 
megtartását is nagyrészt másoknak köszönhetjük. 

Érdekes helymeghatározás ... Fogság, de nem az ellenség drótsövé
nyei és őrtornyai között. Fogság, mert nem mehetsz haza. Az otthoniak 
sem élnek szabadságban, csak engedély ben, hogy élhessenek az ellenség 
által engedélyezett területen és módon. Még emlékeink is fogságban 
vannak s jaj neked ha sóvárgásodat nyíltan, nyílvánosan kimondod, -
otthon - őseid ezeréves földjén. 

Itt a külföldön szabad vagy, de a legnagyobb szabadság: a haza el 
van zárva előled. Milyen jó Flórián Tibornak, aki lelki metamorfózist 
végzett el magában s itt él Millford-i remeteségében. Az idegen földet 
átfestette otthoni színekre, a levegőt otthoni ózonra változtatta át, mikor 
lelkét belemártotta katalizátor gyanánt az erdőkbe, hegyekbe, állatokba, 
madarakba, virágokba s miközben ő magyar maradt, környezetét is 
magyarrá változtatta, faragta, festette és ezzel megszabadult a fogság
tól, az idegen világ fogságától. Flórián Tibor igen ... de mi? . .. Hallot
tam életrevaló, ügyes csendőrökről, akik kicsinyben lemásolták Flórián 
Tibor átváltozását, de hol van még egy Flórián Tibor, aki nemcsak kör
nyezetvilágát alakította át magyarrá, de meggazdagította otthonról ho
zott lelkivilágát is. Mi is megtettük a magunkét, de csak nagy lelkek 
képesek nagy munkát végezni. Mindenkire hatót, mindenki által követ
hetöt. 

Mi megragadtunk a szabadság hadifogságában, mások a szabadság 
rabszolgái lettek. A szabadság nem egyéni, nem egy ember dolga. Mind
ny&junkért kell dolgoznunk! És nem elég, ha csak egyesek dolgoznak 
érte. Mindenkinek kell ... ahogy lehet. 

Bújdosó az, aki "nem lelé honját a hazában. " Igaz, hogy mi sem lel
tük honunkat hazánkban, de mi nem is kerestük ott abban a kockázatos 
életben, melyben oly sok bajtárs lelte halálát állati bosszúszomjból. A 
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megmaradt is szégyenletes , lealázott, embertelen viszonyok között pusz
tult el, vagy ha életerejéből maradt még egy morzsányi, abból tengődik 
a jobb jövőnek minden reménye nélkül. Mi nem vagyunk bújdosók az 
idegenben, de ők szívszaggatóan bújdosók saját szülőhazájukban. Ök 
nem hadifoglyok idegen világban, de rabok saját országukban. Ahol a 
bilincsek nem kézen-lábon vannak, hanem az imádságon, lelkük legel
zártabb kamrájában is. Minket felemel a szabad élet hadifogsága ide.,; 
gen földön , őket megöli a szolgaság saját hazájukban. 

Bajtárs! . . . el tudod-e csak képzelni is milyen szívfacsaró érzés, mi
kor ciángázos méreggel telt levegőt töltenek otthon a hazafiasságot 
szomjazó lelkekbe és széttépik népünk, nemzetünk nagyságos történeI
mét s helyébe egy Keletről hozott hóditóanyagot injekcióznak gyerme
keink, unokáin k lelkébe? .. El tudod-e képzelni, hogy csak egérutakon 
él az, aki nem sehonnai bitang ember? . . . 

Mindnyájan tudjuk, hogy kik azok akik az otthoni magyarokat pórázon 
és korbáccsal vezetik, azt is ki az ő főhatóságuk. Tudjuk, hogy minket 
ellenségnek tartanak, mert nem érhetnek el bennünket pórázzal, kor
báccsal. De behunyják szemüket és úgy gondolják, hogy ha nem néznek 
ránk akkor mi sem látjuk őket és mesterkedésiket. - Pedig olyan mez
telenül állnak, hogy rossz rájuk nézni. De, mi rosszban, jóban megpró
báltak vagyunk és annál szemesebb szemmel kisérjük az otthoniak éle
tét, sorsuk változását, de a felénk nyulkáló kezüket ellökjük magunktól. 
Minden sors adta körülménnyel meg tudunk alkudni, de sohasem az orcát
lan közeledésükkel. 

Bajtárs! . .. bajban vagyunk mindnyájan, legyünk társak és figyel
mezzünk magunkra, de ellenségeinkre is. - Legyünk kard és pajzs és 
el ne aludjunk a vigyázásban. -

Negyvenhét éves voltam, amikor el kellett hagynom hazámat. Nem 
szempontokból, tehát nem számításból, hanem a legkérlelhetetlenebb erő
szak és fenyegetés nyomására. Már akkor sem hittem el a kommunis
ták egyetlen fogadkozás át sem. És még a nyomoruságos élet próbate
vésére sem, mint sokan, akik egy év után már azt hitték, hogy elmúlik 
a bosszúszomj , felhagy a megsemmisítés állati ösztöne, - és újra kakas
tejjel süti nekik a kenyeret a kecskeméti menyecske. 

Bizony harminchárom éve annak. Harminchárom éve minden éjjel 
hazámról álmodom s álmaim átsétálnak napjaim valóságába is és min
den ami ér, szomorkodtat, vagy éppen megelevenít, elvisz hazámba és 
ott élem át azokat. Sokszor vagyok nappal is olyan élénken otthon, hogy 
még a falusi kutyák hangjából is megismerem, melyik kié . Emberek, 
állatok, füvek, fák, virágok nyüzsögnek emlékezetemben; összenövök 
velük, mint ahogy igazán sohasem szakadtam el tőlük. Tájak, vidékek 
boltozzák be látóhatáromat, ha az amerikai élet nyugton hagy és feléjük 
fordulhatok. Országom, népem történelme sohasem hagyott el engem és 
amikor ez a bizakodás melegszik fel bennem, bizton hiszem, hogy orszá
gom, népem, tájak és vidékek és a bennük harminchárom éve bukdácso
ló élet viszont rólam álmodik. 

És ez minden, ami nekem kell , semmi más! . . . 
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Műller Antal: 

vitéz Király Gyula ezds Úr a MKCsBK örökös tb. 
vezetöje feleségével és MüUer Antal őrm. a Sao Paulo-i 

csoport vezetője 1978-ban. 

vitéz Király Gyula szkv. m.kir. csendőrezredes Úr 86. születésnapjára. 

(Elhangzott Jundiai-ban, Brazília, díszebéd alkalmával 1978.XI.12-én.) 

Az idő, hogy elszállt. .. cserebogár" ... sárga cserebogár, mondhatná 
a mi ünnepeltünk, vitéz Király Gyula ezredes úr. Az idő, 86 esztendő el
mulott, de a "Tölgy" - még megvan, - szembenéz és ellenáll az élet viha
rával még most is, minden, a szervezetére hatni akaró kór, vagy beteg
ség - a jól edzett szervezete fölénnyel ellentáll 86 éves korára is! 

Gondolhatnánk magunkban, hogy igen, - könnyű volt eddig eljutni, 
mert a magas pozició és a kényelem hozzásegítette. Igen, - ezt el gon- . 
dolni lehet, - de mondani nem! Én, aki ismerem ünnepeltünk "Curri
culum Vitae"-jét - bizony az élet - a sors - nem volt mindig kegyes 
Vele szemben. A küzdelmét - már mint hosszú, bőgatyás pörgekalapos, 
csizmás parasztgyerek kezdte az iskola padjai között. Mindig kitünő 
eredménnyel végezve évzáró vizsgáit. Igen fiatalon - már mint katona
tiszt állt készen, hogya Reá háruló tisztséget, a Katonai Akadémiában 
tanultak alapján, - a gyakorlatba áttegye úgy, hogy alantasaiból mindig 
a legmesszebbmenő tiszteletet és elismerést váltson ki, mert gerinces 
katonaember volt. A kimondott szóra támaszkodva, azt rendületlenül 
betartotta, - de másokkal is betartatta ! 

Az igazságnak mindig nagy híve, soha nem hozott bírálatot, mert mint 
magasrangú tiszt, azt megtehette volna. Nem így - és nem ilyen alapo
kon kívánta a magas polc ot elérni, hanem a veleszületett szerénysége, 
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magas kultúrája, intelligenciája és a személyét övező elismerése juttat
ta abba a magas állásba, amelyet a második világháború befejezéséig 
betöltött. 

Utána a "Nyugat"-ra való menekülés következett, - kedves mind
nyájunknak az lett a sorsa. Otthagyni mindent ami kedves volt - Hazát, 
családot, házat, földet, hivatást - és egy sötét lepelszerü valamibe jutni, 
melyet semmi esetre nem lehetett jövőnknek mondani. Bizony az, nekünk 
magyaroknak, átláthatatlan, bizonytalan - függetlenségünket - a ha
zai rögöt is elveszítve a lábunk alól - tanácstalanul - támasz nélkül 
álltunk a nagyvilág színpadán. Ugyanilyen keserű érzések közepette ta
lálta magát, vitéz Király Gyula ezredes úr is, - távol a Hazától- idegen 
földön. 

De megmutatta ott is, hogy Ö úr és férfi is! A legalacsonyabb rendű 
munkáktól sem rendült meg, hanem azokat éppen úgy ellátta, mint a leg
precízebb feladatának akármelyikét. Itt Brazíliában - ketten - Endre 
fiával együtt kemény fába vágva fejszéjüket - bebizonyítva magaskö
rű ismereteiket a vegyészet terén, sikerült laboratóriumban, eddig isme
retlen műanyagokat kitermelniiik, melyek az iparban és a kereskede
lemben igen nagy fontossággal bírnak. Természetesen ezt az eredményt 
nem ilyen könnyen lehetett elérni, ahogyan én ezt rövid szavakkal ecse
teltem. Hosszú hónapok kísérletezése - éjjel-nappal járó fejtöréssel -
éjjeleken át nem alvással járó munkát igényelt! De sikerült, érdemes 
volt küzdeni, érdemes volt oly sok mindenről lemondani. Ahogy látjuk, 
a megélhetéshez szükséges "Manna" nem esett az égből, hanem az ered
ményt kemény kézzel kelletett kicsikarni. 

Legyen megengedve, hogy ebben az ünnepélyes órában elsőnek emel
jem poharam, felköszöntvén v. Király Gyula ezredes urat - kérvén a 
Mindenhatót, hogy még sok évig éljen és még sok jó egészségben legyen 
része e földi életben! Éljen! 

Még megemlékezni kívánok itt - jelenlevő Dávid József bajtársról és 
barátunkról- aki a sors iróniája folytán ugyanezt a napot tartja szüle
tése napjának. Öneki is gratulálunk és további jó egészséget és hosszú 
életet kívánunk! Felköszönteni kívánom még a jelenlevő hölgyeket és 
Gyurikát - akik méltó kerettel járulnak szép ünnepélyünkhöz. 

Sirchich László: 

Az első bécsi döntés és a felvidéki magyarság 

Immáron negyven esztendeje, hogy a bécsi Belvedere palotában a tria
noni magyar-csehszlovák per ujabb állomásához érkezett ... 

Amikor felidézzük 1938 őszének a Dunatáj trianoni csődtömege felszá
molását célzó törekvéseit, emlékeznünk és emlékeztetnünk kell a belve
derei rendezést megelőző néhány olyan, ma már történelmi előkörül
ményre, amely a nyugati közvélemény elfogulatlan, sajnos igen vékony 
szektora, de a nálunk gyorsan és könnyen felejtők felé is megfelelően 
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érzékelteti a nagyjából néprajzi alapon történt döntés vitathatatlan jo
gosultságát. 

A jólismert beállitás, amely az első bécsi döntést az akkori konstel
láció meghatározta európai általános fejlődés függvényének tekinti, köny
nyü és átlátszó alibi a magyar népet is egyébként megillető önrendel
kezési jog gyakorlati érvényesítésének megtagadására. 

1938 őszének eseményeit a húszesztendős előzmények nélkül elemezni 
már önmagában is elfogultságra, a magyar-cseh-szlovák viszonyt megha
tározó tényezők ismeretének teljes hiányára vall. 

Az imperialisztikus trianoni határmegvonás következményeként egyen
súlyát vesztett térséget maradéktalanul ellenőrző Csehszlovákiának, a 
kisantant inspiráló és vezető hatalmának machiavellisztikus kovácsai a 
huszas években elhangzó nyilatkozataikkal nemcsak koncepcióhiányról, 
de az általuk felidézett közép-európai vákuum következményeként, tel
jes bizonytalanságukról is tanuságot tettek. Akkor még élénken emlé
keztek, miként született meg a trianoni határ . . . 

A megkérdezése nélkül, akarata ellenére elszakított felvidéki magyar 
millió pedig Trianon előestéjén, 1920. június 2-án bátor képviselőjén, a 
később kiutasított Körmendi-Ékes Lajoson keresztül nyilatkoztatta ki ... 
hogy csak azért vesz részt az új államalakulat parlamenti ülésén, mert 
"ezúton véli biztosíthatni a lehetőséget arra, hogy a vele elkövetett pél
dátlanul súlyos nemzetközi igazságtalanságoknak, a közjogi és magán
jogi jogfosztásoknak ellene alkalmazott rendszerével szemben tiltakozó 
szavát messzehangzóan felemelhesse ... " Hangsúlyozta a nyilatkozat, 
hogy a felvidéki magyarságot megkérdezése nélkül csatolták a Cseh
szlovák Köztársasághoz, majd ezekkel a drámai szavakkal fejeződik 
be: " Önrendelkezési jogunkat soha és semmiképpen fel nem adjuk, azt 
fenntartj uk és követeljük!" 

A felvidéki "Egyesült Magyar Párt" 1938. őszén elhangzó deklaráció
ja ebben a szellemben, a felvidéki magyarság húsz esztendős lelki 
magatartásának hü tolmácsolójaként jelenti be, hogy ragaszkodik népi 
önrendelkezési jogához és maga veszi kezébe sorsának intézését. Ez a 
kiáltvány - Belvederét jóval megelőzve a felvidéki magyarság megmá
síthatatlan akaratának ma már történelmi dokumentuma. 

A dunai népek ellen elkövetett csehszlovák bűnök 1938 őszén bosszúiták 
meg magukat. A széteső köztársaság szlovákságának nagy többsége az
előtt sem tette magáévá Benes Edward úgynevezett "csehszlovák állam 
és nemzetkoncepcióját" , s nem mutatott hajlandóságot a "közös patrio
tizmus" elfogadására. Az akkori csehszlovák vezetőkörök valóságérzék
hiánya és szovjetorosz illuziói, konok elfogultsága következményeként 
eredménytelen Runciman-misszió, az első köztársaság többi, úgynevezett 
" nem államalkotó" nemzetiségeinek elkeseredése, rohamosan növekvő 
nyugtalansága olyan válságos európai légkört alakított ki, amelyet csak 
a szeptember 28-i müncheni négyhatalmi egyezmény oldhatott fel. Az 
alapjaiban megváltozott konstellációban látták a szlovákok elérkezettnek 
az időt , hogy gyökeres revizió alá vegyék ők is az autonómiát igérő 
pittsburghi szerződéssel, a turócszentmártoni deklaráció be nem tartott 
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titkos klauzulájával, a "vacuum iuris" elméletre TUKA-perrel felelő sú
lyosan megterhelt cseh-szlovák viszonyt. 

A szlovák néppárt Zsolnára összehívott pártközi értekezletén kombi
nációkban nem volt hiány. Voltak, akik a teljes elszakadásra gondoltak, 
komoly párt ja volt a lengyel-szlovák egyesülésnek, de a magyar-szlovák 
unió gondolatának is. Erre nézve Kánya Kálmán külügyminiszter szep
tember 27-i 5993/106 sz. Hóry András varsói követhez intézett számjeltá
virata különös figyelmet érdemlő dokumentum ... (Tiso a napokban há
rom pontban foglalta össze kivánságait Magyarországhoz való csatla
kozásuk esetére. Ezek : 1.) Központi hivatal végrehajtó hatalommal Szlo
venszko közigazgatását illetően és a szlovák nyelv hivatalos használata. 
2.) Külön országgyűlésféle törvényhozó hatalommal saját belügyeiben, 
vallás- és közoktatásügyekben és igazságügy terén személyi ügyekben. 
3.) Költségvetési kvóta. Tisoval közöltük, hogy kivánságait akceptáljuk, 
:mit megnyugvással vett tudomásul." Végül is - hosszas és heves vita 
után - a többségi határozattal létrejövő zsolnai manifesztum deklarálta 
Szlovákia .autonomiáját. 

A müncheni négyhatalmi egyezmény 2. sz. függeléke alapján "a négy 
nagyhatalom kormányfői kijelentik, hogy amennyiben a Csehszlovákiá
ban élő lengyel és magyar kisebbségek problémáját az érdekelt kormá
nyok három hónapon belül egyezség útján nem rendeznék, a kérdést a 
ma összeülő négy nagyhatalom kormányfői újabb értekezleten tanul
mány tárgyá vá fogják tenni ... " Az 1938. október 9-én Komáromban vég
re meginduló tárgyalásokon az új "kötőjeles" államjogi helyzetnek meg
felelően a szlovák Msgr. Tiso vezette Cseh-Szlovákia delegációját. Az 
első napon még kedvező légkörben indultak meg a tárgyalások, s a cseh
szlovák delegáció beleegyezett Ipolyság és Sátoraljaújhely-kisállomás 
"jószándékot" jelképező azonnali átadásába. Másnap már nyílvánvalóvá 
vált, hogy a Kánya Kálmán és Teleki Pál vezette, Andorka Rudolf vk. 
ezredes, katonai szakértő bevonásával tárgyaló magyar ko)'mánykül
döttségnek az 1910-es népszámlálás alapján felvázolt etnográfiai határra 
vonatkozó javaslata a cseh-szlovákok merevellenzésével találkozott. · 
Tisoék először csak a Csallóközt, majd ennek háromszorosát kb. 5,400 
négyzetkilométert 350.000 lakossal ajánlottak fel. A négy napig tartó ko
máromi tárgyalások, amelyekre a cseh-szlovákok bizonytalanul és fel
készületlenül, a magyar delegáció viszont bőséges anyaggal, s a Dunatáj 
akkori legkiválóbb nemzetiségi szakértőjének, Teleki Pálnak a színek el
rendezésével nemcsak a nemzetiségi megoszlást, de a népsűrüséget is 
bemutató híres nemzetiségi térképével felszerelten érkeztek, a Cseh
szlovák küldöttség magatartása miatt október 13-án megszakadtak. 

Itt nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy régebbi kiegyezési törekvé
sek mindig a néprajzi, nemzetiségi szempontokat igyekeztek hangsú
lyozni, vették kiindulási alapul. Így az 1861-es szlovák Memorandum a 
Felvidék szlováklakta részeit javasolta ún. felsőmagyarországi szlovák 
kerületté alakítani. A kerület fővárosává akkor nem Pozsonyt, hanem 
Besztercebányát jelölték meg. Hogy a trianoni határ messze meghaladta 
az amúgy is elképesztő szlovák aspirációkat, utalunk Holdzsa Milánnak 
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1918 őszén a demarkációs vonal megvonását illető Bartha Albert had
ügyminiszterrel Budapesten folytatott tárgyalásaira. Prágában erre 
olyan "riadalom és izgalom következett, amelyet soha előtte és utána 
nem láttam" - vallja Vavro Srobar a csehofil vezető szlovák politikus, 
későbbi teljhatalmú miniszter, aki Hodzsát hazaárulással vádolta. Vé
gül is Benes erélyes közbelépése állította le a további budapesti tárgya
lásokat. 

Komáromot hosszas diplomáciai tevékenység követte. Hangsúlyt érde
mel, hogy az akkori magyar kormány - elfogulatlan nyugati megfigye
lők, így Macartney szerint is - föltétlenül négyhatalmi döntés tárgyává 
kívánta tenni a magyar szlovák vitát. A magyar külügyminiszter ezt az 
óhaját Párizs felé, de London irányában még nagyobb nyomatékkal 
ismételte meg. A magyar államfő Neville Chamberlainhez intézett leve
le a kevéssé ismert, de döntő dokumentum az akkori messzenéző ma
gyar koncepciókat illetően. Horthy kormányzó levelére Chamberlain -
többek között - így válaszolt: ... "az az őszinte óhajunk, hogy ez alka
lommal érthető legyen egy jóakaratsugallta, s minden érdekelt fél jogán 
és érdekein alapuló egyezmény, amely enyhíti a nemzetiségi sérelme
ket ... Lord Halifax október 24-én, Edinburghban tartott beszédében ki
jelentette, hogy Öfelsége kormánya elismeri, Magyarországnak jogos kö
vetelései vannak, s reméli, hogy békés tárgyalások útján lesznek kielé
githetők ... " 

A bécsi Belvedere palota 
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A hosszú vita során a magyar kormány népszavazás útján történő dön
tést ajánlott. Tisoék berlini útjával, s az új külügyminiszter Chvalkovsky 
jó kapcsolataival magának hátvédet építő cseh-szlovák politika szorgal
mazta a tengelyhatalmak döntőbíráskodását. 

Végre, 1938. november 2-án Bécsben a történelmi Belvedere palotában 
összeülő német-olasz döntőbíróság megállapította magyar-szlovák határ 
az első olyan rendezése a történelemnek, amely - nagyjából - nép
rajzi elvek alapján történt. AZ 1938. december IS-én megejtett magyar 
népszámlálás szerint a visszatérő területen a lakosság száma 1,032,356 
lélek volt. A kiváló és elfogulatlan RadI Emanuel cseh tudós szerint is 
megbízhatatlan csehszlovák népszámlálás 1930-as adatai szerint is ezen a 
területen mindössze 27.7 százalék szlovák élt. Az 1938-as korrekt magyar 
statisztika szerint a visszacsatolt terület népességének csupán 11.9 szá
zalékát találta szlováknak. Legalább 80,000 magyar maradt szlovák ura
lom alatt, a jelentős szórványok, továbbá Pozsony és nyitra-barsi össze
függő palóc félsziget magyarjai. Ez a magyar népcsoport, az 1945-ben 
elhurcolt, a Szovjetunióból halálos kórral visszaszállított, a morvaor
szági mirovi börtönben elhunyt Esterházy János vezetésével példátmu
tató hősiességgel és bátorsággal küzdött jogaiért, fennmaradásáért a 
Tiso-Tuka-Mach-Karmasin-i német protektorátus alatt álló Szlovákiában. 

A történelmi igazság, de a célzatos beállítások is megkívánják annak 
hangsulyozását, hogy Magyarország a Párizs-környéki békeparancsok 
okozta krízises 1938-as esztendő őszén sem feledkezett meg reviziós po
litikájának ama alapelvéről, amely ugyanazon hatalmak közreműködé
sével óhajtotta elérni a trianoni békeparancs felülvizsgálatát, amelyek 
ezt a végzetes közép-dunai "rendezést" létrehozták. Ha másként tör
tént, egyáltalán nem az akkori magyar vezetésen múlott ... Az oly ritkán 
tapasztalható, de a nemzetközi életben elengedhetetlen tárgyilagosság 
rovására menne annak a - későbbi felettébb hideg magyar-szlovák vi
szonyt jelentős mértékben meghatározó - körűlménynek elhallgatás a 
is, hogy Bécsben Ciano olasz külügyminiszter volt a jogos magyar kö
veteléseket támogató fél, Ribbentropp inkább a szlovák álláspont felé 
teendő engedmények irányában exponálta magát. 

A Kánya-Teleki képviselte, tiszta és becsületes népszavazást kérő ma
gyar álláspontot Belvederében ugyan nem honorálták, de a bécsi döntést 
követően általánosan megnyilvánuló könnyes magyar öröm abevonuló 
honvédcsapatok fogadtatásának feledhetetlen, ma már történelmi jele
netei, megnyilatkozásai felértek egy népszavazással ... ! 
(A fenti cikk megjelent a Toronto-i Magyar Élet 1978. XII. 2-iki számában.) 
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A honvédek disz menete Kassa főterén 
Kassa, 1938. november ll. 

A csendőrtiszti tanfolyam diszmenete 

(Foto Orelly) 

",,_1 

Katonasirok a Graz-i Központi Temetőben 1978. Karácsonyán 

Bánfai József: 

Karácsony Stájerországban ... 

Itt az a szokás, hogy Karácsonyra a hozzátartozók friss fenyőgallyak
kal, gyertyás karácsonyfákkal díszitik fel halottaik sírjait. Így én is el
mentem gyertyát gyújtani a grazi Zentralfriedhof-ba, a Hősök temetőjé
be, hol az 1939-1945-ben elesettek nyugosznak. A három kereszt előtt 
álló nyírfa alatt tartja Hadnagy István cső. törzsőrmester bajtársunk 
"nagy pihenőjét" . Meghalt még 1946-ban, angol fogságban. Szíve fölött ál
ló fa erősebb és 2-3 méterrel magasabb a többinél. Körülötte honvéd 
bajtársak pihennek. Miután a fakeresztek elkorhadtak, helyettük négy
szögletes keramit oszlopokat állítottak, amelyeken a Hősök nevei vannak. 
Az oszlopoknak csak a felső része látszik ki a hó alól. A magasabb ke
resztek pedig olyan alakzatban vannak állítva, mint a csatárok a harc
ban. A sírokat most vastag hótakaró fedi. Az égen sötét felhők. 

A fák ágai túlvilági hangokat susognak. Az ágakon bús madárkák vár
ják virrasztva a tavaszt. Esteledik, s a város már karácsonyi reklám
fényben úszik. A hősök sírjain egy parányi gyertya lángja száll szembe 
a sötétséggel. Az égő gyertyákról könnycseppek peregnek lefelé, talán 
az édesanyák, feleség , gyermekek könnyei. Elmélkedve álltam a sírok 
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között, téli szél rázta meg a fákat. Lábam elé egy elhalt gally esett. Kala
pot emelve búcsuztam a hösi sírok lakóitól. A Hősök Emlékműve előtt 
is sok égő gyertya emlékeztet a "Hadak Útján" járó Bajtársainkra. 
Évente én többször ellátogatok hős Bajtársaink sírjaihoz, mert Ök most a 
Mindenható előtt imádkoznak mindnyájunkért és Hazánk felszabadu
lásáért ... 
(Ligist, 1979. január 17.) 
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A Hősi Emlékmű 
Őszi ködből 

szőtt puha fátyol 
Lengi körül. 
Őrt áll a szobor. 

Rendithetetlen 
a semmibe bámul. 

Hősi magánya mély, 
árnya komor. 
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Messze a fények 
halványan égnek. 

Sűrű esőnek 
a könnye pereg . . . 

Granitból teste 
megmerevedve 

Semmibe néznek 
a béna szemek. 

Állok előtted 
szobra a Hősnek. 

Hangtalan kérdés 
a lelkemen ég, 

Ki hát a Hős? De 
te titkodat őrzöd 

Ajkadra forrva 
a néma pecsét. 

Hős-e a német, 
akit a végzet 

Akkor tiport el 
Moszkva alatt 

Mikor merészen 
gránát kezében 

Megrohamozta 
az állásokat? 

Vagy az orosz tán, 
ki mint oroszlán 

Elszántan védte 
a Volga kanyart? 

Vagy a japán, ki 
banzáj-t kiáltván 

Mint élő bomba a 
mélybe zuhant? 

Hős-e a finn, ki 
meg tudott fagyni 

Ladoga tónak 
jégmezején? 

Hős-e az angol? 
Bulldogként harcol 

S jeltelen nyugszik 
a tenger ölén. 

Hős a spanyol, ki 
új zászlót bont ki 

S érte a vére 
a fóldbe csorog? 

Vagy az a másik, 
ki szembe csatázik 

S halálos sebbel is 
csak mosolyog? 

Hát a magyar, ki 
szembe mer nézni 

Vörös világnak 
a tankjaival? 

Mint modern Dávid 
vívja csatáit 

Meghal azért, mert 
élni akar! 

A Mekong delta 
száz számra ontja 

S holtan arat ma 
új hősöket ... 

Bosztoni szőke 
ifju ledőlve 

Vérrel itatja 
a rizsfóldeket. 

Ellene bujva 
lopva - lapulva 

Áll a Viet-Cong 
holt társa felett , 

Új harcra készen 
s meghal merészen . .. 

S új hősök jönnek 
a holtak megett ! 

Hát újra kérdlek, 
faragott képed 

Melyiknek szobra? 
Ki hát a hős? 

Páros e tétel, 
Kain vagy Ábel? 

Akit legyőznek, 
vagy aki győz? 

Gomolygó ködből, 
nesztelen csöndből 

Csendül a válasz. 
Szava kemény: 

- Túl a határon, 
a fóldi világon 

Más már a mérték. 
Tiszta a fény .. . 

Mi megbékültünk, 
egymáshoz értünk, 

Csontunk letisztult, 
szinte fehér. 

Pirosló vérünk 
gyöngyharmatából 

Új életet szív 
az ősi gyökér. 

Aki eléri a messzi mezőket 
Salakját, szenyét 
előbb leveti. 

Emberi volta 
gyülöletének 

Egyenruháját 
még künn leteszi. 

Hűs magassága 
a szellemi létnek 

Átalakítja 
a büszke erőst, 

Ellenfelének 
áldozatában 

Látja meg tisztán 
az emberi hőst . 

Zsoldost a hőstől 
ez ami választ, 

Harcosból hőssé 
ez eszme emel, 

Ellenfelében is 
látja magát Ő 

Hűség az mindig 
babért követel! 

Nincs hűség melyet 
lekicsinyelhet 

Gyűlölt itélet, 
vagy bosszús harag, 

Ellenfelednek 
tiszteletével 

Emeled hőssé 
fel magadat! 
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Gyöngyös-Halászi Takách Attila 
(1914 - 1945) 

Pillanatfelvételek 
a volóci 
sítanfolyam életéből 

I (Megjelent a Csendőrségi Lapok 
1940. február 1. számában.) 

A sitanfolyam parancsnoka: 
vitéz Thassy-Plavenszky Ferenc örgy. 

Sivítva nyargal a januári szél az apró faházikók jégcsaptól csikés 
ereszei között. Valahonnan a fehéren csillogó havasok közül szakadt le 
ide a völgy mélyén szunnyadó falura és amint alá zúdult a felhőkkel ölel
kező csúcsok magasából magával hozta a sötét fenyvesek illatát, a ko
pasz lomberdők sóhajtását és incselkedve szórja az ember szemébe a 
végtelen hómezők porát. 

Élesen csikordul a hó csizmánk sarka alatt, amint első lépéseinket 
tesszük Volóc kanyargós főutcáján és bizony önkéntelenül összedörzsöli 
a kesztyüt az ember, mert hőmérő nélkül is érezni, hogy nagyon magas
ra hozott a kis vonat, mialatt sisteregve erőlködött neki az éles kanya
roknak, hogy azután egy utolsót szusszanva álljon meg velünk Volóc köz
ség állomásán. Amerre csak ellátni, mindenütt hó .. . hó ... hó. Fehér sap
ka fedi az alacsony ruszin házakat, a fenyők, mint élő karácsonyfák 
pompáznak sziporkázó díszükkel és hó fehérlik csimbókokba fagyva a 
mellettünk elhaladó atyafiak cifrán varrt halina kabát ján. Hosszú sí
talpakkal bőnadrágos emberek jönnek szemközt. Arcukra egészséges 
színt csípett a hegyi levegő és mialatt vidáman beszélgetnek egymással, 
párás gomolyban szalad ki a lehelet a szájukon. Láttukra valami meg
mozdul az ember szívében ... Szeretnénk odamenni, elkérni tőlük a sílé
ceket és azonnal nekivágni a csábítóan szép, fehér hegyoldalnak, hogy ne 
kelljen egy percet se veszteni abból az időből, amit itt fogunk eltölteni 
a magyar síparadicsomban. Vágy fogja el az embert, mint gyermek 
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korában az első hó láttára, odaszaladni, ahol még nem járt rajta senki, 
belehempergődzni, belemarkoini és lecsúszni a lejtőn, furcsa vonalakat 
rajzolva magunk után .. . 

Türelem ... majd holnap ... 

• •• 
A Sztoj irányából lassan világosodik az éj sötétje. A falu tulsó szélén 

valamelyik házacska kéményéből szürke csík szökken a magasba, jelez
ve, hogy ébred a falu . Valahol megnyikordul egy befagyott kútkerék ... 
becsapódik egy ajtó ... és mire az első napsugár pirosra festi a hegyek 
oldalát, hangos csilingeléssel alacsony szánkók csúsznak tova a jeges 
utakon és deresbajuszú, prémsapkás fuvarosok biztatják bozontos lovacs
káikat egy-egyemelkedésnek, ahol a nehéz fatönk elakadt: ista . .. ista ... ! 

Egyenruhás emberek kigyó znak elő a faluból. Sorban csúszkálnak sí
talpaikon egymás nyomában. Nesztelenül siklanak tova a havon, mialatt 
bot jaikkal ütemesen segítik előre a sí mozgását. A csendőrségi sítanfo
lyam résztvevői. Szokatlan az öltözetük. A tábori sapka alól kilátszik a 
kötött fülvédő, akigombolt zubbony-nyakból meleg sál dagadozik elő és 
hosszú nadrágjuk be van húzva a bakancsba, amelyre valami ördöngős 
szíjjak - rúgók - kapcsok keverékéből álló szerkezettel a sítalp van fel
erősítve, az az engedetlen jószág, amelyik sokszor másfelé indul el, mint 
ahogyan a gazdája számítja. 

Az egyik sík részen megáll a menet és négy külön csoportba sorakoz-
nak fel egymás mellett. Mindegyik csoport előtt az oktató áll, aki han
gosan magyarázva, furcsa mozdulatokat mutat be a többieknek. Majd 
pattogó vezényszavakra lábak emelkednek, térdek hajlanak és emberek 
ugrálnak fel a magasba .. . Az előbb még didergő emberek arcán meg
jelennek az első izzadságcseppek és amikor az oktató a mélynek vélt 
gugoló állásra kijelenti, hogy: "Semmi! Jobban beleülni! Horgot képezni 
a lábfejjel" - halk sóhaj száll az ég felé: "Belőlem se lesz síbajnok 
soha!" Pedig az oktatók oly könnyedén, természetes mozdulatokkal mu
tatják sorba a "támasztás", "hóeke", "terepugrás" előgyakorlatait, hogy 
aki látja, úgy érzi szinte lehetetlen, hogy ne sikerüljön tökéletesen az 
első próbálkozásra. 

A nagy önbizalom azonban pár perc multán, a levegővel vetekedve, 
jóval a O-pont alatt jár és amikor hasztalan ropog a derék, hajlik a boka 
az oktatónak még mindig van kifogásolni valója, kialakul a csüggeteg 
vélemény: "Könnyüneki, ő "profi" ... Az ám-tódít ja a másik-ő nyerte 
meg a "Bánkúti-kupát" is tavaly a "Mátrában!" 

A mázsás bankigazgató, aki hatalmas szuszogások közepette botlado
zik el a csoport mellett, a szakértő hangján jegyzi meg társának: "Látod, 
csakis így lehet síelni megtanulni, ahogyan a csendőrök csinálják. A sí
torna az alapja mindennek" . .. 

••• 
A hókristályokon sziporkázó téli napsütés lassankint lecsalja a bőr-

mellé ny t, fülvédőt a sítanfolyam hallgatóiról és a sítalpakkal vívott 
egyenlőtlen küzdelemben szinte jól esik befejezésképpen megfürödni a 
puha fehérségben. Pedig nagyot haladt mindenki tudás dolgában az első 
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nap óta. Korántsem hat már olyan félelmetesen a meredek lejtő , mert 
kiismerték a gyengéjét és a lécek is mind engedelmesebben követik 
irányitójuk akaratát. Addig-addig mutatta, magyarázta vitéz Thassy
Plavenszky őrnagy úr a hempergő különitménynek, hogy: "Semmi az 
egész! Kitámasztok jobb lábbal átadom a testsúlyt és máris bekanyaro
dik a léc", - hogy a sítalp egyszerre csak valóban elkezdett bekanya
rodni, először sok erőlködéssel, később már szinte magától és aki tegnap 
még csak kétféle módját ismerte, jó csatárhoz illően, a síelésnek : a ro
hanásszerű futást és gyors levágódást, az egyszerre csak azon vette ma
gát észre, hogy szép kanyargós vonalakat rajzol a friss hómezőre és 
minden baj nélkül egyenletes siklással érkezik le a lejtő aljába. 

Csak az a bökkenő, hogy alig tanulja meg a kitámasztást, következik 
az ívelés és ha az is jól megy a lecsiszolt pályán, akkor az Őrnagy úr 
átviszi a legények elejét a másik oldalra, ahol még töretlen és mély a hó 
- ott azután kezdődik előlről az egész, mert a magas hó megfogja a léce
ket és a testsúly jobblábról aballábra, - onnan pedig menthetetlenül 
a földre tevődik át. Pillanatok multán úgy néz ki az előbb még érintetlen 

. hegyoldal, mint valami elemi iskolás irkája, teli girbe-gurba vonalakkal, 
melyeket a lécek írtak rá a fehér lapra, de mindegyik végén ott díszeleg 

. az elengedhetetlen paca, a ~sendőr testének hatalmas benyomata. 
Azt hiszem sokaknak elmenne a kedve a síeléstől, látván tudásuk ily 

nagyon viszonylagos voltát, ha nem lenne ott az Őrnagy úr, aki óramű
szerü pontossággal hajtja végre az összes gyakorlatokat jeges pályán, 
magas hóban, vagy egészen meredek hegyoldalon, bizonyságául annak, 
hogy a komoly síelő előtt nincsen akadály, mert ura marad lécének 
minden körülmények között. A példán és biztatáson felbuzdulva , nagyo
kat fujtatva indulnak újból felfelé a magasba a csendőrök, hogy felérve 
talán huszadszor kiséreljék meg a gyakorlatot hibátlanul és főleg esés 
nélkül végrehajtani. 

Távolról nézve örökmozgó körnek tűnik fel a gyakorlatozók csoportja. 
Az egyik oldalon egymás után siklanak lefelé, a másik oldalon pedig 
cikk-cakkos vonalban kapaszkodnak vissza az alig kivehető piciny fekete 
pontok, melyeknek mindegyike kitartással és szorgalommal futja le az 
előírt gyakorlatokat mindaddig, amíg csak fel nem hangzik az Őrnagy 
úr dicsérő szava: "Jól van fiam! Na látja, már egészen nagyszerűen 
megy!" Ilyenkor bizony széles mosolyra húzódik az új bajnokjelölt szája 
és elégülten néz körül, vajon mindenki szemtanuja volt-e sikerének. Ha 
eddig szorgalmasan gyakorolt, egy-egy ilyen dícséret után alig lehet rá
venni, hogy új gyakorlatba fogjon, mert parancs nélkül talán sötétig 
gyurná étlen-szomjan a már símán menő mozdulatokat. 

Nincs is ahhoz fogható érzés, mint mikor a tudás biztonságával indul 
neki az ember a havas meredeknek. A hegyoldal végtelenje nyúlik el az 
ember lábai előtt és amint a síléc kecsesen felfeléhajló orra belevág a 
tükőrsíma hótengerbe , magasan porzik fel kétoldalt sok millió fényes 
kristály, hogy kevéssel azután erőtlenül hulljon vissza abba a mély baráz
dába, amelyik mint az árnyék, követi a tovasuhant síelő minden mozdu
latát. A gyorsaság, a száguldás élvezete a síelésnél is éppenúgy észre-
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vétlenül hatalmába keriti az embereket, mint akár gépkocsivezetés , 
vagy kerékpározás közben. A gyors lesíkláshoz elsősorban szív kell, a 
félelemérzetnek a kikapcsolása, aminek alapfeltétele azonban az, hogya 
síelő tökéletesen uralja a léceket és a legnagyobb sebesség közepette is 
oda tudjon menni, ahova ő akar. Ez a magyarázata annak, hogy amikor 
az Őrnagy úr egy-egy meredek lejtőn nyíl egyenesen "repeszt" le a völgy
be oly könnyedén és biztosan, mintha csak egy kis sétáról lenne szó, a 
kezdők csoportja borzongással vegyes csodálattal nézi és amikor a tanfo
lyam tréfamestere magához térve ámulatából incselkedve kérdezi egyik 
bajtársát: "Na komám, te mikor fogsz így repeszteni?" - búsan hangzik 
a felelet: - "Ha akarod azonnal, de úgy érzem, legfeljebb nadrágot! " 

••• 
Nagy a sürgés-forgás a sítanfolyam körletében. Ma indul első túrájára 

a tanfolyam, hogy megmássza sível a Pláj havast, azután fentrőllesiklik 
egészen hazáig a keskeny és sok fordulóval tarkított hegyi úton. Felhang
zik a "Sorakozó" és percek multán már a vasuti sorompó alatt bujkál 
a kirándulók hosszú sora. Egymásután maradoznak el az ismert gyakorló 
helyek és mindenki csodálkozva tapasztalja, hogy a heveder segitségé
vel milyen biztosan, minden visszacsúszás nélkül lehet felfelé haladni. 
Közeledünk a fenyveserdő felé. A magas fák tetejét már bearanyozta a 
hegyek felett elcsúszó napsugár és csodálatos fénybe borítja az utunkat 
szegélyező dérlepte fákat. Vastagon ül a zúzmara a kopasz gallyakon és 
amint a napsugár átvilágít rajtuk, olyanok ezek az átlátszó, fehérszínű, 
csillogó fák, mintha cukorból lenne valamennyi. Önkénytelenül is megáll 
mindenki és percekig nézi betelni nem tudó csodálattal a természetnek 
e felséges pompáját. De még messze van a menedékház, indulni kell. 
Az eddig kényelmes út hirtelen meredekre fordul, jobb oldalon eltűnik 
mellőlünk az erdő és a hegyi ösvény 100-150 méteres szakadék szélén kí
gyózik tovább. Eleinte furcsa érzés ott csúszkáini az alig méter széles 
sok helyen a meredek felé lejtő síkos úton és nem egy csendőr vegyes 
érzelmekkel sandít lefelé a mélybe, amikor arra gondol, hogy itt visszafe
lé majd síklani kell. 

Alacsonyabbak lesznek a fák és egy egyik kanyarodó után előtűnik a 
Pláj havas orma, de még egy egész óra telik el, míg végre a menedékház 
előtt lecsatolhatják a léceket. Aki kételkedve csóválja fejét, mikor egy 
havasi regényben azt olvassa, hogy az eltévedt hegymászók a bakancs
szíjjat főzték meg és annak levével oltották szomjukat és éhségüket, az 
csak jöjjön föl a Pláj havasra egy közönséges reggelivel a gyomrában, 
tapasztalni fogja, milyen jó étvággyal lehet meginni azt az alig sárga 
meleg folyadékot, amit a kantinos tól nagy nehezen erőszakoltak ki az 
éhes síelők, fontos az, hogy édes és meleg legyen. A menedékház ajtaján 
kilépő fényképészeket kellemetlen meglepetés fogadja. Az előbb még 
ragyogóan tiszta égboltra nehéz , sötét felhők tolakodtak és ezért itt az 
idő az indulásra, ha nem akarunk ködben lefelé botorkáini. 

Menetkészen áll mindenki és hallgatja az Örnagy úr utolsó intelmeit 
a nagyon is csiklandósnak igérkező lesiklásra vonatkozólag. "Behajtott 
térdek, puha derék! Nem elrohanni, szépen kitámasztani. Két oktató a vé
gére marad ! Utánam egyenként megindulni!" 
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Mire föleszmélünk, már szépen siklunk lefelé a keskeny úton és nemso
kára újból a meredek szélén egyensúlyozunk. Kis idő mulva már nem 
hat olyan félelmesen a szakadékok közelsége és amikor az első éles for
duló feltűnik, hirtelen eszébe jut az embernek amit tanult és hirtelen a 
meredek felé eső lábra adja a testsúlyt és a léc szép engedelmesen be
kanyarodik a fordulóba. Így folytatódik tovább, mígnem egyszerre egy 
forduló után meglátjuk az Őrnagy úr alakját, amint várja az utána érke
zőket. Előbukkan az első csendőr , jó széles nyomon jön lefelé, igen óva
tos , mert még a síkon is kitámaszt, de minden baj nélkül fut be a célba. 
Jön a következő, előredült testtel, lécei össze-vissza kalimpálnak, látni, 
hogy a szokatlan túra kivette az erőt izmaiból. Be is fejezi a hősies lesik
lást egy nagy fa tövében, ahol elterül szép csendesen. Egyszerre csak 
hangos kacagás tör ki a már "befutottak" csoport jából. A tréfamester 
alakja válik láthatóvá a kanyarodóban, amint a két botot lábai közé 
véve szánkázik lefelé az úton. Volt mit hallgatnia. Kinézése után itélve 
nem is a végszükség, hanem beszámithatatlansági ok forgott fenn nála. 
Utolsónak két oktató zuhant le közénk a magasból, akik eddigi szereplé
sükhöz híven verseny tempóban tették meg az utat. 

Rövid pihenő után tovább siklunk hazafelé . Egymásután vágunk neki 
rézsutosan a már nagyjából ismert emelkedésekneK és lejtőknek és mire 
a nap utolsó üdvözletét hinti széjjel a tájon, újból a sorompó előtt csusz
kálunk egymás nyomában. 

Elmúlt ez a nap is és jól esik a forró tea és a fűtött szoba melege. 
De gondolatban ott járunk újra a fenyőerdő kanyargós ösvényén, ahol 
most a hideg éjszakában csak az újhold kandikál be kiváncsian a fekete 
fák közé és megvilágitja az ösvényen futó sívágta nyomokat, amelyen 
egy róka sompolyog mélyentartott orral valami elhullajtott eleség után 
kutatva . 

A tanfolyam körletében is kialszik a lámpa és csak a kályhában lobogó 
tűz fénye táncol imbolyogva a békésen szunnyadó csendőrök arcán. 

vitéz Kövendy Károly C.M. 

vitéz verebélyi Marssó Lőrinc ezredes 
1895 - 1978 

191~1916-ban a Keleti Kárpátokban iszonyatos véres csata dúlt. Ezek
ben a harcokban kitünt egy 20 éves magyar tüzérhadapród, Marssó Lő
rincz. A gyalogság vonalában tartózkodott mint tüzér-megfigyelő és 100 
%-os pontos jelentéseivel tüzérségi támogatása olyan foku lett, hogy min
den orosz gyalogsági roham összeomlott. Az elismerés se maradt el, s 
hónapok után megjött a Bronz, aKisezüst Vitézségi Érem és a Nagy 
Ezüst is. Ezt az utolsót, a legnagyobbat, Károly kir. herceg, trónörökös 
személyesen akarta Marssó hadapród mellére tűzni. Ezt azonban meghi
usította a kegyetlen 1916-os tavasz, mert mikorra aDoma VatráróI hó-
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csizmában, majd szánkón a trónörökös főhadiszállására megérkezett, 
a magas előljáró már továbbutazott. 

Marssó Lőrinc főhadnagyot a Kormányzó Úr a Margit szigeten avatta 
vitézzé , aki ekkor már a csendőrségnél szolgált és kitüntette kiváló isko-·'· 
lai és csendőr csapattiszti tevékenységéért a Dicsérő Elismeréssel. 1920-
as években nagy sportélet indult meg a csendőrségnél. vitéz Marssó 
fhdgy. itt is kitünt atlétikában és egyéb sportágakban is . A Nagy Honvéd 
Sportügyességi jelvény elnyerése mellett ekkor szerezte asportszivet, 
mely egészségére is kihatott és haláláig elkisérte. Szolgált szinte min
denütt a csonka ország területén, leghosszabb ideig a salgótarjáni csend
őr iskolánál. 

1941-ben vitéz és tart. százados édesapámmal Losoncra utaztunk. Ekkor 
már a csendőrtiszti tanfolyam hallgatója voltam és csillogó zászlósi rend
fokozatom alatt már a dupla, a piros-zöld hajtóka díszelgett. A Keleti 
pu-on a vonat indulása pillanatában szinte berobbant a fülkébe két csend
őr törzstiszt. Bemutatkozásom után tudtam meg, hogy vitéz Marssó Pál 
alez. és vitéz Marssó . Lőrinc őrgy. urakkal utazunk, akik Maconkára 
(Heves vm.) mentek édesanyjuk látogatására. Rövid utazásunk alatt 
összebarátkoztunk, a két élénk, megnyerő , csinosan öltözködött úr igen 
kedves , barátságos hangon beszélt velünk, főleg velem, a legujabb csend
őr sarjadékkal. Azután sokáig nem láttam őket. 

1943-ban már az ungvári -tanzászlóaljnál szolgáltam. Új parancsno
kot kaptunk, legnagyobb meglepetésemre vitéz Marssó Lőrinc alez-t, 
aki azonnal megismert és említette maconkai utazást. Igazi úr, igaz 
bajtárs volt mint parancsnok és mint előljáró egyaránt. Az esti fegyel
mező gyakorlatok után a tiszti étkezdébe vonultunk, hol sokszor ledobta 
zubbonyát és odakiáltotta valamelyikünknek: " Na te betyár, gyere bír
kózni!" Tekintélyét ezzel csak emelte. Reggel 3/4 8 órakor a kihallga
tásoknál, a sorakozóknál sohasem tudtuk megelőzni. De tudott kemény 
is lenni, mikor elrendelte, hogy miután a megnagyobbodott országban 
túlkevés a kiképzett csendőr, a H.M. rendelete alapján az eredetileg két 
évre beosztott anyagot egy év alatt kell a próbacsendőrökbe bepréselni. 
Parancsnokunk parancsát betartottuk. Szegény próbacsendőreink a 
segédoktató thtts-ek kemény ellenőrzése mellett reggel 6-tól este 10 óráig 
tanultak és megértették, hogy " Tanulj és tudj , a tudás második fegyve
red." Szerettem őket, hiszen magyar földmives fiúk voltak valamennyi
en, a magyarság kiapadhatatlan, hűséges , megbízható, megingathatat
lan tagjai. Azután jöttek a vizsgák és fiaim büszkén varrták fel a ht. csend
őr sárgasávot a harmadik csontcsillaggal és az ezüst gombokat. Vitéz 
Marssó alez . úr így búcsúzott tőlük: 

"Fiaim, elismerésemet fejezem ki mindannyiotoknak. A két év anyagát 
tökéletes elméleti és gyakorlati tudással megszereztétek egy év alatt. 
Ma mind visszamentek őrseitekre és szolgáljátok a magyar közbizton
ságot. Sohase feledjétek a csendőr zászlóalj vasfegyelmét, keménységét: 
az egy évvel ezelőtt bevonult próbacsendőr ma úgy hagyja el Ungvárt, 
mintha kivasalták volna. Tökéletes fellépés, megjelenés, elméleti és 
gyakorlati tudás bennevan mindnyájotokban. Bízom Bennetek, hogy a 
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h"aza kiváló közbiztonsági katonái lesztek! Isten áldjon, jó utat!" 
1943 őszén a H.M. engem rohamtanfolyamra vezényelt és utána kine

vezett rohamtanfolyam parancsnoknak. 3,000 csendőr végezte el ezt a ki
képzést heti felváltással tiszt jeikkel együtt. Ezt a tanfolyamot vitéz Mars
só alez. Úr is elvégezte. A legkiválóbb próbacsendőr se tudta jobban és 
gyorsabban leadni a "kapáslövést" és kézigránátdobásai pedig mindig 
célba találtak. 

1944 nyarán zászlóaljunkat riadóztatták és megszálltuk szakaszerőkkel 
az összes községeket a Róna havas körül. Vitéz Marssó alez. úr is ott 
volt közöttünk, erdész vasuti hajtányon közlekedett egy géppisztolyos 
csendőr kíséretében s felvette jelentéseinket, ellátott tanácsaival. Épp 
a poroskői őrsön tartózkodott, mikor csörgött az őrs telefonja és a stinka
poroskői légvédelmi figyelőőrs jelentette, hogy megtámadták őket a par
tizánok, s Kovács tÜ.őrv. segitségünket kérte. Ezredes úr még hallotta 
vészt jelző parancsomat : "Riadó!" Szakaszom öt perc múlva elindult a 
vad sötétségben, ismeretlen hegyiutakon és sikerült a tüzéreket meg
menteni. 1944. június 18-án lépett elő ezredessé 48 éves korában. 

1944 őszén jött a vereckei csata, a visszavonulás utóvédharcai, majd 
a 90 %-os veszteség. Az ungvári tanzászlóalj roncsai Budapest védel
mében kaptak új beosztást. Vitéz Marssó ezds. Urat a szombathelyi ke
rület pk. helyettesének nevezték ki, hol még jelentkeztem nála. 

1949-ben láttam ismét Lindauban, a Bodeni tó partján, hol együtt volt 
családjával. Csendőr hadnagy fia szovjet fogságba esett és ez nagyon el
keserítette életüket. Csendőrtiszt barátaim mesélték a traunfalli csend
őrtáborban véghezvitt magatartását, amikor a rangidős ezredes le akarta 
vétetni a kis kakastollat a tábori sapkáról. Vitéz Marssó ezredes felszó
lalt : "Nem kell azt szégyelni!" Így minden kis kakastollforgó a helyén 
maradt. Azután jött a kivándorlás. Öket Clevelandba, minket Kanadá
ba, dohányfarmra, majd Wellandba sodort a végzet. Családjainkkal 
együtt szinte rokoni kapcsolatot tartottunk fönn egymással. 

Az emigrációban se maradt tétlen. Nehéz fizikai munkája ellenére része 
volt az emigráció legnagyobb csendőrcsoportjának megszervezésében és 
vezetésében, az első emigráns elismerés, a csendőr családi hatósági mű
ködési engedély elnyerésében, mellyel utat mutatott a többi (62) csopor
tunknak és szorványunknak. 

Hihetetlen emlékezete, tudása, adatgyűjtése alapján elindította a cleve
landi Csendőr Családi Egyesületi Értesítőt, melynek több, mint 10 évig 
volt szerkesztő-kiadója. 

Mind a tisztikar, mind a legénység szerette és tisztelte. Mint ember 
is kiváló volt. Szerette bajtársait, csendőr rokonait, mindenkit ismert. 
Kapcsolatai kiterjedtek négy világrészre. 

Vérbeli csendőr volt. Csendőr volt édesapja, bátyja, nagyapja és fia is. 
Időközben szeretett fia v. Marssó Barna hdgy. kikerült Clevelandba, 

majd pedig elveszítette hűséges Élettársát. 
1976-ban súlyos szívrohammal kórházba vitték. Akaratereje és élet

ereje legyőzte még szívbaját is, felépült. 1978 nyarán azonban megint 
kórházba került, de hamarosan hazaengedték, míg azután október 7-én 
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hajnalban 83 éves korában saját ágyában csöndesen elaludt. 
Clevelandból a telefonhívások nem találtak otthon, s csak a temetés 

előtti estén tudtam meg mi történt. Még vagy 15-20 évvel ezelőtt arra kért, 
hogy mint utolsó, egyetlen még élő századpk-a én búcsúztassam el. A 
sors viszontagsága azonban ebben megakadályozott. Így most ezekkel 
a sorokkal búcsúzom vitéz Marssó Lőrinc ezredes Úrtól. 

Minden vitéz katona és csendőr a hun-magyar mondák alapján a Ha
dak Útjára kerül. És mi ezt, volt katonák-csendőrök 100 %-ig hisszük. 
Fent a magas égen, a sziporkázó ősmagyar lovak patáitól élesebben 
csillognak a Hadak Útja sűrű csillaghálózatai : Vitéz verebélyi Marssó 
Lőrinc ezredes Úr hazatért! Ott van hajdani ungvári fiaival. Halmos 
Ödön fhdgy. már sorakozót rendelt, s ott állanak rangsorban: Xantus 
György hdgy. , Forgó Gyula hdgy. , Sarudi László zls ., a második sorban 
Láczay Szabó László fhdgy., vitéz Ághy Zoltán hdgy., a jelentést Dr. 
vitéz Toldy Hantay Elemér szds. adja. Mögötte végeláthatatlan sorban 
hős ungvári fiai : Takács Ferenc törm. , Csillik Gyula szakv., és a 180 hősi 
halált halt ungvári próbacsendőr ... Mosolyogva, de a régi fegyelemben 
fogadják hazatért és szeretett parancsnokukat. 

Végül nekem van egy kérésem . . . A Hadak Útja egyik erdőszélén egy 12 
éves kisfiú szólítja meg Ezredes Urat, az én Zsombor fiam .. . Mivel na
gyon szerette Lenei Bácsit, így szólítja : "Kezétcsókolom Lenci Bácsi, 
meg tetszik ismerni? Életemet a wellandi erdőben veszítettem el, de ez 
titok. Szeretnék Lenei Bácsival tartani, hiszen Édesapám annyit mesélt 
a régi szép időkről és a magyar harcos csendőr bajtársakról. " Kérem 
Ezredes Urat, ezt a kisfiút, az én kincsemet, akit idejekorán elveszítet
tem ölelje magához és vigye az ungváriak közé. Kérem felvételét az 
ungvári csendőr zászlóaljba, hiszen az idő nála is növekszik, tessék lég
puskáját kicserélni a Hadak Útján használatos fegyverrel. Azután én is 
megnyugszom, jó kezekbe került az én Zsombor fiam. 

Mikor ezekét a sorokat írtam, temetése napján, kiálltam az f>szmei 
Csendőr Laktanya balkonjára a Manlicher puskával. Fülembe csengett, 
mint annyiszor vezényszava: aszerint tisztelegtem, s hosszasan néztem 
délnyugat felé , ahol az én szeretett és nagyra értékelt hajdani parancs
nokom már a sírban pihent. 

Hiszünk az örökkévalóságban, hiszünk a feltámadásban, mert minden 
sötét felhő felett örökké kék az ég! 

Ezredes Úr! Lenci Bátyám, legyen pihenése csendes, emléke áldott! 

vitéz verebélyi Marssó Lórinc ezds. 
az ungvári csendór tanzászlóalj díszmenetét fogadja 1943-ban. 35 



Jegenyés Pál: 

1979. évi Csendőrnap 

Az idei Csendőrnapot a szűkkörű családommal tartottuk meg. A Csend
őrnapi gondolataim az alábbiak voltak: lélekben otthon jártam Magyar
országon. Harmincnégy év telt el azóta , hogy az ellenség megszállta Ha
zámat és azt el kellett hagynom. Harmincnégy év óta lélekben odaha
za vagyok, az ősi földön, ahol eleim éltek és meghaltak. Emlékűket 
őrzik a hosszúfűrtü szomorú füzek, s a magyar temetők elmaradhatat
lan őrtállói: az akácfák. 

Nyugdíjas napjaimban, ha pillanatra lehunyom a szememet, odahaza 
va~yok, Utam elsősorban a Felsőgalla-Mésztelepi őrsre vezet, hol szere
tettel gondolok azokra a derék előljáróimra és bajtársaimra, akikkel 
együtt szolgáltam. Ezek: Árva István I. oszt. thtts. , őpk., Tanezer Ist
ván főtörm., őpkh., Jenőfi Imre, Tima Lukács és Gina Mihály törm-ek, 
Sánta József, Varga József és Rakó Sándor őrm-ek, Kuritcs Ferenc, 
Szentmiklósi József és Jegenyés Pál csendőrök. 

Szeretettel emlékszem az Esztergomi őrsön töltött szolgálati időmre, 
s az alábbi előljáróimra és bajtársaimrá : Porpáczy Jenő akkor még szds., 
volt sznypk-ra, Várkonyi Lipót alhdgy. , szakpk-ra, Bajza István főtörm. 
őpk-ra , Takács János, Romoda István, SeM János törm-re, Bakó István 
és Jegenyés Pál őrm-re, Nagy Kálmán és Rácz Ferenc cső-ökre. 

Ugyancsak szeretettel pihenne k meg lelki szemeim a Csillaghegyi 
őrsön , ahol magam előtt látom Dudás István főtörm . őpk-t, Herczeg Fe-
rene főtörm. őpkh-t, Varga József, Horváth Ferenc, Jegenyés Pál törm., 
Haffner István, Szabó János cső-ket és Süveg József törm-t. 

A Cserhátsurányi őrsön Gőgös Bálint főtörm . őpk. Jegenyés Pál v. 
törm. opkh-::-Kíss~Menyhárt törm., Mózes Lajos őrm. , Veszpi István, Kiss 
István és Szabó János csendőröket. 

A Felvidékre való bevonulás után a Köbölkuti őrsön újra látom magam. 
mint őpk. főtörm-t, Kiss János törm. őpkh"':t, Hajnal Mihály, Szathmári 
Antal törm-eket, Pöntör János, Kiss András őrm-eket, Szabó Lajos, 
Dobri Lajos cső-ket. 

Erdélyben a Homoród-Oklándi őrsre gondolok szeretettel, ahol ugyan
csak~k. voltatTI;"' s áki1fVelem voltak: Szabó János törm., őpkh., Vajda 
József, EgervölgYI János őrm-ek, Szabó József és Farka János prbcső-ök, 
míg a Koltai őrsön Tóth János törm. őpkh . , Petrik István őrm. , Kovács 
Béla és "Boros Ge'Za csendőrök, a nagybányai szárnynál. 

A Komárom-i .!l.szJE§.ág-nál szeretettel emlékszem Ántalffy Pál őrgy. 
osztpk, Könyves Kálmán, Kerényi Béla és Karácsony Tódor törm-ekre. 

Az élőknek bajtársi üdvözletem küldöm. Az elköltözöttek nyugodja
nak békében. 
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Kulifay László: 

Búcsúztató 

vitéz Marssó Lőrinc m.kir. csendőrezredes halála alkalmából. 

Kedves Lenci Bácsi! 
Szomorú alkalomból írom szívből jövő soraimat! Búcsúzom Tőled volt 

alárendeltjeid nevében! Így szólitalak, de nem azért, mert a háború
vesztés következtében megszünt a közöttünk lévő szolgálati viszony, 
hanem azért is , mert itt még közelebb kerültél hozzánk, nem mint pa
rancsnok, hanem nyugodtan mondhatom, mint Apánk! Mint próbaszol
gálatos cső. hadnagy ismertelek meg Szegeden, hol egyel nem felejtett 
kedves este keretében (Te hívtál meg) szerettelek meg és kötötté l örökre 
Magadhoz. Akkor még nem tudtam, hogy a sors újra össze fog hozni 
bennünket. És 1943-ban, a hadibeosztásomból hazakerülve az ungvári 
csendőr tanzászlóaljhoz kerültem, ahol legnagyobb örömomre Te lettél 
új parancsnokom. Tudom, szerettél nagyon és én ugyanazzal a szeretet
tel viseltettem mind a Te, mind a kedves Családod irányában. A viszony 
sokkal több volt, mint parancsnok és alárendelt. De ilyen voltál mind
egyikünkkel szemben és annak ellenére, hogy törzstiszt voltál, alárendelt
jeiddel megtaláltad az igazi bajtársi hangot és tiszt jeidet szolgálaton 
kívül is összetartottad és velűk voltál. A tiszthelyettesek és az oda ve
zényelt legénység is igaz szeretettel volt irányodban. Sohasem vesztet
ted el az idegeidet és a szolgálati hangból is csak szeretet csendült ki. 

A szomorú "vég" után is a múlthoz hasonlóan szervezted a bajtársi 
kört. Menekülésem után én is hamarosan felvettem veled a kapcsolatot 
és azóta is meleg, folytonos kapcsolatban álltunk egymással. Az USA
ban is hamarosan az élre álltál és Clevelandban, volt régi ungvári baj
társaddal Molnár Töpivel egyetemben vitted a csendőr bajtársi életet, 
időt és fáradtságot nem ismerve, a betű útján, (Egyesületi Értesítő) és 
hírdetted Híven, Becsülettel, Vitézül! 

Most én - Halfai, így neveztél engem - szeretettel búcsúzom Tőled 
Lenci Bácsi, nyugodj békében, emléked örökké él! 

Müller Antal: 

Hogyan kezdtem az életemet Brazíliában? 

Brazília nemcsak Délamerikának, de az egész világnak is az ötödik 
legnagyobb országa: Területe 3,276,358 négyzetmérföld. A brazíl partokat 
1500-ban a portugál Pedro Alvarez Cabral fedezte fel és alapította meg 
Portugália igényét Délamerika ezen részére. Ennek megfelelően BraZÍ
lia portugál, Argentína pedig spanyol gyarmatként lett sokáig ismeretes. 
?~Undkét országban a tenger melléki sávban korán alakultak városok és 
a belső területeken ültetvények. Brazília 1891-ben elnyerte függetlensé-
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gét, s attól kezdve még jobban megerősödött a portugál, spanyol és olasz 
mellett a többi európaiak bevándorlása. 

A világháborúk alatt beállott szünetek után Brazília 1946-ban az elsők 
között nyitotta meg kapuit az európai bevándorlók előtt, kiket társadal
mi és politikai rendszerének támogatói és védőiként fogadott. 

Brazília lakossága, mely a bennszülött indiánok és bevándorlókkal 
együtt 1945-ben mindossze 39 milliót tett ki, 31 év múlva 109,181,000-ra 
emelkedett. 

Magyarországról kivándorlók nagyobb számban az I. Világháború 
után érkeztek, kiknek legtöbbje nem tudott protugálul. Megsegítésükre 
1926-ban Csernik János honfitársunk megalapította a Magyar Segély 
Egyletet, melynek székháza azóta is találkozóhelye a magyarságnak. 
Az Egylet célja, hogy az uj onnan bevándorolt magyarok részére anyagi, 
pénzbeli segitséget és igen sokszor tájékoztatással szolgáljon az elhelyez
kedéshez. Csernik János, aki a Magyar Segély Egylet elnöke is 50 éven 
keresztül szolgálta az őt kereső hnfitársait. Iskolák létesitése, magyar 
tanerők alkalmazása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar szülők 
nyugodtan mehettek napi munkájuk után tudva azt, hogy gyermekeik jó 
kézben vannak. Ami fő, itt kint idegenben nem halt ki a magyar szó. 
Arról is gondoskodott, hogy az elaggott hnfitársak, akik már munkakép
telenek lettek, valamint jövedelem és támasz nélkül maradtak - a 
Segély Egylet által épített "Szeretetház" -ban helyezze el. A Szeretet
ház, vagy Öregotthon fenntartását minden évben augusztus havában 
megtartandó "Szeretetbál' , jövedelméből fedezik. Ezen a bálon a magyar
ság színe-java jelen van. Mindig vacsorával egybekötött táncos össze
jövetelen jó borok mellett jó hangulatban hajnalig szoktak a vendégek 
elszórakozni. 
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Sao Paulo-i bajtársaink asztaltársasága 1976. XI. 27-én : 
v. Csontos András örm., Fáklen János, Bodnár Lajos, Müller Antalné, 
Müller Antal örm., Isky József örm., Martits Gyuláné, Isky Józsefné, 

Dávid Józsefné, Dávid József tb. cső. , és Bodnár Lajosné 

Családommal 1948. november 18-án érkeztem meg Rio de Janeiro-ba 
egy amerikai volt csapatszállitó hajóval. Ottan hetekig elheverésztünk, 
míg minden egyes külföldi bevándorlót alapos orvosi vizsgálat után 
tetszés szerinti helyére útnak bocsátottak. Minket Sao Pauloba indí
tottak, tekintettel arra, hogy feleségem keresztszülei Liszkay Pál és 
családja már 1925 óta itt laknak Brazíliában. 

A fogadtatás igen szívélyes volt. Egy pár napig kipihentük az út fára
dalmait, majd Pali bácsi, aki az itteni Codigu gyárban, mint kazánko
vács dolgozott és otthon is ezt csinálta, behozott engem mechanikus
nak. Meg kell mondanom, hogyareszelővel és kalapáccsal ott ismerked
tem meg voltaképpen. Mesterem Eszes Istenes József nevű Ada-i szüle
tésű magyar volt, aki nem hiába volt Eszes a neve, de mondhatom, hogy 
eszes ember volt. Neki köszönhettem, hogy lett belőlem mechanikus, 
mert sajnos addig annyit se értettem hozzá, mnt tyúk az ABC-hez. Egy 
hónapi ottlétem után már a rajzok alapján végeztem munkámat, három 
hónapi munkaidő után pedig a munkakönyvembe a segéd bejegyzést 
kaptam, ami itt már 1/2 official-nak felel meg. Itt 7 hónapig dolgoztam 
ebben a munkakörben és volt alkalmam túlórázni is . Mikor a gyár fel
számolt vidéki gazdaságba szerződtünk, hol mint gépész szereltem és 
javítgattam a gazdasági gépeket, feleségem pedig főzött. A természetben 
kapott lakás és termény ek nagyban segítettek ahhoz, hogy fizetésünk je
lentékeny részét meg tudtuk takarítani. Ezután háztartási munkát vál
laltunk, telket vásároltunk Sao Caetano do Sul-ban, melyen megkezdtük 
új házunk építését. 

Müller Antal őrm. és házőrzője. Müller antalné új házuk 
hátsó udvari virágo~kertjében 

3 év alatt házunk teljesen elkészült, berendeztük és végre megkezd
hettük életünket saját házunkban. Hosszabb utánjárás után sikerült újra 
elhelyezkedni a Thela Comercial gépüzemnél, hol felvettek mint mecha
nikust. Nem mondom, örültem, hogy munkahelyet találtam, de csak ké
sőbb tudtam meg, mi várt rám. Egy olyan szakmába avattak be, amely 
előttem ismeretlen volt. Ugyanis ottan traktorokat szereltünk össze, 
melyek Északamerikából érkeztek ládákban. Szorgalmas munkám ered-
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ményeként áthelyeztek a vízöntözési osztályra, melynek vezetését is ha
marosan rámbízták. Majdnem 5 évig dolgoztam ennél a cégnél, honnan 
összeköttetéseim révén technikus i állást kaptam a Perfuradore Nacional 
do Solo Ltd-nél egy mélyfuró vállalatnál. 4 hónap múlva miután a cég a 
fúrásokat beszüntette, áttett egy másik vállalatához, anyagfelvásárló és 
beszerző lettem. Ez az állásom nagy felelősséggel járt, mert széleskörü 
ismeretséget követelt a kereskedelem terén és ugyanakkor élveztem a cég 
igazgatóságának teljes bizaimát is . A hídépítéssel foglalkozó cégnél 8 
és fél évig dolgoztam, mikor működését beszüntette. 

Utána Sao Paulo város szívében egy 400 fő befogadóképességű társas
ház automata garázs ának vezetését vállaltam el, melynek 22 fő kiszolgá
ló személyzete volt. Nem volt nap, hogy egy-két felvonó c sődöt ne mon
dott volna. Ez pedig órás kieséseket jelentett. 6 évet töltöttem ebben az 
idegőrlő beosztásban, mikor otthon maradtam pihenni. 7 hónap után új
ból munkát vállaltam, mint üzemvezető , mely alkalmazásban a mai napig 
is dolgozom. 

Gyermekeim szintén megtalálták boldogulásukat. 
Mónika Genovéva leányunk Ausztriában született, iskoláit már itt vé

gezte, s középiskolái elvégzése után 5 évig mint titkárnő volt alkalma
zásban a Volkswagen müvek helybeli irodáiban. 1967. IV. l -én férjhez
ment ,Erhard Friedrich KirchQff-hoz. Férje nagyon jó, jól kereső, sze
reti a családját, két gyermekük van, bodog emberek. Nekünk szülőknek 
nagy megnyugvás, hogy gyermekeinkkel minden rendben van. 

Két unokánk Renat'a és Robert mindkettő iskolába jár, igen jó tanuló k. 
Fiunk Richard Sao Pauloban született, iskoláit mint nővére itt, Sao Caeta
no do Sul-on végezte. 4 középiskola után mechanikusnak ment, tekin
tettel, hogy gépekkel és motorokkal szeret bajlódni. Sao Paulo-i cégnél 
dolgozik, hol Ford gyártmányú traktorok és Poclain excavator gépekke] 
foglalkoznak. A fiam álma: Elmenni Kanadába, vagy az Egyesült Alla
mokba megpróbálni ottan, hátha jobb körülményekét jobb életet tudna 
magának biztosítani. 

Sok pofont kaptam az élettől , sok barátot ismertem meg, s sokat már 
nem ismerek. De mindig tele vággyal munkakedvem nem hagyott el. 
Mindig bíztam magamban, ogy a végén csak majd győzni fogok - biztos 
révbe terelve öreg napjaimat, - hogy a megérdemelt nyugdíjból fele
ségemmel a még hátralévő időt zökkenés nélkül élvezhessük. Kérem a 
jó Istent napi imámban, hogy meghallgasson és legyen továbbra is ve
lünk. Ha meghallgat, nem is kell mitől tartanunk. 
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V.B. 

Bakonybél (Veszprém vm.) Baloldalon az Árpádkorban alapított 
Bencés apátság templomával 

"Bakonyi látomás" 

" Hárman megyünk. Három út. 
Három élet. Három út. 
Övék biztos. Hova fut az én utam? Hova ju~?" 

"Bakonyi látomás" c. verséből idézte Laci Bá' e sorokat, mikor a három 
fenyőt három jóbarát elültette a bakonybéli erdőszélén. 

Harminc esztendővel ezelőtt az apátságra menekült a magyar katoli
kus élet kiemelkedő, ugyanakkor nemesen egyszerű alakja. Szerette a 
Bakony t , ezért is vonult oda vissza. A csendbe, félre az ünneplésektől , 
a tapsoktól, a csendbe, az Isten csendjébe. Akkor nem viselte rendjé
nek fehér öltönyét az azurkék övvel, melyet Feszt y Masa művészi ecset
vonása örökített meg 1960-ban. Vadászruhában járta az erdőt. Az apátsá
gi kőfalkeritésbe rejtett kapun kilépve az erdei uton jutott el hozzánk a 
magasságba nyúló nyárfák között, melyek mindegyike ezüst oszlopnak 
tünt az erdő hatlamas templomában. A völgyben a falucska tenyérnyi 
foltja volt látható. Gyakran ült elgondolkodva az ablak előtt , nézve a fel
szálló párát a Bakony ér felett, melynek partján egy szomorúfűz ezüstös 
hajával játszadozott a szellő , vagy az alkony előregomolygását az erdő
ből. Vagy ő talán nem is látta, mert gondolatban akkor érett a vers , éde-
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sek, ékesek, szinesek, erdőből, mezőből, égből, földből, e világból, a túl
világból. Maga sem vette észre mikor tört ki belőle önkéntelenül a pa
pírra vetett gondolatsorozat, melyet mi lélegzet visszafojtva hallgattunk. 

Ha jó hangulatban volt, nem kellett sokszor kérni, hogy szűk baráti 
körben kedvelt verseit szavalja, melyek között a "Királyfi három bána
ta ... " és a "Mindenség balladája" mindig sorrakerült. 

Hulló falevelek táncának megjött a bőjtje. Verőfényes hideg reggelre 
ébredt a természet. Megkezdődött a vadászat. A vakitó zuzmarával 
díszitett, hóval prémezett dermedt ágak finom tetővé szövődtek fejünk 
felett. Az érintetlen puha hófelület mindenről számot adott, ami az éj fo
lyamán az erdőn, mezőn történt. Élvezetes volt egy-egy nyulvadászat 
ilyen időben, melyen Laci Bá' örömmel vett részt. Hosszú gyapjú sálját 
többszörösen a nyaka köré tekerte, lodenjára széles övet kötött, melyre 
első nyúlj át boldogan hurkolta fel, nehéz volt a járás ezzel a teherrel. 
A nyúl csöpögő vére pirosra áztatta vadászharisnyáját, de tapsifülesét a 
vadászat befejeztét jelző kürtszóra sem tette le. 

Fáradthatatlanul járta az erdőt a téli vadászutakon, majd ahogy nőttek 
a napok, melegedett a levegő, szinesedett a rét, egyre hangosabb lett 
a világ a madarak énekétől. Megkezdődtek a kirándulások. Nótaszóra 
vettük lépteinket, mert a bizonytalan ingadozásu vadászkocsit nem min-

. denki kedvelte a tavaszi esőzésektől kimosott erdei úton. Szépek voltak 
a Kőris hegyi kirándulások izgalmaival és élményeivel együtt. Zsivány
pecsenye sütés a nagy szikla tövében elmaradhatatlan volt. S mikor a 
nap már-már lecsúszott a magas fák koronája mögé, a lombok áteresz
tették a lopódzva búcsúzó sugarakat: egy-egy rigó suhant a bozótba, 
megeresztett néhány fuvolás szólamot, amire valamelyik társa, talán 
riválisa válaszolt. A hangverseny azonban abbamaradt. Hirtelenül, mint
egy adott jelre az erdő apró dalosai elhallgattak, s az erdőre a szélcsendes 
éjszaka tökéletes csendje borult. 

A tűz lassan-lassan hamvadt, de újabb lángoknak kellett születni, mert 
Laci Bá' a nagy sziklán, a lángok megvilágításában szerette szavalni a 
"Vadócba rózsát oltok, hogy 'szebb legyen a föld", "A kirándulás elma
radt" és sok más kedves versét. "Öszbeborult a Bakony" c. verséből meg
hatóan szálltak magasba a rímek : 

"Öszbefordult a Bakony, BaUadázó vad Bakony 
A hold nézi fél-vakon, köd hályoggal fél vakon. 
A fák vének. Komolyak. Százévesek. Komolyak. 
Az erdőn köd gomolyog. Opálos köd gomolyog. 
Gyalogúton lépdelek. Vándorbottallépdelek. 
Hullanak a levelek, emlékek és levelek ... " 

emlékek, ... Bakony-i kedves és fájó emlékek! 
A három tűlevelű daliává fejlődött azóta, fent a magasban egybefoly

nak amint egymást ölelgetik kinyújtott karjukkal. A harmadik jóbarát is 
belépett az örökkévalóságba és ott áll Isten színe előtt , Aki hitvalló pap
ját, az "Isten harsonáját" átöleli. 
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Utczás Mihály: 

Vincze Sándor szds. halálára 

(Elmondásra került az Adelaide-i (S.A., Ausztrália) Ref. és Ev. 
gyülekezetben 1978. IX. 20-án.) 

Ide az Isten házába eljövünk, hogy imádjuk és dícsérjük az Urat, hálát 
adjunk az Úrnak, könyörögjünk és kérjünk az Úrtól. A gyülekezet mai 
soronkívüli összejövetelének ezekből főként az a célja, hogy hálát adjunk 
az Úristennek, hogy számkivetett, s árva életünkbe közénk hozta Vincze 
Sándort. Ö férfi kora javát közöttünk élte le, magányos élete minden 
szabad idejét a magyarság szolgálatában töltötte és ezzel az adelaidei 
magyarság körében magának örök emléket állított. 

Csak pár nappal ezelőtt volt a nap, amelyen visszavártuk őt körünkbe 
és - bár számolnunk kellett vele, hogy az Úristennek más az akarata 
- helyette halálának híre érkezett. Nem búcsúzunk Vincze Sándortól, 
hanem szeretettel emlékezünk rá és lerójuk tiszteletünket irányában, 
amit lelkes munkájával kiérdemelt. Tevékenysége az itteni magyar élet 
majd minden ágára kiterjedt és így talán a legtöbben ismerték őt, sze
rették őt, mindenkihez volt pár jó szava, s így a legtöbb honfitársunknak 
fáj az ő elvesztése, korai távozása. 

Amikor ezt elmondtam, el kellett mondjam, mert nem mulaszthattam 
el, pedig én nem az összmagyarság nevében fejezem ki hálás emléke
zésemet, hanem csak a csendőr bajtársak és a Szent László Rend nevé
ben. Vincze Sándor 33 év után is a legderekabb csendőrbajtárs volt, a 
bajtársi közösség egyik megalapítója volt és mindvégig lelkes oszlopa 
maradt. Ö most kilépett egyre ritkuló sorainkból és már ott fent , a Hadak 
Útján menetel megszámlálhatatlan sok derék bajtárssal együtt. A Szent 
László Rend a számkivetett magyarság szolgálatában a messze átlagon 
felül tevékenykedőket hívja tagjai sorába és büszke rájuk, így Vincze 
Sándorra is. 

Vincze Sándort nagyon szerette az Úr. Itt élt ' a számkivetettségben 
velünk 28 éven át. Megtette amit elvárt a Haza tőle és földi élete végén 
nem itt idegenben, hanem magyar földre, a Duna és a Tisza hullámaira 
visszahullva nyugszanak hamvai. 

Vincze Sándor, amit tettél férfi munka volt, tisztelgünk előtted és ál
dott legyen az emléked. Az Úristen legyen Veled! 
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Dr. Wass Albert: 

Erdélyi író, több magyar történelmi regény szerző
je, a Florida-i Egyetem volt tanára. Az Amerikai 
Magyar Szép míves Céh alapítója, vezetője és kiadó
ja. Legutóbb angol nyelven jelent meg "Documen
ted Facts and Figures on Tránsylvania" címen. 
1978-ban köszöntötték barátai és tisztelői 70. szüle
tésnapja alkalmából. 

Kard és Kasza 

Dr. Wass Albert 

(Részlet az írónak az Amerikai Magyar Szépmíves Céh kiadásában 1976-
ban megjelent történelmi regényéből. "Szemtanuság" II. rész.) 

. . . "A román csendőrök pedig jöttek, egyforma katonás járással, föl a 
dülőúton az almáskertek tetejéig, onnan át az ócska keritésen, neki a me
redeknek, melynek gerince alatt ott állt a nagy diófa s alatta a forrás. Elől 
kék tányérkalapos, pisztolytáskás nagy darab, csontos őrmester, szeplős
képű, szőkebajszú, mögötte meg két fiatal csendőrkatona. A vakember 
még ott ült mindég, hátát a diófának támasztva, mire nagy szuszogva 
fölértek. Mányi a ponyva alól lesett ki reájok. 

Csurgott alá az izzadtság az őrmester szeplős ábrázatán. 
- Mi a neved? - mordult rá barátságtalanul a fa tövében ülőre. - Mi 

dolgod itt s mit akart itt nálad az a sok ember? Mi? 
A vakember előhúzott inge zsebéből egy gyűrött, szennyes papírost. 
- Itt a csertifikátom - mondta nyugodt hangon. 
Az őrmester felé nyújtotta. Az kikapta ujjai közül a papírt s belenézett. 
- Koldulási engedély, he? Vak vagy? 
- Nem azt látom, amit te látsz. Mondhatod hát, hogy vak vagyok. 
- Neved Nicolae Buzat - olvasta az őrmester apapírról. - Furc~a 

név. Beszéded regáti. Mit keresel errefele? 
- Istent. 
- Hm - mordult föl ettől az őrmester - Istent, he? S azok, akik a falu-

ból jöttek föl ide hozzád, azok is Istent keresik? 
- Azok is - bólintott a vakember a fa tövében. 
- Hm. Adjatok hírt, ha megtaláljátok - morogta félig gúnyosan, félig 

komoly an. - Szükségem lenne reá magamnak is. Ez meg kicsoda? -
nézett be a ponyva alá. - Feleséged? Te vezeted a vakot? - mordult 
rá a meglapuló vénasszonyra. 

- Én hát - felelte az bosszúsan. - Tán már azt se szabad? 
Az őrmester legyintett egyet a levegőbe, csontos nagy kezével. 
- Mit bánom én - morogta - holnapra ne legyetek itt, érted? Men

jetek odébb, mit bánom én hova. Érted, vakember? 
Az megcsóválta a fejét. 
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- Valami nyomja a lelkedet, őrmester. Bánatot érzek benned, nagy 
bánatot. 

- He? - ütődött meg az őrmester. - Miket beszélsz itt? Bolond vagy? 
De a vakember nem felelt a kérdésre. Arca figyelő volt, mint aki titkos 

üzenetet hallgat. 
- Mi baja a feleségednek, őrmester? 
A nagy darab katona arca elveresedett. Katonáira nézett, akik ott álltak 

mögötte, bámulva. 
- Mit álltok itt? - mordult reájok. - Eridjetek le, az állam szőlejébe 

és vegyétek számba a kapásokat, értitek? Onnan menjetek le amalomhoz 
s nézzétek meg, hogy rendben van-e ott is minden! Mozogjatok! 

A csendőrkatonák némán fordultak sarkon s már mentek is a szőlő felé. 
Az őrmester ránézett a vakemberre és nagyot sóhajtott. 

- Azt mondták néhányan odalent a faluban, hogy te vagy a szent em
ber, aki mindent tudsz. Úgy látszik igazat mondtak. Bánat van bennem, a 
feleségem miatt. Hazaküldték Mócsról, a kórházból. Még a múlt héten. 
Azzal küldté k haza, hogy nem tudnak már segíteni rajta. Hogy meg kell 
neki halnia ... 

Lehajtotta a fejét. Esetlenül állt ott a nagy darab, egyenruhás ember. 
Esetlenül, félszegen, majdnem kétségbeesetten. 

- Isten jó - mondta halkan a vak - Isten mindenkin tud segíteni 
Mi a neved, őrmester? 

- Teofil. Teofil Brabanov. 
- Nem idevaló név. 
- Besszarábiából menekültünk a feleségemmel, több mint harminc 

éve. Fiatalok voltunk akkor. Húszévesek. Hosszú időt töltöttünk együtt 
ezen az idegen földön. Innen oda, onnan ide. Hosszú időt. Nehéz időt. Sok 
nehéz időt. S most, hogy egy kicsikét jobban lehetne ... még egy év s 
nyugdíjba mehetnénk ... nem igazság ez, semmiképpen sem igazság ... 

Elfordult s öklévelletörölt néhány könnyet az arcáról. 
- Eridj haza Teofil s modd meg az asszonyodnak, hogy Isten jó -

mondta mély, zengő hangon a vakember. - Mondd meg neki, hogy Isten 
jó és Isten teremtette a világot, azt írja a szent könyv, érted? S ha Isten 
teremtette a világot és Isten jó, akkor minden, ami van, jó kell legyen, 
igaz, Teofil? Mint ahogya jó almafa csak jó almát teremhet, mert egye
bet nem tud. Érted? Ugyanígy Isten is, Teofil, csak jót tud teremteni, 
csak tökéleteset tud teremteni. Ezt tanítja a Biblia, Teofil. S tudod, ez mit 
jelent? Ez azt jelenti, hogy te se lehetsz egyéb, csak jó és tökéletes és a 
feleséged se lehet egyéb, csak jó és tökéletes. Gondolj az almafára, Teofil, 
ha másképpen nem tudod megérteni. Teremhet-e mérges bogyót az al
mafa? Ugye nem. Lehet-e Isten beteg, Teofil, gyógyíthatatlanul beteg? 
Ugye nem. Hát akkor lehet-e gyógyíthatatlanul beteg az, akit Isten alko
tott? Lehet-e beteg egyáltalában az, akit Isten jónak és tökéletesnek al
kotott, a maga képére, ahogy a szent könyv tanítja? Ugye, hogy nem. 
Eridj ht haza, Teofil és imádkozz. Mondd a feleségednek, hogy imádkoz
zék ő is. És mondd meg neki, hogy ne féljen, mert Isten szereti őt s akit 
Isten szeret, annak nem lehet baja. Érted? Ha nem is érted ma még, amit 
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mondok, ne törődj vele, Teofil. Csak imádkozz. S légy jó, Teofil, légy jó, 
mindenkihez. Meglásd, egyszeribe jóra fordul minden. 

A nagy darab őrmester csak állt s ingatta ide-oda a fejét. 
- Hallom a szavaidat, vakember, de mégsem értem, amit beszélsz. 

Azt mondod, hogy legyek jó. De hogyan lehet valaki jó az én munkámban? 
Hazug tolvajokból kell kipofozzam az igazat, lesnem kell az embereket, 
hogy ki mit mond, ki mit tesz, kik hol gyűlnek össze és miért .. . vigyáznom 
kell, hogy féljenek tőlem a népek, mert ha nem ... 

Elhallgatott. Sóhajtott egy nagyot. Megvakarta a fejét . 
- Szépen beszéltél azért. Köszönöm. 
- Ide figyelj Teofil- mondta halkan a vakember - a te bajod az, hogy 

amíg az emberek félnek tőled, addig te is félsz Istentől s ez nem jó. Istent 
szeretni kell, nem félni. De ezt csak úgy lehet, ha az embereket is szere
ted, akik Isten teremtményei, akárcsak temagad. S azok is szeretnek té
ged. Olyan ez, mint a tükör, Teofil. Csúnya arcot mutatsz atükörnek, 
csúnya arc néz reád is vissza. Érted? Jó arcot mutass és jó arc tekint rád 
vissza. Tükör az emberi élet is, Teofil, csakhogy egy sokkal nagyobb 
tükör. Mélyebb tükör, másféle tükör. Nem vonalakat tükröz vissza, hanem 
gondolatokat. Cselekedeteket. Igyekezz, hogy jó gondolatokat s jó tetteket 
mutass a tükörnek, mintha csak Isten gondolna, s fsten cselekedne rajtad 
keresztül, feleségeden keresztül. Érted? 

- Eridj most haza Teofil s mondd meg a feleségednek, amit tőlem hal
lottál. Aztán imádkozzatok együtt. Én is imádkozom értetek. S meglátod, 
a betegség, ami nem egyéb, mint árnyék, rossz álom, eltűnik az imádság 
fényétől, s megszűnik az ébredés pillanatában. Csak annyit tarts észben, 
hogy minden Istentől való és minden Istentől fakad . Körülötted s benned 
is, feleségedben is. Ha pedig észben tartod azt is, hogy Isten szeretet és 
jóság, tehát a valóságban egyéb sincsen, csupán szeretet és jóság és 
semmiféle tükör nem tükröződhet olyasmit, ami nincsen, akkor nincs is 
mitől félned, ugye? Eredj haza, Teofil. Légy jó, dicsérd Istent és imád
kozz. S a te asszonyod élni fog. Eredj . Én most fölmegyek a hegyre, egy
magamban s imádkozom érted és a világért. 

Ezeket mondta a vakember, azzal tapogató kezével megkereste a bot
ját, megmarkolta s lábra emelkedett a vén diófa alatt. Lábra emelkedett 
s lassú, biztos léptekkel, kezében a hosszú pásztorbottal megindult fölfele 
a gerincnek. Az őrmester tátott szájjal, megzavarodott tekintettel bá
mult utána. 

Ment, nyugodt, biztos léptekkel föl a gerincig, ott hosszú botjával meg
kereste a mezsgye bokrai között az ösvényt, keresztül furakodott rajtuk 
s a mezsgye felső szélén megindult, szembe a délutáni nappal. A szőlők 
felett egy percre megállt s hallgatta a kapások halk beszédét a hegyol
dalból. Magyarul beszéltek. Aztán valaki odalent fiatalosan fütyülni kezd
te, hogy "patak alatt sulykolnak a jányok ... " s még ki is cifrázta a sorok 
végit, mintha nádirigótól tanulta volna. 

A vakember belemoSOlyodott ősz szakállába s szája önkény telen ül 
együtt formálta a szavakat a füttyszóval. A mezsgye sarkán egy előre
nyúló szilvafa ága leverte fejéről a szalmakalapot. Botjával megkereste, 
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lenyúlt utána s visszatette a fejére . Aztán kitapogatta a vízmosás árkát, 
átkelt rajta s a hosszú , nyugatnak húzódó kökényes mart mentében to
vább haladt. Emberi szeme nem láthatta ugyan tova, messze, maga előtt 
a pujoni gerinc egyenes vonalát, a Vereserdő borzas fáit s tova délnek a 
szélesre táruló gyekei völgyet, mégis úgy haladt ott, mint aki mindezekről 
tud, mint aki járt már arra többször s ismer minden dombhajlatot, minden 
gerincet, minden ösvényt. 

A kopott városi gúnyát viselő fiatalembernek, aki alig félóra múltával 
ugyanazt a nyomot követte, már sokkal nehezebb dolga volt. Újra meg 
újra meg kellett állnia, hogy tájékozódni tudjon. 

A sok mart közül nem tudta, melyiket válassza s ide-oda tévelygett 
közöttük, hol aláereszkedve az alsóbbikra , ol visszakapszkodva a felsőre . 
Már-már azt is hitte, hogy eltévedt a kökényes martok között , amikor 
tova elől, ahol a szénafű felső sarka áthajol kissé a dombtetőn s össze
találkozik amartok kökényeseivel, egy nyeszlett kis cserefa alatt meg
pillantott egy üldögélő alakot, szalmakalappal a fején . 

Sietve indult feléje . Hosszúhajú vénembernek tűnt. Háttal ült a domb
nak, mint aki a völgyet szemléli, mely szélesre tárult odalent s felmutatta 
a halastavak megduzzadt vizét s a délutáni verőfényben elnyúló falut. 
Mikor a közelébe ért, a fiatalember megköszörülte a torkát, hogy jelt 
adjon magáról. De a cserefa alatt üldögélő öregember úgy szólt oda hoz
zá, mint aki már régen tud róla. 

- Te vagy a pap? Ülj hát le, ha már itt vagy. Fáradt lehetsz. 
A tegező szóra kissé elvörösödött a fiatal pap arca. Közelebb lépett, -

de nem ült le. Rápillantott az öregember fekete szemüvegére. 
- Maga az a vakember, aki állítólag Istent látja? - kérdezte élesen. 
A vakember elnevette magát, szelíden. 
- Nem kell vaknak lenni ahhoz , hogy Istent lássa az ember. Te Isten 

szolgájának mondod magad, tudnod kell ezt. 
A fiatal pap arca még veresebbre gyúlt. 
- Tudod azt, hogy aki azt állítja, hogy látta Istent, az hazudik! -

mondta ki keményen. 
De a vakember nem haragudott meg a szavaktól. Inkább sajnálkozás 

volt a hangjában, amikor felelte : 
- Te nem látod Istent? Pap létedre? Sehol? 
A fiatalember kissé megzavarodott ettől. Hebegni kezdett. 
- Hát azt nem mondtam, hogy sehol ... a bibliában .. . hát igen, a Bibli

ában, ott megtalálom mindég ... 
A vakember sóhajtott. 
- Ülj le Péter. Ez a neved, ugye? Devecseri Péter. Apádat is így hív-

ták. Jó ember volt . . . 
A fiatal lelkész rámeredt a vak kodusra. 
- Maga ismerte apámat? 
- Arról is beszélünk majd - felelte az csöndesen - most azonban más-

ról van szó. Azt mondtad, hogy vak vagyok, ki azt hazudja, hogy látja az 
Istent. Hát most vizsgáljuk meg, hogy melyikünk lát jobban. Tekints alá 
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a völgy re Devecseri Péter és modd meg, hogy mit látsz? De ülj már le, 
nem eszlek meg. 

A fiatal pap óvatosan leült a mart peremére, aztán alánézett a völgybe 
és 'mondta : 

- Látom az állami halastavakat, melyek tova Gyekétől nyúlnak föl 
idáig s látom a zsilipes gátakat, melyek elválasztják őket egymástól ... 
látom a széles beton országútat, mely a völgy túlsó oldaláról átjön az 
innenső oldalra, a bölényes alatti gáton ... 

- Ahol valamikor a gázló volt - vágott szavába halkan a vakember. 
A pap meglepetten nézett reá . 
- Nem fontos - felelte a vak - hiszen árkokat ástak oda később, hogy 

levezessék a mocsarak vizét s az árkok fölé hídakat építettek. Kettőt. S 
két-hídnak nevezték azt a helyet, ahol az országút átjött erre az oldalra. 
De flytasd csak. Mondj el mindent, amit a szemed mondani tud. Érdekel. 

- A közelső halstó fölött ott látom a falut. Blenisunak nevezik ma, de 
valamikor Bölényes volt a neve. A tó partjától egészen a domb laposáig há
zakat látok. Apró házakat. Lentebb régieket, fentebb újabbakat, cserép
tetővel. 

- Fákat látsz-e? 
- Nagyon keveset. Nehányakácfát az országút mentén s nehány gyü-

fölcsfát a házak között. A templom körül almáskertet. Új templom, ro
mánok temploma. Magyar templom nincsen . .. 

- Egyéb fát nem látsz? 
- Egyetlen-egy fenyőt. Nagyot, öreget. A falu piacán. Valamikor grófi 

park volt ott, abból maradt. 
- S fent a falu felett? - kérdezte a vak - mit mutat a szemed? 
- Az állami gazdaság épületeit. Valamikor a grófi udvarhoz tartoztak 

azok is, de most állami birtok. 
- S fentebb? 
- Legelő. Kopár legelő, más semmi. 
A vakember sóhajtott. 
- Hát ide figyelj, Devecseri Péter, hadd mondjam el neked, hogy én 

mit látok. Először is, ha nagyon csendben ülök, hallani tudom ide föl a 
fülemilék énekét. Sokan vannak s ilyenkor, nyár elején, egész nap éne
kelnek. Aztán hallani lehet az örvösgalambok búgását a fenyvesekből. 
Mert az ott mind fenyves, Péter, az egész domb, ott a falu fölött . Sötét
zöld , gyönyörü fenyves. Tisztásain mindenféle virág. Jázminbokrok. 
Orgonabokrok. Mogyorók. Tizenhatféle mogyoró és kilencféle diófa! Meg 
a rózsák . .. nézd azokat a rózsákat, Péter! A sötétvöröstől a hófehérig, 
minden színt meglelsz közöttük. Még kéket is! Kék rózsatövet, öreget, 
futórózsát, ott leled meg a nagy gledicsia alatt a ház sarkában ... 

Elhallgatott. Nehány pillanatig némán ült ott , aztán folytatta, hal
kaban. 

- Hát ez az, amit én látok ott. S látok minden egyes fát és minden egyes 
bokrot, külön-külön . Érzem az illatukat, szinte érinteni tudom őket a ke
zemmel. S lent a völgyben, a falu házai alatt, nádast látok. Zöld, susugó 
nádast. Tele madárral. Itt-ott tocsogók vannak a nádas mélyén, ott áll-

nak a gémek, ott veszekednek a hódák, ott tanítják az élet mesterségére 
gyermekeiket a vadkacsák. A nádasokat apró kis ösvények szelik keresz
tül, azokon tologat ja Broszkoj a luntráját vész ától vészáig, csukát, pp~

tyot keresve bennök, naponta kétszer. Sovány vénember ez a Broszkoj, 
de senki úgy nem ismeri a nádast, mint Ő. Nádirigó csiviteL .. hallod? 
Alacsonyan kering a nádi héjja. S aki esténként, csillaggyúláskor, lese
tál a két-hídhoz, annak a füle megtelik a nádas ezer neszével, húzó vadka
csák szárnyának suhogásával s a lelke megtelik olyan szent békességgel, 
amilyen sehol máshol a világon nincsen ... 

Az utolsó szavakat már suttogva mondta, mint aki nem meri megtörni 
hanggal a varázst. Aztán csak ültek ott némán, a dombtetőn, az öreg vak
ember s a fiatal pap s a lassan aláhajló nyári nap melege szelíden símo
gatta arcukat. Lent az állami halastó csupasz partján motorcsönakát ja
vítgatta egy állami halász s a beteg motor olykor felpufogott, aztán el
hallgatott megint. Az országút kőszalagján gépkocsik siklottak tova . Át
furták magukat a hallgató falún s mentek tovább, anélkül, hogy megérin
tették volna. 

- Érdekes - mondta egy idő múltával a vakember halkan - a ház 
megett, magos fenyők közé rejtve, van egy öreg-öreg körtefa . Olyan tisz
tán látom, hogy szinte érinteni tudom a kezemmel. Muskotálykörte terem 
rajta, leveses, zamatos. Volt idő, amikor apád vállára mászva értem csak 
el a legalsó ágát ... 

- Szentséges Úristen - riadt meg a fiatal pap és szinte rémülten me
redt a hosszúhajú, szakállas, öreg, vak koldusra. - Miket beszél?! Nem 
lehet ... ! 

- A ma urai nem ültetnek muskotálykörtét - folytatta halk szóval a 
vakember, mintha meg se hallotta volna a szót - diófát se ... miért? Ta
lán mert diófát is, muskotálykörtét is csak unokájának ültethet az ember, 
olyan lassan fejlődik a fája. S a ma urai vagy nem gondolnak a jöven
dővel, vagy nem látják benne unokáik sorsát ... de gyere Péter, menjünk. 
Érzem az arcomon, hogy nyugvóban a nap. Eltelt az idő . 

Azzal hosszú, nyugodt lépteivel megindult a kökénybokros mart men
tén, vissza a laki szőlőknek. Örgébics pittyegett a bokorban, valahol lent 
a völgyben kutya ugatott s egy langyoskezű szellő elhozta a szénafű töl
gyeséből a nap-szítta lombok hűvös illatát. S a fiatal pap még mindég 
ott ült a domb tetején, a magányos kis cserefa alatt s úgy bámult maga 
elé, mint aki kísértetet látott s nem tudja elfeledni. 

Aznap éjszaka újra felszöktek néhányan a faluból a szőlők feletti nagy 
diófához. Bajjal sújtott népek, ijedtek, alázatosak, sóhajtgatók. Batyuk
ban hoztak ezt-azt, ami akadt, s amikor eltávoztak, békességet vittek 
magukkal a szívükben, hálát és egy szikrával több szeretetet, mint ameny
nyiről azelőtt tudtak. 
Késő éjszaka, hold fénye mellett, egy román ember is jött, aggodalmas 

ember. Pénzt kotort elő a zsebéből s azt nyújtotta oda, félszegen, a vak
embert kísérő öregasszonynak. Átok van a félkarjában , mondta , válltól 
lefele mozgatni se tudja s a doktorok se tudtak segíteni rajta. 

- Mit tett a kezed? - kérdezte a vakember a ponyva alól. 
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- Embert ölt - felelte a román - jaj nekem ... ! 
- Beszélj róla. 
S az ember beszélt. Jó óra hosszat beszélt ott a hold sápadt fénye mel

lett, a kis forrás tövében, melynek remegő vizében darabokra törtek a 
holdsugarak. 

'- Azért ütötted belé a kést, mert magyar volt, ugye? - kérdezte végül-
is a vakember a ponyva alól. 

- Azért. 
- Megkötözték, félholtra verték s te mégis kést ütöttél beléje? 
- Jaj nekem, jaj ... 
- Mi a neved? 
- Szeke Juon. 
- Ide figyelj hát, Szeke Juon. Eredj el holnap reggel a magyar paphoz, 

érted? S mondd meg neki, hogy keresse meg a nagy könyvekben dédapád, 
meg ükapád nevét. S meglátod, hogy nem Szeke volt az, hanem Szőke s 
magyar vagy te, nem pedig román. Ezért esett beléd az átok, mert önvé-

-redre emeltél kezet s testvérgyilkos lettél ... ! 
- Jaj nekem - nyögött föl az ember - váj de minye! 
- Mondd meg a magyar papnak, hogy tanítson meg magyarul, mert 

vissza kívánsz térni a testvéreidhez. S mikor először elmondod az Úr 
imádságát magyarul, a magyar templomban, megváltódik a benned 
gyötrődő átok s megmozdul a karok, ép lesz újra, akárcsak a másik. 
Eredj . 

Az ember szót se szólt, csak lehajtotta a fejét s elindult az éjszakában, 
haza. 

- Megteszi-e? - kérdezte súgva az öregasszony a ponyva sötétjében. 
- Meg - felelte a vak s magára húzta a pokrócot az éj hűvöse ellen -

lelkiismerete tette reá az átkot s csak lelkiismerete oldhat ja föl. ;. -
Másnap kora reggel újra emberek jöttek. Még csak alig virradt. Volt 

aki Földvárról jött át, volt aki Buzából. Asszonyok síró, nyöszörgő gyer
mekeket hoztak, kendőbe csavarva. S a vakember beszélt nekik a szere
tetről. 

Végül megkereste a botját s lábra kelt a diófa alól. 
- Elmegyek kissé, hogy magamra legyek - mondta - tegyél egy kis 

sajtot a tarisznyámba, meg kenyeret. Elballagok a szénafűig s talán még a 
tóhoz is aláereszkedem, ki tudja. 

Aztán nyakában a tarisznyával, kezében a bottal, nekiindult a negynek, 
akárcsak az előző napon. Most azonban nem a mezsgye mentét választot
ta, hanem jObbra tért s megkereste, kitapogatta botjával agyalogútat, 
mely a búzai földek között vezetett tova s azt követte szénafüvekig. Ott 
elhevert egy ideig, a tölgyek árnyékában s hallgatta a mátyásmadara
kat meg agerlék búgását. Aztán lábra kelt újra s mindenütt a fák szegé
lyét követve aláereszkedett a rétekig s azok mentén a tóhoz. 

Síma útra bukkant s ez meglepte kissé. Hallgatódzott, de nád nem su
hogott sehol. Orrában ott érezte a víz szagát s alighogy letért az útról 
vízbe lépett a lába. Egy ideig haladt a víz mentén, fát, nádast vagy leg
alább is egy füzest keresve, de hiába figyelt, hiába hallgatódzott, hiába 
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tapogatta botjával a víz partját. Sehol egy fa, sehol egy nádszál, sehol 
egy bokor. Csak a víz, s a víz fölött az út, s az út fölött törökbúzaföld. 
Vadkacsák szárnya nem suhogott sehol. Hódák nem sivalkodtak, nádi
rigó nem csacsogott. Néha hal csobbant a vízben s néha a tavon túl vala
hol tovazakatolt egy gépkocsi. 

aztán egyszerre csak beszéd hangja ütötte meg a fülét. Evező koppant 
csónap oldalán. Víz loccsant. Hangosabbá vált a beszéd. Idegen csengése 
volt. Időbe került, míg fölismerte: csónakosok németül beszéltek a tavon. 
Fiatal hangok voltak. 

A vakember állt az út szélén és figyelte a német beszédet. Valaki tér-
képet nézhetett. \ 

- Ez itt előttünk Blenisu - mondta egy mély férfihang - valójában 
Bölényes a neve. Emlékeztek a régi fényképekre, amiket otthon mutat
tam? Valahol ott a dombon volt a ház ... 
Csengő gyerekhang szólt közbe . 
- A képre emlékszem papa, de azon minden egészen más! 
- A tó kisebb volt - mondta egy másik hang, leányé lehetett - és fák 

voltak mindenütt, sok fa! 
- Kivágták a fákat - magyarázta egy asszony hangja, komolyan -

az egész vidék képe megváltozok ettől ... 
Aztán egy ideig csak az evezőket lehetett hallani. 
- Ha nem lett volna háború, most itt élnénk .. . ? - kérdezte az - előbbi 

gyermekhang, aggodalmasan. 
- Ha nem lett volna háború, mama nem ismerhette volna meg papát, 

te buta - felelte a lenáy hangja - és akkor mi se lennénk! Igaz, 
mama? 
-Tréfa felel a gyermeki kérdésre. Nevetés csilingelt a tó felett. Aztán 

az evezőcsapások haIkuIni kezdtek. A csónak lassan tovasiklott s a német 
beszéd egyre távolabbról hangzott. Már meg se lehetett érteni a szavakat. 

Átellenben valahol elordította magát valaki, a tó túlsó partján. Oláhul. 
- Moj gli go re , moj! 
- Há? - felelt vissza messziről egy másik kurjantó hang. Mintha a 

miklósdombi legelők felől hangzott volna. 
- Hozz le tűzifát a német turistáknak, hallod? Ide asátrakhoz ! Hallod? 
- Dá Hozom! Hozom - felelte fentről a másik. 
Aztán újra ráhullt a világra a csönd. 
A vakember leült az út szélire. Aztán csak ült ott, sokáig, magába 

görbedve s figyelte a tó csöndjét. Távoli beszéd tépett foszlányait, me
lyek mintha messzi idegen csillagzatról szűrődtek volna alá s értelem 
nélkül vesztek el a hallgatag dombok között. Távoli kacagást, melynek 
nyers, fiatal csengése szinte sajgó sebeket horzsolt a völgyre nehezedő 
emlékek kopaszra vénült, simá ra koptatott hátán. Mint amikor temető
kert csöndjét éhes csecsemő rívása riasztja. 

Ült, ült a vakember és talán életében először érezte, hogy öreg és fá
radt. Enehezedett lelke, kapcsolatot keresve az örökkévalóság nyugalm á
val, Isten hullámhosszára próbált rákapcsolni. De lassan ment az is, ne
hézkesen. S a békesség derűje tépett foszlányokban tért vissza csupán, 
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mint amikor szélsodorta fellegek közül cafatokban hull alá a napfény, 
záportól könnyes dombokra. 

Sötét éjszaka volt már, amikor a vakember nagykalapos, botos, szikár 
alakja megjelent a laki szőlő gerinc bokrai megett, belerajzolódva a csil
lagporos égbolt puha bársonyába. A nagy diófa alatt kicsike tüz égett. A 
szökdelő lángok fénye megvilágította a sátor ponyváját, megcsillant len
tebb a orrás nyugtalan vizén és rá vetődött két emberi arcra. Az egyik 
Mányi volt, az öregasszony, ki parázs fölött bálmost kavart az üstben, 
paraszti fajtájának évszázados türelmével az arcán. A másik idegen 
nyugtalansággal forgatta a fejét ide-oda s amikor a botos, kalapos ember 
alakja föltűnt a gerincen, lábra is szökött s fejébe nyomta tányérsap
káját. Teofil volt, a csendőrőrmester. 

- Már azt hittem, elvesztél a sötétben - szakadt fel belőle a szó -
eltévesztetted az utat! 

- Az én számomra nincs sötétség - felelte mély zengő hangon az 
érkező - s akik Istennel járnak nem táveszthetik el az utat! 

- Szent ember vagy, tudom - mondta az őrmester, áhitattal a hang
jában - meggyógyítottad a feleségemet ... ! Azért jöttem s azért vártam 
reád, hogy megmondhassam. 

A vakember leért a tűzhöz. 
- Nem én gyógyítottam meg az asszonyodat, Teofil- mondta egysze

rűen - Isten gyógyította meg. Te magad gyógyítottad meg - tette hozzá, 
miközben leült a tűz mellé - abban a pillanatban, amikor megértetted 
az igazságot, hogy Isten szeretet. 

Az öregasszony cseréptál után nyúlt s egy nagy merőkanállal kitálalta 
beléje az illatos, friss bálmost. Fakanalat tett melléje s odanyújtotta a 
vakembernek. 

- Egyek hát - mondta - friss bálmos. Készítettem hozzá öntött salá
tát is, ahogy szereti. Amott leltem a mart tövében. 

Azzal elébe tett egy másik cseréptálat is. 
- Szent ember vagy - mondta az őrmester, esetlenül és hallani lehe

tett a hangján, hogy majdnem elsírta magát - megmentetted ~felesé
gemet ... rá se lehet ismerni! Kacag, mint régen, öntözi a virágokat, még 
dalol is! Mindenki összecsapja a kezeit, aki látja! Hiszen két nappal 
ezelőtt még lábra se tudott állni s az orvosok azt mondták ... 

- Feledd el, amit az orvosok mondtak - szólt rá a vakember a tűz 
mellől és belekanalazott a párolgó bálmosba - s csak Istenre figyelj. 

- Meg akarom köszönni neked, szent ember, a csodát, amit tettél
folytatta az őrmester s a tűz lobogó fénye könnyet csillantott meg a sze
mében - mit adjak neked? Pénzt? Házat szerzek számodra, letelepülé
si erigedélyt, ha itt akarsz maradni! Ha itt maradsz, szükséget nem szen
vedsz, ameddig élek! Sokkal tartozom neked, szent ember. 

A vakember ette a bálmost, meg az öntött salátát. Lassan, élvezettel 
ette. Fent a búzai erdő szélén őzbak riasztott s a mély böffenések meg
remegtették az éjszaka bágyadt csöndjét. 

- Istennek tartozol, Teofil, nem nekem - mondta lassan, két falat 
között - s a jóért cserébe jóval kell fizess, ha azt kívánod, hogy meg-
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maradjon az áldás . Légy jó mindenkihez. Légy igazságos mindenkivel 
s nem lesz mitől félned. 

A csönd ránehezedett a szőlőhegyre. Csak a vakember kanala koppant 
olykor a cseréptányéron s néha pattant a tűzbe vetett fa. Az őrmester 
állt s bámult maga elé. 

- Az én hivatalomban nehéz jónak lenni mindég - vallotta be halkan, 
szinte bocsánatkérőleg, a nagy darab, veresképű ember - s ami az igaz
ságot illeti ... az nem az én kezemben van. Ha az én kezemben lenne ... 

A befejezetlen mondat csüngve maradt a levegőben, az éj sötétje 
mögött. 

- Szeretnél hazatérni, Teofil? - kérdezte halkan a vakember - Haza 
Besszarábiába? . -

- Hogy szeretnék-e? Félkaromat adnám, szent ember! Apámnak föld
je volt ott, szép, fekete földje, negyvenhat hold, síma mint az asztaL .. 
egyik felől patak határolta, másik felől erdő. Házunk ott volt, a patak 
partján. Még dédapám építette volt s nagyapám is épített hozzá, apám 
is ... elkeseredik bennem a lélek, szent ember, amikor arra gondolok, 
hogy oroszok vannak ott ma ... talán le is bontották ezóta a házunkat, 
mit tudom én. 

Öklét a szeméhez emelte, könnycseppet törölt el vele. 
- Teofil - mondta halkan a vakember és nagyon szelíden - soha 

sem gondolták még arra, hogy itt meg te vagy az orosz? 
A nagy, egyenruhás ember döbbenve állt ott. 
- Mit mondtál? - hebegte. 
- Ha vissza kívánsz térni a magad földjére, Teofil és békességben 

élni, akkor elébb vissza kell add a békességet azoknak, akiktől itt elvet
ted s a földet is azoknak, akiknek nagyapja s dédapja házakat épített ezen 
a földön, mint ahogy a te dédapád épített volt a te számodra ott, túl a 
hegyeken. gondolkozz ezen, Teofil. 

Újra rájok hullt a csönd. Harmat gyűlt a füveken s Földvár felé meg
sápadt az ég. Ott bujkált már valahol a hold a gerinc megett. 

- Mennem kell - mondta az őrmester s megigazította fején a sapkát 
- s amint mondtam: ha kell valami, csak szólj. Amíg élek, nem felejtem 
el, amit tettél. Noapte buna ... jó éjszakát! 

- Legyen veled a Jóisten, Teofil. 
Magukra maradtak. Kifáradtak a lángok, a tűz hamvadni kezdett. 
- Mi történt? - kérdezte hosszú idő múlva az öregasszony, halkan -

valami történt, megéreztem tüstént, amikor ide ért ... 
A vakember lehajtotta a fejét, aztán mélyet sóhajtott. 
- A múlttal találkoztam, Mányi, meg a jövendővel. A kettővel együtt 

s ez kicsikét megzavart. Majd beszélek róla máskor. Nem most. 
Az öregasszony szó nélkül összeszedte az edényt, a maradék ennivalót 

s elrendezett mindent a ponyva alatt. Mire végzett ezzel, a hold már ott 
kuporgott a földvári gerinc borzolt tölgyein s ezüstporral hintette be a 
dombokat. 

- Hallod? - emelte föl hirtelen a vakember a fejét - Vadkacsák! 
Valahol fönt a csillagos ég párás magosában szárnyak suhogtak. 
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- Hát mégsem űzték el valamennyit, Mányi! Mégsem űzhették el va
lamennyit! 

Figyelték a távolodó suhogást, míg tova Gyeke felé el nem veszett az 
éjszaka csöndjében. 

- Itt maradunk ... ? - kérdezte halkan az öregasszony és hangjában 
sóvárgás volt, meg aggodalom. 

- Az Úristennel maradunk, Mányi - felelte a vakember lassú szóval
az Úristennel. Magyarok számára egyéb hely ma nincsen . . . 

-VÉGE-

KÖZÖSSÉGI, EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI 
ESEMÉNYEK 

Ausztrália 

Melbourne i.Victoria) "Közel húsz évi kényszerű szünet után ismét 
meg'TIiinepeltük a Csendőrnapot. Február 18-án jöttünk össze Dr. Szent
andrássy Elekék Daylesford-i nyaralójának nagy és remek kertjében. 
Ez kb. 100 km-re van Melbourne-től, de azért a bajtársak csaknem teljes 
számban azon megjelentek. Összesen 45-en voltunk jelen. D.e. 10 órakor 
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kezdtünk gyülekezni és az utolsó csoport este 8-kor mdult haza. Szent-
andrássyék voltak a házigazdák és ezt a hivatásukat a hagyományos 
magyar vendéglátást messze fölülmuló módon teljesítették. Már napok
kal előtte sütöttek, főztek, így a megjelenteket már feldíszitett, megterí
tett asztalok várták. Lexi fáradthatatlan volt a vendégek fogadásában és 
az ital kinálásában, míg felesége Belluska pedig az ételek tálalásában és 
kínálgatásában. Minden bajtárs elhozta a maga ételét, italát, de bi~ony a 
nagy ebéd és vacsora után csaknem mind hazavitte. Lakodalmat felül
muló trakta volt hangos berugások nélkül. Ebéd után a kertbe vonultunk, 
ahol a házigazda ünnepélyesen üdvözölte a megjelenteket, majd felkért, 
hogy mint legidősebb tartsam meg az ünnepi beszédet. Annak elhangzá
sa után Lexi felkérte a bajtársakat, hogy csendőr újságunk előállítási 
költségeihez hozzájárulásul adakozzanak. Az adakozást a saját adomá
nyával nyitotta meg. Kinyíltak a csendőr pénztárcák és a bajtársak olyan 
meghatóan adakoztak, hogy annak eredményeként most egy 402 kanadai 
dollárról szóló csekket küldhetek. Ilyen hosszú szünetelés és zárkózott
ság után a bajtársi nemeslelküség eme nagyszerű megnyilvánulása meg
hatott és büszke voltam és vagyok csendőr bajtársaimra, de ugyanúgy 
büszke vagyok a csendőrasszonyokra is, akik odaadó és önfeláldozó mun
kájuk és loyalis együttérzésük nélkül ez a nap nem lett volna ily gyönyörű 
nap. 

A gyüjtés után Szentandrássy Lexi inditványt tett, hogy miután én 
~O é~tm.ű~é~~!rr2!n 76 éves korommal elfáradtam, a vezetéstől vissza 
ilk'árok lépni:tehát új vezetőt kell jelölniök. A választás Bánkuti József 
őrm. bajtársunkra esett, aki erre rátermett és akinek háza közelében a 
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legtöbb bajtárs lakik. Bánkuti a vezetői tevékenység ellátását elvállalta, 
mire én biztosítottam, hogy minden erőmmel támogatni fogom. A napok
ban adom át neki előjegyzéseimet. Beneteket arra kérlek, ogy az újság
csomót most már neki küldjétek. A magam részéről nemcsak megnyug
tat, de boldoggá is tesz az a tudat, hogy Melbourne-ban poraiból feltámadt 
a bajtársi élet és amíg egy csendőrbajtárs is él, lesz is! A fényképek 
sajnos nem sikerültek, de ha a mozifilmek jók lesznek, azokból vagy 
küldök, vagy küldetek nektek. Egészségileg jól vagyok. Ugyanezt kívánva 
nektek is, Mindnyájotoknak igaz magyar csendőr bajtársi szeretette~ 
ölellek : Pali Bátyátok. 197~..l 27 ." 

A Szerkesztőség és Kradohivatiu"'gratulál a szép összejövetelhez, to
vábbi sikert kíván az új csoportvezetőnek és hálás köszönettel bevétele
zi a hozzájárulást a Bajtársi Levél javára. Szerk. 

ADELAIDE (S.A.) Adélausztráliai bajtársak a Csendőrnapot ez évben 
~bruár 18-án tartották meg, hagyományos egésznapos összejövetel kere
) ben a Botanikus Park óriási, árnyas fái alatt hozzátartozóik és csendőr

barátok nem csökkenő számban való részvétele mellett. A hetekig tartó 
hőhullámot kellemes idő váltotta föl , ami ugyancsak javára szolgált a 
megjelenésnek. Az ebéd elfogasztása után az aznapi rádió műsort hallgat
ták meg, melynek során ismert katona-induló elhangzása után a rádió 
köszöntötte a Csendőrnapot tartó bajtársakat és eljátszotta a "Már én 
többet zsandárkáplár nem leszek . . . " c. ismert nótát. Utána a csoportve
zető Utczás Mihály szds. méltatta a nap jelentőségét és nagy örömének 
adott kifejezést, hogy a 700 km-re lévő "szomszéd vár" a Melbourne-i 
bajtársak ugyanazokban a percekben Daylesfordban, szintén szabadban, 
gyönyörű környezetben - és sok-sok év után először - Csendőrnapot 
tartanak, melyre megelőzőleg elküldötte szerető üdvözleteiket. 

Utána beszámolt a Melbourne-ban tartott 4. Ausztráliai Talákozóról, 
melyen az Adelaide-i magyar ifjak rendkívül szépen és sikeresen szere
peltek. Beszédében elbúcsúztatta ez alkalommal is Vincze Sándor szds-t, 
a csoport egyik megalapítóját és egyik leghűségesebb tagját, aki a hely-
)eli magyarságnak is igen jeles személyisége volt. További vesztesége 

--Jolt a csoportnak a múlt év végén Dr. Krassay Antal, a csendőrök még 
otthoni régi nagy barátja, tb . tagja a csoportnak. Az elhúnyt összesen 
8 bajtárs emlékének egy perces néma felállással áldoztak. Végül bejelen
tette, hogy rövidesen megkezdődik a 100 éves évforduló megünneplésé
nek előkészítése . A Csendőrnapi méltatás után Berekally István bs., a 
MHBK helyi főcsoportjának vezetője köszöntötte a bajtársakat. A meg
jelentek száma pontosan 50 volt, ebből bs. 15, köztük kettő olyan, akik 
30 év óta először jelentek meg. Néhány bs. büszkén elhozta aranyos kis 
unokáit is. A megjelentek a késő délutáni órákig maradtak együtt jó 
hangulatban. A csop. vez. a csoport nevében 206.62 dollárt küldött a Baj
társi Levél támogatására. (U.M.1979.II.27 .) 

McCrae (Victoria). A hagyományos három évenkint megismétlésre ke
rülő Magyar Találkozó adta meg a gondolatot bajtársainknak, hogy a 
Melbourne-ban megrendezésre kerülő 4. Találkozó alkalmával külön is 
összejöjjenek. Péterffy Zsombor szds. bs. és felesége vették kezükbe az 
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- Hát mégsem űzték el valamennyit, Mányi! Mégsem űzhették el va
lamennyit! 

Figyelték a távolodó suhogást, míg tova Gyeke felé el nem veszett az 
éjszaka csöndjében. 

- Itt maradunk ... ? - kérdezte halkan az öregasszony és hangjában 
sóvárgás volt, meg aggodalom. 

- Az Úristennel maradunk, Mányi - felelte a vakember lassú szóval
az Úristennel. Magyarok számára egyéb hely ma nincsen . . . 

-VÉGE-

KÖZÖSSÉGI, EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI 
ESEMÉNYEK 

Ausztrália 

Melbourne i.Victoria) "Közel húsz évi kényszerű szünet után ismét 
meg'TIiinepeltük a Csendőrnapot. Február 18-án jöttünk össze Dr. Szent
andrássy Elekék Daylesford-i nyaralójának nagy és remek kertjében. 
Ez kb. 100 km-re van Melbourne-től, de azért a bajtársak csaknem teljes 
számban azon megjelentek. Összesen 45-en voltunk jelen. D.e. 10 órakor 
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kezdtünk gyülekezni és az utolsó csoport este 8-kor mdult haza. Szent-
andrássyék voltak a házigazdák és ezt a hivatásukat a hagyományos 
magyar vendéglátást messze fölülmuló módon teljesítették. Már napok
kal előtte sütöttek, főztek, így a megjelenteket már feldíszitett, megterí
tett asztalok várták. Lexi fáradthatatlan volt a vendégek fogadásában és 
az ital kinálásában, míg felesége Belluska pedig az ételek tálalásában és 
kínálgatásában. Minden bajtárs elhozta a maga ételét, italát, de bi~ony a 
nagy ebéd és vacsora után csaknem mind hazavitte. Lakodalmat felül
muló trakta volt hangos berugások nélkül. Ebéd után a kertbe vonultunk, 
ahol a házigazda ünnepélyesen üdvözölte a megjelenteket, majd felkért, 
hogy mint legidősebb tartsam meg az ünnepi beszédet. Annak elhangzá
sa után Lexi felkérte a bajtársakat, hogy csendőr újságunk előállítási 
költségeihez hozzájárulásul adakozzanak. Az adakozást a saját adomá
nyával nyitotta meg. Kinyíltak a csendőr pénztárcák és a bajtársak olyan 
meghatóan adakoztak, hogy annak eredményeként most egy 402 kanadai 
dollárról szóló csekket küldhetek. Ilyen hosszú szünetelés és zárkózott
ság után a bajtársi nemeslelküség eme nagyszerű megnyilvánulása meg
hatott és büszke voltam és vagyok csendőr bajtársaimra, de ugyanúgy 
büszke vagyok a csendőrasszonyokra is, akik odaadó és önfeláldozó mun
kájuk és loyalis együttérzésük nélkül ez a nap nem lett volna ily gyönyörű 
nap. 

A gyüjtés után Szentandrássy Lexi inditványt tett, hogy miután én 
~O é~tm.ű~é~~!rr2!n 76 éves korommal elfáradtam, a vezetéstől vissza 
ilk'árok lépni:tehát új vezetőt kell jelölniök. A választás Bánkuti József 
őrm. bajtársunkra esett, aki erre rátermett és akinek háza közelében a 
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legtöbb bajtárs lakik. Bánkuti a vezetői tevékenység ellátását elvállalta, 
mire én biztosítottam, hogy minden erőmmel támogatni fogom. A napok
ban adom át neki előjegyzéseimet. Beneteket arra kérlek, ogy az újság
csomót most már neki küldjétek. A magam részéről nemcsak megnyug
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a bajtársi élet és amíg egy csendőrbajtárs is él, lesz is! A fényképek 
sajnos nem sikerültek, de ha a mozifilmek jók lesznek, azokból vagy 
küldök, vagy küldetek nektek. Egészségileg jól vagyok. Ugyanezt kívánva 
nektek is, Mindnyájotoknak igaz magyar csendőr bajtársi szeretette~ 
ölellek : Pali Bátyátok. 197~..l 27 ." 

A Szerkesztőség és Kradohivatiu"'gratulál a szép összejövetelhez, to
vábbi sikert kíván az új csoportvezetőnek és hálás köszönettel bevétele
zi a hozzájárulást a Bajtársi Levél javára. Szerk. 

ADELAIDE (S.A.) Adélausztráliai bajtársak a Csendőrnapot ez évben 
~bruár 18-án tartották meg, hagyományos egésznapos összejövetel kere
) ben a Botanikus Park óriási, árnyas fái alatt hozzátartozóik és csendőr

barátok nem csökkenő számban való részvétele mellett. A hetekig tartó 
hőhullámot kellemes idő váltotta föl , ami ugyancsak javára szolgált a 
megjelenésnek. Az ebéd elfogasztása után az aznapi rádió műsort hallgat
ták meg, melynek során ismert katona-induló elhangzása után a rádió 
köszöntötte a Csendőrnapot tartó bajtársakat és eljátszotta a "Már én 
többet zsandárkáplár nem leszek . . . " c. ismert nótát. Utána a csoportve
zető Utczás Mihály szds. méltatta a nap jelentőségét és nagy örömének 
adott kifejezést, hogy a 700 km-re lévő "szomszéd vár" a Melbourne-i 
bajtársak ugyanazokban a percekben Daylesfordban, szintén szabadban, 
gyönyörű környezetben - és sok-sok év után először - Csendőrnapot 
tartanak, melyre megelőzőleg elküldötte szerető üdvözleteiket. 

Utána beszámolt a Melbourne-ban tartott 4. Ausztráliai Talákozóról, 
melyen az Adelaide-i magyar ifjak rendkívül szépen és sikeresen szere
peltek. Beszédében elbúcsúztatta ez alkalommal is Vincze Sándor szds-t, 
a csoport egyik megalapítóját és egyik leghűségesebb tagját, aki a hely-
)eli magyarságnak is igen jeles személyisége volt. További vesztesége 

--Jolt a csoportnak a múlt év végén Dr. Krassay Antal, a csendőrök még 
otthoni régi nagy barátja, tb . tagja a csoportnak. Az elhúnyt összesen 
8 bajtárs emlékének egy perces néma felállással áldoztak. Végül bejelen
tette, hogy rövidesen megkezdődik a 100 éves évforduló megünneplésé
nek előkészítése . A Csendőrnapi méltatás után Berekally István bs., a 
MHBK helyi főcsoportjának vezetője köszöntötte a bajtársakat. A meg
jelentek száma pontosan 50 volt, ebből bs. 15, köztük kettő olyan, akik 
30 év óta először jelentek meg. Néhány bs. büszkén elhozta aranyos kis 
unokáit is. A megjelentek a késő délutáni órákig maradtak együtt jó 
hangulatban. A csop. vez. a csoport nevében 206.62 dollárt küldött a Baj
társi Levél támogatására. (U.M.1979.II.27 .) 

McCrae (Victoria). A hagyományos három évenkint megismétlésre ke
rülő Magyar Találkozó adta meg a gondolatot bajtársainknak, hogy a 
Melbourne-ban megrendezésre kerülő 4. Találkozó alkalmával külön is 
összejöjjenek. Péterffy Zsombor szds. bs. és felesége vették kezükbe az 
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ugyet és december 29-ére, péntek d.u.-ra hívták meg a bajtársakat 
Port Phillip Bay partján lévő nyaralójukba. A vendégek - zömmel csend
őrbarátok - 22-en jelentek meg, holott kb. 50 ígérte, hogy eljön. 

Többen, akik előre jelezték jövetelüket a találkozó előkészületei, vagy 
vendégeik érkezése miatt nem tudtak megjelenni. (U.M .1070.1.6.&P.Zs. 
1979.1.9.) 

Perth (W.A.)Hazánkra rátört bolsevizmus legelső elnyomó rendeleté
vel törvényellenesen megszüntetett Magyar Királyi Csendőrség Perth
ben élő volt tagjai egyházi közöségeikben emlékeztek meg a Csendőrnap
ról 1979. II. ll-én. A lelkészek beszédeikben méltóan emlékeztek meg volt 
Csendőrségünk nagyszerü közbiztonsági szolgálatáról, nemzethüségéről 
a háborúban teljesített hősi magatartásáról és súlyos életáldozatairól. 
Imáikban könyörögtek az egek Urához a hősi halottak és vér tanuk békés 
nyugalmáért, a rabságban, üldözésben szenvedők és a világ négy tájára 
szétszóródottak megsegitéséért. Az alapító törvényben jogerősen kihir
detett napok, a későbbi Csendőrnapot a bajtársak csendes emlékezés, ( 
ben ünnepelték. A helyi magyar újság, a "Perthi Magyar Hírek" tudósí- • 
tója által írt" Testületemre, Bajtársaimra emlékezem .. . " cím alatt kö
zölt tiszteletet megadó, igazságot szolgáló megemlékezést, melynek záró 
sorai ezeket mondják : . . . "Testületünk igaztalan, gyilkos letiprásával 
egy fényes csillag hullott le a magyar égről, de annak pályája olyan, hogy 
futásában újra visszatér. Lesz még szabad magyar Haza és lesz megint 
igaz Magyar Csendőrség, mert a Nemzet visszasírja e'S visszavárja az 
ő kakastollas fiait . . . " Majd pedig így ír: 

"Akik pedig még vagyunk, öreg csendőrök, az idő múlásával együtt 
lassan, egymás után elindulunk a hosszú örök útra. Úgy érzem, hogy ne
künk elég lesz, ha majd az utódok úgy emlékeznek meg rólunk, ahogy 
azt a gyenge, de szívemben mélyen átérzett szavaimrnal a súlyos bete
gen" szinte élete utolsó napjaiban hazatért volt Adelaide-i lakos Vincze 
Sándor csendőrszázados, derék jó bajtársunk emlékezetére az Öt Buda
pesten édesanyja mellé eltemetett nővérének utolsó bajtársi búcsúzó
ként írtam : 

"Lassan, lassan mind elmennek ők, 
Nem marad más utánuk, csak emlék és kő, 
Kő, melybe vésetten nevük mély és arany. 
Ki ismerte őket, sírjaiknál elhaladva, 
Mély tisztelettel kalapot emel, tudva: 
Lent a puha mélyben, a hantok alatt, 
Igazak alusszák örök álmukat." 

(v.Sz.L.J., 1979.II.ll.) 

Sydney (N.S.W.) Csoportunk az ezévi Csendőrnapot f. évi március 4-én 
Csendőr Öszi Kirándulás és lacipecsenye sütés alkalmával fogja megtar
tani, melyről beszámolót következő számunkban fogunk hozni. 
(Dr. v.J .1.,1979.II.14.) 
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Európa 

Tourcoing (Franciaország). Az 1979. évi Csendőrnapot 1979. február 
17-én tartottam meg Roubaix-ban egy vendéglő éttermében. A Csendőrna
pi megemlékezésen egyedül voltam. A többi résztvevő barátaim, azok 
családtagjai és az én családtagjaim voltak. Röviden ismertetvén a Csen
dőrnap jelentőségét megemlítettem a M.Kir. Csendőr alapításának 100. 
évfordulójára való előkészületeket, 1981. február 14-ének megünneplését 
- ha az Egek Ura megengedi azt érnünk. Ismertettem a 100. évforduló
ra alapított emlékérmet, s hogy azt kik és milyen formában kaphatják 
meg. Az ünnepi megemlékezést közös vacsora követte, amely igen kel
lemes baráti hangulatban telt el. További jó munkát és igen jó egészséget 
kivánok, hogy a vállalt nagy munkát el tudják végezni. Szívélyes bajtár
si üdvözlettel. Híven, Becsülettel, Vitézül. Melléklet 1 darab 100 francia 
frankos . Tóth József csoportvezető. 

regenz (Vorarlberg, Ausztria) 1979. II. 18-án, vasárnap este jöttek 
össze bajtársaink L.L. bs. vendégszerető házánál, hogy megemlékezzenek 
a Csendőrnapról meghitt baráti és bajtársi körben. Megjelentek Msgr. 
Ft. Anisich Jenő plébános, valamint vitéz Vasváry József m.kir. altbgy., 
összejöveteleink rendszeres látogatója, többszöri ünnepi szónoka és volt 
Testületünk igaz barátja. (L.L. 1979.11.27.) 

Északamerikai Egyesült Államok 

Cleveland (Ohio). A Lorain és a Wooster Road sarkán lévő hatalmas 
bérház elegáns fogadótermében gyültek össze a tüzérbajtársak, hogy ha
gyományos Borbála-est jüket megtartsák. A müsoros est előtt a vendége
ket Terézhalmy Géza bs., volt üpk., üdvözölte, majd elbúcsúztatta a nyári 
tüzérpiknikek, Borbála estek hűséges résztvevőjét a közel múltban el
húnyt vitéz Marssó Lőrinc cső .ezds .bs-unkat, aki az I. Világháborúban 
~t hdp.tűzmester felderi~ő-tiszti beosztásban szerezte meg egyikét első 

kllrtntetéseinek. (Magyar Ujság 1978.XII.14. és 1979.1.25.) 
Cleveland (Ohio). A Magyar Csendőrök Családi Közössége 1979. II. ll-én 

a Magyar Atlétikai Club helyiségében tartotta meg Csendőrnapi emlék
ebédjét, melyre szeretettel meghívta a bajtársakat, barátaikat és azok 
hozzátartozóit is. Testületünk 98. születésnapjára összejött ünneplő kö
zönség és bajtársaknak a m.kir. Csendőrség teljesítményének hivatás
beli és erkölcsi jelentőségét kifejtő ünnepi beszédet mondott Dr. Molnár 
Zsigmond. Erre a szép összejöveteIre 210 személy jött össze és minden
ki nagyon jól érezte magát. Keresztes Lajos volt ügyvezető bs-unk címére 
érkezett társas-lapon írott jókívánságokért ezúton mondunk köszönetet 
Gaál Mihály bs-nak. (G.M.1979.II.14.) 

Sarasota (Florida). A helybeli csendőrök, a MKCsBK tb . tagjai és a 
csendőrbarátok 1979. II . 15-én gyűltek össze a Dover House étteremben 
vitéz Baranchi Tamáska Endre MKCsBK vezető kezdeményezésére a 
Csendőrnapot megünnepelni. A MKCsBK vezetője röviden méltatta a nap 
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jelentőségét és megemlékezett a hősi és mártírhalált halt több ezer csend
őr bajtársunkról. Utána is együttmaradtak kellemes baráti és bajtársi 
együttesben. A m.kir. Honvédséget Korponay Miklós vk. és Dr. Paál 
Miklós orvos-századosok képviselték. A Csendőrség volt tagjai közül meg
jelentek Görgey Kálmán és Dr. Kuli Sándor szds-ok. Utána meg a csoport 
kisebb része átment Dr. Kuli szds. lakására, ahol megjelent vitéz Jeziers
ki László vk. őrgy. a Sarasota-i Petőfi Kultúr Egyesület elnöke is. Az 
éjféli órákig maradtak együtt idézve a múltat és régi bajtársi emléke
ket. (v.B.T.E. 1979.II.25.) 

Orlando (Florida). A m.kir. honvéd Ludovika Akadémián 1940-ben fel
avatott bajtársak Ludovikás világtalálkozót rendeznek 1979. II. 24-31-ig 
Orlando:-ban Days Inn Motel helyiségeiben, melyre a hadapródiskolák, 
ludovikás tanfolyamok és akadémiák tanárait, növendékeit családtagja
ikkal együtt szeretettel meghívják. Az MKCsBK-t vitéz Baranchi Tamás
ka Endre, MKCsBK vezető képviseli. (S.F.1979.II.3.) 

Kanada 

WeIl and és környéke (Ontario). Csoportunk ez évMn 1979. II. 24-én este 
7 órakor tartotta meg hagyományos Csendőrnapi vacsoráját St. Catha
rines-ben, a Brook Egyetem Tower épület éttermében. 

A vacsorán kb. 65 személy vett részt, a bajtársak, hozzátartozóik és 
meghívott vendégek. Az ünnepi szónok Dr. Kemenes Bél~ volt, aki beszé
dében lelki kapcsolatba hozta elesett és elhúnyt bajtársaink e.mlékét a 
,,8-ik törzs területén" még élőkkel és áldozott a régi országot egybefogó 
új és újabb egységeket is felállító Testületünknek, hogy az a bűnűldözés 
terén korszerű maradhasson." ... A magyar királyi csendőrség nemcsak 
egyénekből, fegyverekből, őrsökből, járőrökből állott csupán, - mondotta 
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a szónok - hanem fizikai létén felül a leglényegesebb alkotó eleme szel
leme volt. Itt meg kell szakítanom gondolatmenetemet és mélységes tisz
telettel kell adóznom a csendőranyáknak és hitveseknek. Az ő közremí' ) 
kődésük, áldozatuk nélkül ez a szellem sokkal később érte volna el azt ..,.i 
erkölcsi magaslatot, amelyen állott és áll. 

Ez a szellem, mint egy radar-gyűrű fogta körül a nemzet egyedeit 
és annak összeségét, minden belső és külső felforgató tevékenység ellen. 
Ezt a szinte áttörhetetlen erkölcsi és szellemi fölény t érezte és tudta a 
nemzetközi kommunizmus, ezért már 1937-ben a moszkvai gyülésen elha
tározta, hogy ha valaha lehetőség lesz rá ezt a testületet megsemisíti 
és még emlékét is kitörli a magyar történelemből. 1937-ben még senki 
sem beszélt a kollektív háborús felelősségről ... 

... A számüzetés 34-ik évében élő bajtársak nem teljesítenek fizikai szol
gálatot, nem menek járőrbe, nem nyomoznak : de Ti itt vagytok, bizony
ságtétel arra, hogy a csendőrség szelleme él! S ha majd az utolsó járőr 
is bevonul az egek legfelsőbb Hadurához, jelentve, hogy kötelességét 
teljesítette, akkor ez a szellem felszabadul minden földi megkötöttségétől. 
Torontoból, Sydneyböl, Los Angelesből, Münchenből, de a világ minden 
tájáról is elindul a magyar határ felé . Ott lebeg majd a Bakony, az Alföld, 

58 

a Mátra kicsi házai felett ... A hősök és mártírok szellemével egyesülve 
tanítja majd a patak csobogásában, a Balaton habjainak lágy ringásá
ban, vagy a vihar által fölkorbácsolt hullámok zúgásában, az erdők fái
nak megtermékenyitett föld virágainak illatával, búzáiból készült lágy ke
nyér ízével, ogy a magyar királyi Csendőrség csak fizikailag szünt meg. 
Hirdeti majd a hitet, a magyar jövő hitét, hogy lesz feltámadás! A feltá
madott nemzet majd újból magáévá teszi a szellemet, azt fizikai formá
ban öltözteti és életének, társadalmának alapjá vá teszi a Testület örökkön 
élő jelmondatát : Híven, Becsülettel, VitézüL .. mindhalálig!" 

A jelenlévők az éjféli órákig maradtak együtt kitünő hangulatban. A 
csoport I. félévi hozzájárulása fejében Máté János csoportvezető 100 dol
lárt küldött a B.L. támogatására. (M.J. 1979. III.6.) 

Diszőrség 
Torontóban, a csendőr vacsora és kiállításon 1978-ban: Máté Károly őrm., v. Dakó Pál 

szakv. , v. Kövendy Károly, CM, Balassa Benedek őrm., Bánkuti Ferenc szakv. 

Toronto (Ont.) Helyi csoportunk az Árpádházi Szent Erzsébet r.k. egy
házközség iskolaépületének egyik termében tartotta meg 1978. XII. 4-én 
3.30-kor évi második gyülését. Résztvett 14 bajtárs, 4 kimentette magát. 
Ezen kívül még vagy 50 csendőr él Torontóban, de azok távolmaradnak 
öregségük, betegségük stb. miatt. A gyülést a csoportvezető Dr. Szalontai 
Sándor g.fhdgy. nyitotta meg és bejelentette, hogy az 1978.1.7-én megtar
tott hagyományos Csendőr-bál az influenza járvány a behavazott és jeges 
utak miatt 1978-ban nem hozta meg a várt közönséget és így követke
zésképpen a bevétel is várakozáson alul volt. A pénztárban jelenleg 160.00 
dollár készpénz van. Előadta továbbá, hogy a csoport annyira megfo-
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gyatkozott az elhalálozások, betegségek és kiöregedés miatt, hogya jövő
ben képtelen a csendőr ünnepségeket a régi nivón megtartani. Így a jö
vőben Csendőr-bált nem fognak rendezni. A Csendőrnapot pedig egy al
kalmas vendéglő zárt, különtermében müsor nélkül fogják megtartani a 
csendőr családok és pár megívott csendőrtisztelő polgári személy jelenlé
tében. A fogyasztását pedig mindenki maga fogja rendezni, s így a cso
portnak nem lesz seminemü kiadása. Miután pedig bevétl nem lesz, a 
szükséges adminisztrációs költségek fedezésére a csoport tagjai közül 
mindenki évi 10 dollár tagdíjat fog fizetni. A Bajtársi Levél előfizetési 
díját mindenki sajátmaga juttatja el a B.L. Kiadóhivatalához. (v.K.K. & 
v.B.B. 1978. XII. 5. & 8.) 

Calgary (Alberta). Helyi csoportunk ez évben ismét az Árpádházi Szt. 
Erzségbet egyházközség Szt. István termében tartotta meg immár hagyo
mányos Katalin bálját. 1978. november 25-én társasvacsorával egybeköt
ve. A csoport tagjai szinte kivétel nélkül vállaltak munkát a rendezés
ben, sőt a csendőrasszonyok is jó előre gondoskodtak, hogy a vacsora a 
meghirdetett időpontra pontosan elkészüljön. Az egyesületi vezetőket és 
a vendégeket Karancz János őrm. csop. vez. köszöntötte és bemutatta 
Nt. Göndöcz Kálmán személyében a helybeli Kálvin Magyar Református 
Egyházközség új lelkipásztorát, aki ez alkalommal első ízben jelent 
meg Calgaryba érkezése után magyar összejövetelen. Egyben üdvözölte 
és gratulált a vendégek között helyet foglaló névnapukat is ünneplő Kata
linoknak, akiket a rendező bizottság kis feltüzhető virágcsokorral foga
dott. A vacsora valóban izletes és bőséges volt. Utána a "Kék Duna Tánc
zenekar" elevenített föl müsorában a modern darabokon kívül otthonról 
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jólismert, de már régen hallott énekeket és az ifjú és az "örökifjú" ven
dégek 1 óráig táncoltak, szórakoztak kellemes és barátságos hangulat
ban. Az est szép erkölcsi és anyagi eredménnyel ért véget. Ezért méltán 
illeti elismerés és hálás köszönet a csendőrasszonyokat és leányaikat, 
élükön Karancz Jánosné, Vörös Imréné, Fazekas Lajosné, Szabó Gellért
né és Dr. Kiss Gyulánét - akik az előkészítés, főzés, tálalás és felszolgá
lás készséges, fáradthatatlan és önzetlen ellátásával bebiztosították az 
1978. évi Katalin bál sikerét. A mindenre kiterjedő, gondos szervezés 
Karancz János őrm., csop.vez. és a rendező bizottság érdeme. 

Calgary-i csoport 1979. I. 12-én tartotta meg ezévi első közgyülését 
Fazekas Lajos cső.bs. házánál. A megjelentek üdvözlése után Karancz 
János őrm. csop. vez. ismertette a csoport 1978. évi müködését~l 
itt ai anyagI helyzetről v.Balogh József pénztáros és csp. vez. helyettes 
számolt be. Ugyanezen alkalommal ismertette Szelei József cső. pénztá
ros a központ 1978. évi elszámolás át. Az elszámolásokat a közgyülés 
tudoámsul vette és elfogadta. Ezután Szelei József bs. ismertette az Ar
gentínában élő Szendrey Ferenc tart. pc. zls. ügyét, akinek a háború és 
az orosz hadifogságból kifolyólag lábait le kellett amputálni. Ma megél
hetéséhez tolokocsira lenne szüksége. A csoport 50 dolláros megaján
lásához a bajtársak egyénileg is hozzájárultak. (Egyéb adományokkal 
együtt Szelei bs. 635.00 dollárt küldött el Szendrey zls. címére : 1712 Caste
lar, San Pedro, Prov. Buenos Aires, 2024-Argentína.) 

A megjelentek még sokáig elbeszélgettk, élvezve Fazekas Lajos bs. és 
felesége szíves vendégszeretetét. 

Vastag hótakaró borította a várost és - 15 fokos hidegben, ragyogó 
napsütésben emlékezett meg a Calgary-i csoport ~en a Csendőrnap
ról. II. 10-én d.e. 10 órakor Ft. Molnár István plébános mondott szentmisét 
elesett és elhúnyt Bajtársaink lelkiüdvéért és állította ismét példaként a 
szép számban megjelenő bajtársak vallásos érzületét és hagyomány tisz
teletét. A Himnusz eléneklése és a Hősi Emlék megkoszoruzása után vi
rágot vittek a két temetőben pihenő bajtársak sírjára, majd a Szt. István 
teremben gyűltek össze, hol a csendőrasszonyok által előkészített közös 
ebéden vettek részt. Másnap, II. ll-én Nt. Göndöcz Kálmán ref. lelki
pásztor emlékezett meg istentisztelet keretében a volt Testületről és az 
elhúnytakról. 1 órakor került sor a díszebédre, a My Piac e étterem kü
löntermében, melyen résztvettek a lelkészek, a testvérbajtársi és világi 
magyar egyesületek vezetői és képviselői, valamint a csendőrhozzátarto
zók és barátok..li~r~nsz . János cso~:-"e. üdvözölte a vendégeket, majd 
Ft. Molnár István plébaüöSTmájkütanaz ebéd kezdetét vette. A hagyo
mányos pohárköszöntő elmondására Dr. Kiss Gyula bs-at kérte föl a cso
portvezető. A szónok néhány szóval érintette a megváltozott világot, mely
ben otthon élő bajtársaink csak lelkükben emlékeznek a volt Testület
ről, de itt kint is, nyugaton is vannak emberek, akik a túlságos jómódban 
is egyre több és több jogot követelnek és kapnak, anélkül, hogya társada
lom iránti kötelességeikről még csak beszélne is valaki."Nekünk azon
ban van kötelességünk - mondotta a szónok - tőlünk várják elesett és 
elhúnt bajtársaink, hogy volt Testületünk alapításának közelgő 100 éves 
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évfordulóján nekik látható emléket állítsunk. Tőlünk várják, hogy emlék
táblák hirdessék Montreáltól Calgaryig, Buenos Airestől Sydneyig, hogya 
magyar országgyűlés száz évvel ezelőtt állította föl a m.kir. Csendőrsé
get, mely ellátta a közbiztonsági szolgálatot védte az ország minden nyel
vű és rendű állampolgárának emberi jogait, vagyonát, testi épségét és 
életét, míg el nem vérzett a háborúban, a határok védelmében." Az ün
nepi beszédet Varga István hdp. őrm., a Széchenyi Társaság albertai ta
gozatának elnöke mondotta. Volt Testületünk szolgálati kötelességeit, 
működését és sorsát történetileg és társadalmilag egyaránt hűen egybe
foglaló eszmefuttatás át a közönség elismerő tapsokkal fogadta. Az egylet
közi együttműködés további fenntartására vonatkozó jókívánságaikat 
fejezték ki Fülöpp József őrgy., MHBK kanadai főcsoportvezető, tb. cső., 
Magas István a MSzHSz kanadai elnöke, tb. cső., Zsitvay Sándor bs. a 
MHBK helyi csoportjának vezetője, Kennedy Tamás a MSzHSz calgaryi 
tagozatának elnöke, Zöld János bs. a Calgary-i Magyar Kultúrközpont 
építésügyi bizottságának elnöke. Az elismerő jókivánságpkat a csoport
vezető köszönte meg majd átadta a MKCsBK Vezetőjének Dicsérő Elis
merését tartalmazó okiratokat Keresztes Lajos főtörm., volt MKCsBK 
ügyvezető, valamint Szelei József cső., pénztáros bajtársaknak. 

MKCsBK Vezetöi DÍCSÉRÖ ELISMERÉS-ek átadása Calgaryban 
1979. II. 11-én. 

A bajtársak és vendégeik a késő délutáni órákig maradtak együtt 
mindvégig kellemes hangulatban. A MKCsBK Vezetője az alábbi üzene
tet küldötte, a pöstaszolgálat lassusága miatt csak másnap érkezett meg: 

"Szeretettel üdvözlöm a Calgary-i bajtársakat, s gondolatban köztetek 
leszek Csendőrnapon. A tavaly ott töltött rövid időt emlékembe zárom, 
s kívánom, hogy a bajtársiasság jegyében éljen és virágozzék a csoport, 
melynek életét nemcsak a valódi csendőrök, de a tiszteletbeli csendőrök is 

62 

annyira szívükön viselik. A 100 éves évfordulót el kell érnünk, ha létszám
ban kevesen is , de Testületünk történetéhez Híven, Becsülettel és Vitézül! 
vitéz Baranchi Tamáska Endre szds., az MKCsBK vezetője s.k." 

Calgary-i bajtársak 1979. II. 11-én a Csendörnapon 

Calgary (Alberta). Az MKBK helyi csoportja a Kálvin Magyar Refor
mátus Egyházközség tanácstermében 1978. X. ll-én megtartott közgyű
lésén SeM Ernő bs. lemondásával megürült csoportvezetői tisztségre Zsit
vay Sándor bs-at választotta meg, aki hosszú évek óta odaadó tagja a cso
port vezetőségének és volt csoportvezető. 
(H.1. 1978. X. ll.) 

Az MHBK helyi csoportjának rendezésében a Kálvin Magyar Reformá
tus Egyházközség Kossuth termében tartotta meg írói est jét Ruttkay 
Arnold hdgy. bs. Melbourne-i (Vic., Ausztrália) író és költő. A másfél
órás előadás , mely könnyet is és mosolyt is csalt ki a hallgatóságból, 
nemcsak kortársainak szólt, hanem a fiataloknak is. Zene, fény és hang
hatásos mesteri harmóniájában felnőtt és ifjú művészek adták tehetségük 
legjavát történelmünk és emigrációs életünk jelentős mozzanatainak 
megelevenítésében. A szavalatokban az ifjúság szólalt meg, ha nem is a 
mi érvelésünkkel, de magyar érvekkel, magyar érzéssel, hagyománya
ink, igazunk tudatában tiszta, szép irodalmi nyelven, melyet jobban meg
ért a mai világ és így eredményes lehet. A vendégművészt Zsitvay 
Sándor bs. csoportvezető üdvözölte, majd mondott köszönetet a hallgató
ság nevében a különleges művészi élményért. A közbeiktatott szünet al
kalmat adott bajtársi beszélgetésre is . A belépődíj at helyettesitő önkéntes 
adományokat Ruttkay Arnold bs ., irodalmi nevén Só Bernát, a Burg Kastl-i 
Magyar Gimnázium részére ajánlotta föl. 

Az Árpádházi Szt. Erzsébet r .k. Egyházközség Szt. István termében 
1978. XII. 9-én rendezte meg az MHBK a MKCsBK csoportjával együtt 
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társasvacsorával egybekötött hagyományos Borbála-est jét. Az izletes va
csora elfogyasztása után Zsitvay Sándor bs. MKBK csoportvezető Fülöpp 
József őrgy. tb. cső . bs-t köszöntötte 75. születésnapja alkalmából, akit 
az egybegyűltek együttérző jókivánságaikkal vettek körül. A legidősebb 
tüzér bs ., Mészöly Elemér vőrgy . , az MKBK volt központi vezetőjének 
üzenetét, s a Borbála tekereset Radnóthy Károly bs. olvasta fel, aki utána 
megemlékezett a helybeli tüzér bajtársakról is éles meglátással megírt 
és humorral előadott találó, gördülő verssorokban. Az izletes vacsora 
előállítás ában közreműködő bajtársakat és feleségeiket méltán illette el
ismerés. Főrendezők voltak Zsitvay Sándor és Karancz János bs-ak, a 
helyi bajtársi csoportok vezetői. 

Az MHBK Központi Intézöbizottsága 1978. XII . 28-án kibocsátotta évi 
elszámolását, melyet a központi főtitkár, főpénztáros, a kanadai főcso
portvezető és vitéz Duska László szds. központi vezető írtak alá . A Közös
ség, mely tavaly kezdte meg létének negyedik évtizedét többek között 
kifogástalanul működő anyagi szolgálatának is köszönhette eddigi zavar
talan működését. Az általános életszínvonal, a dolláJ:válság és a világ
méretű devalváció ellenére sem süllyedt, mert a fizetések is, sőt még a 
nyugdíjak is emelkedtek bizonyos fokban . Miután a Zrinyialap bevételei 
1978-ban első izben nem fedezték a kiadásokat, a defiCitet csak egy-két 
bajtárs együttesen több, mint 1,000 dolláros hozzájárulása tudta elsi
mitani. Ezért az Intéző Bizottság kéri a csoportokat, hogy az egyéni hoz
zájárulások mértékét tegyék felülvizsgálat tárgyává. Vegyék igénybe -
ha lehet - a Szervi Határozványokban ajánlott mértéket, mely az évi 
jövedelem másfél napra eső részét javasolja évi ' felajánlásul. Az 1978. 
évi elszámolás (nov.30) szerint a kiadásoknak az összes bevételekből való 
levonása után a maradvány összege ( 1977. év végén: 33,198.27 DM): 
30,048.25 DM. (MHBK 1978. XII. 28.) 

A MHBK Calgary-i csoportja 1979. II. 17-én tartotta meg hagyomá
nyos 23. Hungária Bálját a Calgary Inn Nagyszálló báltermében. A bál 
tiszteletbeli elnöke Hon. Ralph G. Steinhauer, Alberta tartomány kor
mányzója volt. Tiszteletbeli védnökök voltak a MKCsBK helyi csoportja, 
valamint a helybeli egyházi és világi egyesületek. Az elsőbálosok bemu
tatását és keringőjét 16 pár bemutatásában palotás követte, s a táncot 
csárdással nyitottá k meg a főasztal vendégei. A tánc szünetében ma
gyar tánc bemutató volt. A szép eredményért a bálelnököt, Zsitvay Sán
dor csop.vez .-t, valamint a bálbizottság élén fáradthatatlanul működő 
főrendezőt, Horváth István bajtársakat illeti elismerés. A táncok össze
állítása és betanításáért Tóth László és felesége , valamint Rada Gyöngyi 
és Szabó Attila megérdemelten kaptak dicséretet. 

A MAGY AR ÉLET ESEMÉNYEI VILÁGSZERTE 

Ausztrália 
Melburne (Vic .) Karácsony és Újév között tartotta meg az ausztráliai 

magyarság hagyományos, immár 4. Találkozóját, melynek főhadiszál
lása a város szívében álló nagy motel épületben volt. A találkozó nem-
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csak tudományos, művészeti, politikai, sportesemények és kiállítások, 
versenyek színhelye, de a magyarság társadalmi seregszemléje is, mely 
alkalmat ad a magyar fiatalságnak egymás megismerésére és közös szó
rakozásra. Mind a különféle gazdag összejövetelek, mind az ugyanek
kor tartott ausztráliai Magyar Cserkész Jamboree a magyarság jövőbeni 
magatartását volt hivatva alakítani, valamint szellemi kulturájuknak a 
jövő generáció részére való átadását. Ezt hangsúlyozták ki az ifjúsági 
összejövetelek, amikor többek között több, mint 300 magyar táncos fia
tal pár a Mayer Music Bowl-ban rendezett táncballadá keretében igen 
nagy sikert aratott. Azután ott voltak a szavaló versenyek, sportver
senyek, szépművészeti kiállítások, no meg mindennek a csúcsa a szil
veszteri Magyar Bál, ahol több mint 800-~n élvezhették ismét az ifjú
sági tánccsoportok nemes vetélkedését a ,,legjobbak" elismerő cím ért. 

Ezek a megmozdulások akkor értékelhetők igazán, ha számításba vesz
szük a nagy távolságokat, amelyek az egyes magyar gócokat egymástól 
elválasztják - több ezer mérföld. - Ehhez jönnek még az egymástól 
eltérő különböző államrendszerek, a törvények, szokások, éghajlatok, 
időszámítások. Következésképpen az ott élő emberek sem egyformák a 
gondolkodás és érzelmi világukban. Ezért föltétlenül tisztelettel kell 
adózni annak a láthatatlan kötelé knek és vonzóerőnek, melyet az Auszt
ráliai Magyar Szövetség úgy tud összefogni és a magyarságtudat szol
gálatába állítani. Az ide utazó magyar világjárók, legyen az a Nemzetőr 
szerkesztője, vagy a Szent László Társaság és Rend prézese, vagy az 
emigrációs Cserkész Szövetség elnöke, vagy közismert emigrációs nem
zeti írók : véleményük egybehangzó. Mindannyian ugyanis azt állít ják, 
hogy ezen a kontinensen - világviszonylatban - talán a legerősebb és 
legegységesebb a magyarságtudat és következésképp a magyarnak len
ni akarás! 

A találkozó ebben az évben is siker volt. Ezért szeretnék a meglévő 
állapotot áthagyományozni az utódokra. A találkozótól eltekintve is amit 
Melbourne teljesít, az minden vonatkozásban elismerésre méltó. Az 
MHBK kiváló, munkát végez. A következő találkozó, 99 %-ban bizonyos, 
Sydneyben lesz, 1981 végén. (Dr. T.Gy. 1979. L 309 U.M . 1979. L 1.) 

Európa 

Hága (Hollandia). Az államfő, a kormány székhelyén, hol több nemzet
közi békekonferencia és az állandó választott bíróság is székel - tar
tották meg négy világrész magyar csúcsszervezeteinek képviselői 1978. 
augusztus 4-6-ig a hágai Kongresszusi Palotában a Szabadvilági Ma
gyarság II . Világkongresszusát. Az MHBK-t Dr. Szeöke Kálmán, nyugat
németországi főcsop . vez . , a M.Sz.V-et Tollas Tibor képviselték. Padányi
Gulyás Béla főtitkárul való megválasztása és a kontinentális beszámolók 
meghallgatása után négy bizottság foglalkozott a magyarság sarkalatos 
kérdéseivel, mely üléseket választott elnökök vezették le. 

A határozati javaslatok főbb pontjai: Mindenki magyar, aki annak érzi 
és vallja magát. Az emigráns szervezetek törekvése , hogy közös nevező-
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re juss'anak a magyarság legfőbb problémáiban. A jelenlegi magyaror
szági rendszer illegális, az ország szovjet gyarmatositó megszállás alatt 
áll, az állam nem szuverén. Küzdelmet hirdet az ún. utódállamok terüle
tén élő több millió magyar kisebbség elnyomása és elmagyartalanítása 
ellen. Jövőjük biztosítása érdekében együttműködik anyugateurópai re
formintézményekkel, amelyek a jelenlegi demokratikus elvek jegyében 
egyes intézmények részleges reviziójára törekszenek a regionalizmus, 
federáció, önkormányzat irányában az egyenjoguság és a tolerancia alap
ján. A kongresszus tagjai minden erejükkel szolgálják a magyar tudat, 
nyelv és műveltség fenntartását és ápolását elsősorban az ifjúság sorai
ban. A III. Világkongresszus elfogadott színhelye az Amerikai Egyesült 
Államok. Kiméletlenül küzd a komunista bomlasztás minden és bárhon
nan jövő kisérlete ellen. Főcéljául tekinti annak előmozdítását, hogy a 
magyarság mielőbb a szabad európai népek közösségéhez tartozzék. 

A bizottságok elnökei által beterjesztett határozati javaslatokat a köz
gyűlés egyhangulag elfogadta. (M.É.1978.IX.21.) 

A Kastl-i Magyar Gimnázium énekkara 
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Burg Kastl (Bajorország, Nyugatnémetország). Még 1945-46-ban kez
dődött meg a magyar fiataloknak anyanyelvükön való tanítása a Passau 
melletti magyar menekülttáborok barakjaiban. Tovább folytatódott Lin
denbergben, Bauschlottban, Fürstenriedben, majd Burg Kastlban kapott 
végleges otthont 1958-ban a Magyar Gimnázium. A közel múltban a 
magyar sajtó hírt adott rosszindulatú gyanusítgatásokról, feljelentések
ről, melyek az iskola létezése, színvonala és szelleme ellen irányúltak, 
melyek működését alapjaiban veszélyeztették. A hivatalos kivizsgálás 
azonban tisztázta az iskolát és a Magyar Gimnázium kiállotta a "keleti 
szél" támadásait. 

Kastl városka közepén álló dombon működik a vár falai között az inté
zet, iskola, bentlakó otthonok, fiú és leány internátus. Maga az iskola az 
évek folyamán első színvonalbeli oktató intézménnyé fejlődött. Érettsé
gijét elismeri a német állam és a külföldi egyetemek. Végzett diákjai 
előtt nyitva az út az elhelyezkedésre. 

1978. XI. 24-én százak sereglettek össze a 20 éves jubileumra nemcsak 
a környékről, de egész Németországból is. A díszteremben megrende
zett ünnepélyen ott voltak a kormány kiküldött jei, a bajor kultuszminisz
térium osztályvezetője, a tanfelügyelő, a keresztény szocialista képvise
lők és a város polgármestere. Franz Josef Strauss bajor miniszterelnök 
és Öeminenciája Josef Ratzinger bíboros táviratot küldtek. 

A vendégeket Radics János igazgató köszöntötte és emlékezett meg a 
régi tanárokról. Az ünnepség díszszónoka Dr. Habsburg Ottó, a Páneuró
pai Mozgalom egyik vezetője volt, aki beszédét bár magyarul írta meg, a 
német közéleti képviselőkre való tekintettel németül mondta el. Minde
nekelőtt visszautasította az iskolát nemrég ért támadásokat és kijelentet
te, hogy Burg Kastl nemcsak a hagyományos magyar kulturértékek ápo
lója, de hordozója a legmodernebb német művelődési követelményeknek 
is. Megemlékezett saját magyar bencés tanárairól, s kijelentette, és leszö
gezte, hogy ez az iskola hűség a magyarság, a kereszténység és Európa 
felé. Beszélt a kialakítandó Egyesült Európáról, mely nem ér véget a 
Yaltában meghúzott vonalnál, hanem kivívja Közép-Keleteurópa függet
lenségét és önrendelkezési jogát. Magyarnyelvű beszédet mondott Ft. 
Szőke János szaleziánus atya, az európai papi szenátus elnöke. Beszél
tek még Dr. vitéz Szeőke Kálmán MHBK főcsop. vez. a bajorországi 
magyar szervezetek nevében és mások. 

A közös ebéd után megtekintették a lányok magyar népviseleti és kézi
munka kiállítását és végignézték a Burg Kastl-i magyar csoport tánc
bemutatóját. A jubileum beigazolta a Magyar Gimnázium jelentőségét, 
s értékét a magyar emigrációban, valamint fönntartása kötelezettségé
nek föltétlen szükségességét. (K.M. 1978.XII.9.) 

Redipuglia (Olaszország). A Stajerország-i (Ausztria) osztrák tarto
mányi tűzoltó egyesület fiataljai 1978 nyarán önkéntes munkával rend
behozták a Redipuglia község határában, Triest-től 20 km-re fekvő oszt
rák-magyar Hősi temetőt, melyben az I. Világháború Isonzo-i csatáiban 
elesett 22,500 osztrák-magyar katona nyugszik. A "Háborúban elesettek 
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emlékére" felírásu emlékművet a munka befejezése után ünnepélyesen 
megkoszorúzták. (B.J. 1978.XII.28.) 

X\'111. 

Bello Peremptorium Memoriae. 

Amerikai Egyesült Államok 

llleghív() 

MAGY AR KONGRESSZUS 

ÁRPÁD AKADÉMIA 

DíSZVACSORA 

MAGY~R BÁL 

1978. NOVEMBER 24- 26. 

··\lWff$~·"W$$Y~.fIf~ ___ -~j;WJfi 

CLEVELAND PLAZA HOTEL, CLEVELAND, OHIO . 

Cleveland (Ohio) 1978. XI. 24--26-ig Amerika magyar vezetőrétege is
mét találkozót tartott, hogy aktuális magyar sorskérdéseinket megtár-
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gyalják. A megvitatandó kérdések közé tartozik elsősorban a magukra
hagyott, elcsatolt területeken élő közel 4 millió magyar egyre elviselhe
tetlenebb sorsa, melyek mellett érzéketlenül és közönyösen mennek el 
államférfiak, akik egyébként az emberi szabadságjogokat hangoztatják. 

A másik nagy kérdés a szabadvilágban rohamosan apadó magyarság 
létszáma, mert az új nemzedék békésen beolvad a befogadó országok 
népeibe. Ez a két kérdés kerül megvitatásra, hogy segíthetünk azokon, 
akik a kettős járom alatt is meg kívánnak maradni magyarnak és hogy 
mitévők legyünk, hogy gyermekeinket, akik itt a szabad földön születtek 
magyarnak megtarthassuk. Szerepel még a műsoron az ún. kulturcsere 
egyezmény megvitatása , a Magyar Kisebbségi Intézet, a Magyar Emig
ráns Újságírók Szövetségének megalapítása, az Árpád akadémia ülése, 
irodalmi és művészestek, orvosi, mérnöki előadások, könyv, képzőművé
szeti kiállítások, díszvacsora és a Magyar Bál. A Cleveland-i Magyar 
Társaság szeretettel hívja 1978-ban is a magyar társadalmat, hogy ve
gyenek részt a Plaza Hotel II. emeleti helyiségeiben tartandó összejö
veteleken. A védnökök között az alábbi bajtársaink neveit olvassuk: 
Andróczi Ferenc 
vitéz Ághy-Asbóth Zoltán özv. Domonkos Lászlóné 
és felesége, Domokos Sándor és felesége, 
vitéz Beszédes Lajos vitéz Hamvas József és felesége, 
és felesége, vitéz Kövendy Károly CM és felesége, 
Csepi Béla és felesége. Dr. vitéz Ujlaky László. 

Az 1978 évi ÁRPÁD - PÁLYÁZATOK eredményeként: 
ARANY Árpád-éremmel tüntették ki Dr. Bodolai Zoltán (Sydney, 

N.S.W., Ausztrália) "The Timeless Nation" c. könyvét (B.L. 1978. IV. 30. 
82 lap), valamint a Fényképészeti Kiállításon a II. díjat nyerte el Dobo
lyi Árpád Cleveland-i (Ohio, USA.) lakos. (Nemzetőr 1979.11.15.) 

t HUNGARIAN SCOUTS ASSOCIATION 

P. O. Box 68, Garfield, N. J. 07026 

"-ehér Ház, Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, Vígh István rajzo 

69 



Fillmore (N.J.) A Magyar Cserkész Szövetség " Sík Sándor" Cserkész
parkjában 1978. augusztusában megindultak a vezetőképző táborok. A 
magyar társadalomhoz intézett hívó és kérő felhívásra beérkezett ado
mányokon kívül bankkölcsön biztosította, hogy az egészségügyi előírá
soknak mindenben megfelelő konyha, orvosi rendelő, műszaki felszere
lés stb., elkészülhetett. A kb. 300 vezetőjelölt és kiképző Ausztriából, Ka
nadából, Németországból, Svájcból, Svédországból és Venezuelából jött 
össze a "fejtágitó' '-ra, melyet Bodnár Gábor Szö v . Ü gyv. Elnök és előadói 
kara végzett nagy gyakorlattal és felkészültséggel. A korszerüsítés ter
vezése és kivitelezése Jámbor Lajos est., Szöv. vezetőtiszt (Toronto, 
Ont., Kanada) vállára nehezedett. A különféle vizsgabizottságok előtt a 
tisztitáboroknak 38, az őrsvezetői táboroknak 74 tagja végzett sikeres 
eredménnyel. A magyarságtudományi tábor 24 hallgatója egy kivételé
vel kitünő eredménnyel tett magyar érettségi vizsgát. 

Ez évben először külön területen nyertek elhelyezést akiscserkészek. 
A mintatábor munkáját Beodray Ferenc est. Szöv. alelnök irányította. 
A leánycserkészek őrsvezetői táborának pk-a Koréh Ilona est. (New York, 
N.Y .) volt. Az 1978-as Központi Vezetőképző tábor ismét eredményesen 
zárult, mert új, fiatal cserkészvezetőkkel gazdagíto_tta mind az amerikai, 
mind a tengeren túli magyar társadalmi közösségeket. (114.sz. ST. 
1978. IX.) 

New York (N. Y.) A Waldorf Astoria Hotel Starlight báltermében tar
totta meg a Magyar Cserkész Szövetség 197 f!. novemberében hagyomá
nyos Cserkész-bálját. A Szövetség Nagytanácsa ez alkalommal hívta meg 
tagjai közé Dr. Gazsó Gábor caracasi (Venezuela, Délamerika) ügyvé
det, aki a Venéz Cserkész Szövetség egyik legfőbb vezetője . Dr. Gazsó 
beszédében áttekintést adott a nemzetközi cserkész mozgalomról. kbált 
- mely az idén is az idős és a fiatal cserkészvezetők és barátok együt
tes, szép szórakozása volt - a 250 fős közönség "szeretet-kört" formál
va, egymás kezét fogva a "Szellő zúg távol ... c. ének hangjaival fejez
te be. 

New Brunswick (N.J.) A Magyar Cserkész Szövetség US és kanadai ke
rületei a "Gróf Teleki Pál" Cserkészházban 1978. XI. 25 és 26-án tartot
ták meg az ezévi tiszti konferenciát és állást foglaltak "Kapcsolataink 
Magyarországgal" kérdésben. Az Intéző Bizottság korábbi határozata 
alapján kimondották, hogy "mindaddig, míg a magyar kormány meg
akadályozza a cserkészmozgalom működését, valamint a cserkésztör
vények szellemének érvényrejutását Magyarországon, a Magyar Cser
kész Szövetség nem működik együtt sem a magyar kormánnyal, sem 
annak akár hazai, akár külföldi szerveivel, megbízottaival. Ugyanakkor 
sorsközösséget vállal a magyar néppel, melynek szeretetére és kulturájá
nak tiszteletére neveli tagjait. Szorgalmazza a magyar néppel a kapcso
lat fenntartását elsősorban rokonlátogatások formájában. " (115 & 116 
ST., 1978.XI & XII .) 
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Bényey Zoltán festménye 

Elmhurst (N.Y.) A Magyar-Amerikai Bicentenniális Bizottság részle
tes műsort adott ki a Charleston (S.C.) városában rendezendő ünnep
ségekről fabrici Kováts Mihály (1742-1779) lovassági ezredes emlékére, 
aki nemcsak megalapítója az amerikai lovasságnak, de hősi halottja is 
az Unio függetlenségért vívott harcának. 1979. V. 6-12 között országos 
ünnepségek keretében a katonai akadémia hallgatói újból megelevenítik 
az 1779. V. 11-iki ütközetet az amerikai szövetséges és helyi, polgári és 
katonai hatóságok képviselői előtt. Az ünnepség rendezésében és lebo
nyolításában magyar részről részt vesznek a Kováts Mihály óbester Tör
ténelmi Társaság, a Lengyel-Magyar Világszövetség, az Amerikai Ma
gyar Szövetség, s Amerika területéről több magyar egyház, társadalmi 
és bajtársi egyesület. Május ll-én Amerika népe hivatalosan rója le ke-
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gyeletét a döntő lovasrohamban hősi halált halt Kováts Mihály óbester, 
valamint bajtársa a később ugyancsak elesett gróf Pulaski Kázmér 
brigadéros emlékének. 

Kérjük az Egyesült Államok területén élő bajtársainkat, hogy minél 
többen vegyenek részt az ünnepségeken, s tegyenek tanubizonyságot, 
hogy "élünk, s nem nyugodunk addig, míg őseink véráztatta földjén ide
gen elnyomást szenved a magyar. Legyen a Charleston-i ünnepség ma
gyar seregszemle, hol az emigrációs magyarság nagyszámú és impo
záns megjelenése nemcsak adózik a hősi magyar katonaeszménynek, 
de hitet is tesz a hagyományos lengyel-magyar barátság mellett is. Rész
letes tájékoztatást ad: Mr. Tibor Udvardy, 79-20 Kneeland Ave., Elm
hurst, N.Y., 11375 USA. (U.T.1979.I.2.) 

Kanada 

Hamilton (Ont.) Október 22-én, napfényes kora délután hosszú kocsi
sorokban, égő lámpákkal és emlékeztető táblákkal zarándokolt el Hamil
ton magyarsága a Woodland-i temetőbe és ott megkoszorúzta az 1956-os 
magyar Szabadságharcban elesett mártírjaink emlékére a Hősi Emlék
művet. Ugyanazon napon, este 5 órakor a Hamilton-i Magyar KultQrbi
zottság rendezésében, a Szt. István Egyházközség nagytermében műso
ros ünnepélyen vettek részt, ahol Mr. J. Macdonald, a város polgármes
tere is beszélt és október utolsó hetét a város együttérzése jeIéül "Ma
gyar Hét" -té nyilvánította . A polgármester szavai után gazdag műsor 
következett, melynek során levetítették a szabadságharcról készült egyet
len angol nyelvű filmet. A műsorvezető szerepét Deme Lajos szds. bs-
unk töltötte be. (K.M .V. 1978. XII. 3.) . 

Montreal (Qu. ) Az Árpádházi Szt. Erzsébet r.k. Egyházközség 1978. 
X. 29-én emlékezett meg alapításának 50. évfordulójáról. Ünnepi bes'zé
det mondott az egyházközség vendégeként ott-tartózkodó egyik alapító és 
ma egyetlen élő volt plébánosa Ft. Horváth Miklós atya (Calgary, AI
berta) az MHBK koszorús jelvényt viselő tagja. 

Toronto (Ont. ) Hon. Pauline McGibbon, Ontario tartomány kormányzó
ja 1978. XII. 6-án fogadást tartott a Kanada Érdemrend kitüntetett jei és 
tagjai részére a Toronto-i parlament épületében. Jelen volt His Excel
lency Jules Leger Kanada kormányzója feleségével, akit nyugalomba 
vonulása alkalmával 500 vendég részére adott társasvacsorán köszöntött 
Hon. William Davis, Ontario tartomány miniszterelnöke. A fényes ün
nepségen résztvett vitéz Kövendy Károly CM. szds., múzeumőr, a 
MKCsBK volt vezetője . 

Toronto COnt. ) A több , mint két évtizede működő Magyar Helikon Tár
saság és a Helikon Ifjúsági Kör 1979. II . 3-án rendezte meg a Sheraton 
Centre Hotel nagy báltermében 1979. évi hagyományos Helikon Bál-ját, 
melynek fővédnöke Hon. Pauline McGibbon Ontario tartomány kormány
zója volt. Résztvett a helybeli és a magyar közélet számos személyi
sége, a magyar hagyományokat odaadóan támogató magyar nagykö
zönség és a bál díszvendégeként vitéz Duska László szkv. vkb. szds. az 
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MHBK központi vezetője, a MKCsBK Calgary-i csoportjának tb. tagja, 
a Széchenyi Társaság Nevelésügyi Bizottságának elnöke, a Toronto-i 
egyetemi magyar tanszék megalapítója és létrehozója. (Krónia 1979. 
III. hó.) 

Calgary (Alberta) A Calgary-i Magyar Kórus fennállásának első évfor
dulója alkalmával 1978. IX. 23-án szórakoztató estet rendezett az egyetem 
színháztermében. Az énekkar régi, szép népdalokat, műdalokat adott elő 
vegyeskari feldolgozásban . Színrekerültek még magánszámok, operett
részletek, humoreszkek, monológok és magántréfák. Az estet Radnóthy 
Károly hozta színre, aki nemcsak vezényelt, hanem a dalokat betanítot
ta, s szerepelt mint zeneszerző, költő és színész is kiérdemelte a közön
ség lelkes tapsait a szereplők és a maga nevében sokoldalú tehetségé
vel. A műsort rátermettséggel, természetes humorérzékkel és ügyesen 
vezette Kovács Zoltán. Az est bevételét az ujonnan megalakult Magyar 
Kultúrközpont javára fordítják. 

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség Calgary-i csoportja a dél
albertai Jubilee Auditorium alsó színháztermében tartotta meg 1978. 
X. 14-én a szabadságharc 23-ik évfordulójával kapcsolatos emlékünnepé
lyét. Az ünnepi beszédet a ma szétszórtan élő ún. nyolcadik törzs szí
vesenlátott vendége, Dr. Gábor Áron mondotta. A történelmi évfordu
lóra rátérve megállapította, hogy a Szovjetunió igen, de a nyugati or
szágok minden segitőkészségük ellenére sem értették meg 1956 jelentő
ségét és ma is érzéketlenek a háború óta megszállás alatt tartott euró
pai országok sorsa iránt. Vádolja a mai magyar kormányt, hogy elveszi 
az otthoni fiatalságtól nemzeti múltunkat, nemes hagyományainkat és 
nem tanítjá nekik ezeréves történelmünket, melynek ereje 1956-ban ön
tudatot adott, s miként nagy veszélyek idején annyiszor, eltörölte az 
egymás közötti különbségeket. Mulasztással vádolja a mai magyar kö
vetségeket és külképviseleteket világszerte, hogy nem gondoskodnak ar-

·----:-.: r.{\).~.hl)g.v . .a. magyarság eredetére. európai történelmére vonatkozó valót
lanságok és rosszindulatu elferdítések végre kikerüljenek a világlexiko
nokból és az egyetemi könyvtárakban hiteles adatok álljanak a tanulni
vágyó magyar és másnyelvű fiatalság rendelkezésére. Kérte a megjelen
teket, különösen a magyar egyesületek képviselőit , hogya magyarságtu
dat megtartására példás áldozatkészséggel létesített intézményeinket, 
így a törontói egyetemI magy'ar tanszexe't is 'továbbr a IS n"ü.s~geseö tÍl
mogassák, hogy fiataljaink kialakithassák magukban a maguk magyarl 
öntudatát, mely ha más is lesz, mint a mienk, de a magyar jövő re
ménységét jelenti. 

Végül kitért a "Túlélés" c. 1978-ban kiadott könyvére, mely a mai 
magyarországi élet keresztmetszetét adja a különféle foglalkozások tük
rében. Ök otthon tudomásul veszik a mai helyzetet, de szívósan ragasz
kodnak nyelvükhöz és mindenhez, ami magyar, ami az övék és élnek, 
ahogy lehet. A megilletődve figyelő közönség hosszú tapssal fejezte ki 
elismerő megbecsülését és szeretetét Gábor Áronnak, aki fáradthatatla
nul járja a magyar központokat, mint a magyar öntudat hordozója és a 
magyarságtudat apostola. 
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Szerepeltek még a cserkészcsapatok, a tánccsoportok, a Calgary-i 
Magyar Kórus és Illyés Gyula "Egy mondat a zsarnokságról" c. vers ét 
szavalta el mély átérzéssel Dr. Barabás Árpád tb. csendőr. Végül Joó 
Árpád a Calgary Philharmonic Society jelenlegi zeneigazgatója és fő
karmestere, néhai Kodály Zoltán kitüntetéssel végzett tanítványa Liszt 
Ferenc két szerzeményének művészi virtuózitással való előadásával 
megadta a magasztos évforduló emlékére tartott ünnepélynek a maga
sabb müvészetet és komoly méltóságot. Az űnnepély a Himnusz elének
lésével ért véget. 

1978. XII. 10-én a Kálvin Magyar Református Egyház Bocskai István 
Férfi Köre a Kossuth teremben Ady emlékűnnepélyt rendezett. Nt. Telcs 
György Lethbridge-i (Alberta) ref. lelkipásztor bevezetőjében találó tör
ténelmi hátteret adott Ady Endre életének és munkásságának. A gond
dal kiválasztott szavalatok és Nt. Göndöcz Kálmán Calgary-i ref. lelki
pásztor méltatása Ady legszebb verseit idézte föl a közönség emlékében 
és emelte az űnnepélyt irodalmi eseménnyé. Magyar dalok, táncok, s 
zeneszámok tették teljessé az előadást. A műsor egyik kiemelkedő szá
ma volt Dr. Barabás Árpád tb. cső. Ady "Imádság háború után" c. ver
sének mélyen átérzett előadása. A műsort Ft. Horváth Miklós ny. plébá
nos mind a szereplők, mind a közönség felé szívből szóló köszönő szavai 
zárták be. Az ünnepély teljes bevételét az Amerikai Magyar Szép míves 
Céh (Astor Park, FIa., USA) megsegítésére fordították. Műsorvezető 
Egyed Attila, főrendező v. Sebő Ern':> bs. voltak. " 

A Széchenyi Társaság (Széchenyi Society Inc.) 1979. III. ll-ére a cal
garyi Szt. Erzsébet Egyházközség nagy termébe hívta meg minden támo
gatóját 1979. évi rendes közgyűlésére. A tárgysorozat tartalmazza az 
1978. évben a torontói (Ont. Kanada) egyetemen megindult magyar tan
szék működésének ismertetését, a Társaság további célkitűzéseiről be
számolót, valamint a megbízásuk lejártával lelépő tisztviselők helyett 
újak választását. (Fekete Tibor ügyvezet9.) 

BAJT ÁRSI HÍREK 
Apáik nyomdokában a magyarságért 

ifj. vitéz Vattay Ferenc szkv. vk. szds., Buenos Aires-i (Argentína, 
Délamerika) lakos, a helyi Ford Autógyár tisztviselőjének "Hungaria 
en la segunda guerra mundial" (Magyarország a II. Világháborúban) 
címmel tanulmánya jelent meg az argentín hadsereg Hadiakadémiájá
nak 1978. július-augusztusi közlönyében a 47-108 oldalakon. Vattay szds. a 
közlöny dedikált példányát édesapjának, vitéz Vattay Ferenc ezds. Úr, 
a MKCsBK volt vezetőjének ajándékozta, akinek örömében osztoztak ba
rátai és bajtársai is a katonai tárgyu tanulmány megjelenése alkalmá
ból. (v.V.F. 78.11.3.) 

Pintér Endre Mendoza-i (Argentína, Délamerika) lakos, az MKCsBK 
Buenos Aires-i csoportjának tb. tagja, néhai Péntér József főtörm. fia 
előadást tartott Tormay Cecil "Bujdosó könyv" c. két kötetes történelmi 
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tanulmányáról az MHBK Buenos Aires-i csoportjának 1978. évi őszi össze
jövetelén. (KL. 1978. XII. 15.) 

Remete Tamás Buenos Aires-i (Argentína) egyetemi hallgató, Remete 
Imre veje, fhdgy. és felesége fia, a Centro Hungaro vívócsapat tagja, több 
argentínai nemzeti bajnokság első helyezett je. Testvére Remete Andrea, 
a helyi német bank 2. titkárnője, német iskolát végzett, azután német és 
spanyol titkárnői tanfolyamot, a magyar vívócsapat női tagozatának lel
kes tagja, közelkeleti (sumir) tárgyakat hallgat a katolikus egyetem esti 
tanfolyamán. (KL. 1978.VII.15.) 

Kalmár András buenos airesi (Argentína) lakos, egyetemi hallgató, 
Kulcsár Gáspár volt H.M. tisztviselő és felesége fiát ugyancsak az ori
entalista tudományok érdeklik és hallgatója az egyetem esti tanfolya
mának. (KL. 1978. XI.24.) 

Böszörmény B. Zsuzsa 

A megtartott szó 

Végigsietek idegen utcán, 
Ki,'1gyermek kacajok köszöntenek, 
És gyermekkönnyek ragyognak néha 
Riadt szemekböl idegenül rám. 

De hát idegen gyermekarcocskán 
Lehet-e nekem a könny s a kacaj , 
mikor a saját gyermekeim is 
Ugyanúgy sírnak, s nevetnek fel rám ; 

S felcsendül melegen kicsi csodám : 
- Az idegen szavak zsivalyából, -
Életem műve, szép szent örökség : 
Egy megtartott szó : Édesanyám! 

(Megjelent a Kanadai Magyar Újságban 1965. október 26-án.) 

Szeretettel gratulálunk az elért szép eredményekhez és kivánunk továb
bi sikert mindannyiuknák. 

Tagfelvétel, kitüntetés, elismerés, megbízás 
A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Vezetője 

Sarasotában (FIa., USA) 1979. február 14-én, Csendőrnapon kelt 2/1979 sz. 
elhatározásával az MKCsBK nevében 

a MKCsBK 25 éves Jubileumi Emlékérmét a Kardokkal 
adományozta: 

Bogár Andor szkv.m.kir. csendőr törzsőrmesternek (Grosseriach, 
Nyugatnémetország), továbá a Sydney-i (N.S.W., Ausztrália) MKCsBK 
csoportvezető javaslatára 
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Majsay Ottmár szkv.m.kir. vezérkari százados, MKCsBK tb. tag
jának, 

Goór György szkv. hiradó zászlós, a MKCsBK tb. tagjának, 
Shelly Ferenc m.kir. tart. repülőzászlós , a MKCsBK tb . tagjának, a 

Sydney-i csoportban hosszú éveken át teljesített aktív munkájukért, 
a MKCsBK Dicsérő Elismerését fejezte ki : 

Keresztes Lajos szkv. m.kir. csendőrfőtörzsőrmester a MKCsBK 
volt ügyvezetőjének, aki 197&-1978-ig, mint a MKCsBK ügyvezetője mun
káját magas kora ellenére, lelkiismeretesen, pontosan, fáradtságot nem 
ismerve és eredményesen látta el, mellyel Közösségünk életének folya
matosságát biztosította, s fiatalabb bajtársainak igen jó példát mutatott, 

Szelei József szkv. m.kir. Csendőrnek, aki mint az ügyvezetői Törzs 
pénztáros a a rábízott felelősségteljes munkáját nagy odaadással és pon
tossággal végezte 197&-1978 év közepéig, majd ettől az időtől fogva ugyan
ezt a munkát folytatta, mint a MKCsBK "Bajtársi Levél Szerkesztő Bi
zottságának egyik tagja és a Kiadóhivatal pénztárosa. 

Híven, Becsülettel, Vitézül. 

A Magyar Vitézi Rend Főkapitánya -.. 
a Vitézi Szék egyhangú előterjesztésére 1978. december 9-én tartott teljes 
ülésén 

Dr. vitéz Körössy Zoltán szkv. m. kir. Csendőrszázados az Észak
amerikai Egyesült Államok területére kinevezett Vitézi Székkapitányt 
az Északamerikai Egyesült Államok területére kinevezett Vitézi Szék
kapitányt az Északamerika-i földrészre szóló illetékességgel 

Törzskapitánnyá kinevezte. 
(Dr.v.K.Z. 1979.1.3.) 

Sydney (N.S.W. Ausztrália) A MHBK helyi főcsoportja 1979. II. 4-én 
tartott közgyűlésén Dr. vitéz Jani István cső . szdst, mint főcsoportve
zetőt tisztségének további vitelére és ellátására újra megválasztötta. 
(Dr.v.J.1. 1979. 11.14.) 

Dr. Andróczi Ferenc, cső. őrmester , jogász, cserkésztiszt a West Vir
ginia-i (USA) Wesley Kollegium tanára és könyvtárosa, Buckhannon-i 
bajtársunkat ujabb megtiszteltetés érte. Ezúttal, mint elismert méhészt 
látogatta meg 1978. októberében a helybeli "The Record Delta" c. újság 
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riportere. Ez abból az alkalomból történt, hogy az egyetem mezőgazda
sági karának védnöksége alatt megindított "Kiváló Gazda 1978-ban" pá
lyázatra őt jelölték a méhészetben elért eredményeiért. 

Dr. Andróczi őrm-t nem kell itt nekünk bemutatni, hiszen v. Kövendy 
Károly szds. "A M.Kir. Csendőrség 1881-1945" c. könyvében megírta 
szinte egyedülálló karrierjét, mely a villányi őrsön kezdődött 1938-ban és 
a Buckhannon-i egyetemre vezetett. Itt most is tanít, könyvtárosi szakon, 
mint associate professzor és 1976 óta szakkönyvtáros. 4-5 évvel ezelőtt a 
magyar és orosz nyelveket is tanította. A magyarok azonban nem nagyon 
jelentkeztek, pedig a magyar nyelv és irodalom is rendes tárgy és bár
melyik egyetem beszámít ja a diákoknak. A magyarok nem ragadták meg 
a kedvező alkalmat, mert egyetlen egy magyar jelentkező sem akadt, 
pedig a Katolikus Magyarok Vasárnapja és a többi magyar újság is hír
dette. 8 angol anyanyelvű fiú és leány tanulta csak. De bezzeg az oroszon 
21-en is voltak és könyörögnek bajtársunknak, hogy a télen is tartson tan
folyamot. De hát "én Andróczi Ferenc, volt m .kir. csendőr őrmester ter
jesszem az orosz kultúrát? Így hát inkább csak a könyvtárban dolgozom, 
mint szakkönyvtáros, ha az időmből futja .. . " írja bajtársunk. 

Mikor Buffaloból (N.Y., USA), ahol 1968-ban cserkész vezetőtiszt volt 
megérkezett West Virginiába, az otthonihoz hasonló dombos vidék, bok
rok, virágok, vadgesztenyefák és gyümölcsösök nem engedték tovább
menni. Ma már 64 éves, nőtlen és egy kis Magyarországot varázsolt 
maga köré. Van tanári hivatása, szép otthona, gyümölcsfái, szőleje és 
méhészete. A 150 kaptár méhe 20 helyen, a környékbeli falvakban van 
elhelyezve, 8-10-esével, aszerint, hogy milyen nagy a méh-legelő . Ott 
nincsenek 200-300 holdas virágzó lóhere táblák mint Kanadában. Így ott a 
legtöbb méz a sötét, de sokkal finomabb, mint a tisztafehér lóhere, akác 
vagy hársfaméz. Eladási ára is 2-3 centtel magasabb. Egy floridai ke
reskedő annyira megszerette, hogy 1978-ban is visszajött, mert neki igazi 
méz kell és 1.25 dollárt adott font jáért. Az elárusítással van egy kis nehéz
ség, mert a nagy élelmiszerüzleteknek szerződésük van a nagy elosztók
kal és így az ő mézét nem árusít ják. A kis üzletek azonban átveszik és 
150-200 fontot is adnak el évente, bár ez kevés, ha az évi termés 4-5 
tonna. 

Van ezenkívül még 2-3 műutak melletti elárusítója, akik 4-500 fontot is 
adnak el .évente. Végül vannak nyugdíjasok, akik büszkék, ha 25-30 fontot 
eladva "jó üzletet" csinálnak. A megmaradottból csinál évenkint 100 gal
lon finom bort (méh-sör) a többit meg visszaeteti a méhekkel. A méh-sört 
- a görög mitológia szerint: nektár, ez volt az Olympuson az istenek ita
la - szintén árusít ja. A méhészetet a tanitás mellett végzi és ez lefog
laja egész szabadidejét. Így történt azután, hogy május 10-én is, az egye
tem záróünnepélyéről kellett mennie, mert jöttek a telefonhívások, hogy 
rajzanak a méhek. Ilyenkor persze rohannia kell egyik faluból a másikba, 
hogy befogja a rajokat. 

Évi szabadságát augusztusban méheivel tölti , ami másnak erős , nehéz 
testi munka lenne. Korán reggel megy ki a méhesbe elszedni a méhek
től az " évi lakbért", s cipelgeti a 40-50 kg-os kaptárokat 100-150 méterre 
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Andróczi Ferenc méheivel. 

a teherautóhoz. Ritkán lehet ugyanis a hegyekben olyan alkalmas helyet 
találni, ahova 10-15 méterre be lehet hajtani. Innen haza, otthon lefede
lezi a kereteket és kipergeti "az aranynedüt" . 1978-ban régi, kézi perge
tője helyett új 12 keretes villanymotoros pergetőt vásárolt, mely sok időt 
és erőt is megtakarít "fiatal, hatvankodó" bajtársunknak. A nyáron kell 
még a gyümölcsfákat is permetezni, hetenkint, amit megint csak egy 
"megedzett öreg zsandár" tud csak puszta "passzióból" elvégezni. Így 
azután kora nyártól finom érett cseresznye, meggy, kajszibarack, őszi
barack, mindenfajta alma, körte, szilva, szőlő stb. érik. 

A méz nemcsak egészséges, de gyógyszer is. Emellett van bajtársunk
nak egy másik "orvossága" is, melyet barackból készít és olyan íze van, 
mint az édes napsugárnak, mint a szabadságnak, melyet újra megtalált 
West Virginiában - írja a riporter. Szomszédai szeretik és megbecsülik. 
De bármennyire is befogadták az " állíg begombolkozó" angolok mégis 
csak hazavágyik. Ezért 25 év után, 1976 októberében hazalátogatott. Úgy 
látta, hogy "az egész ország, Budapestet is beleértve; úgy néz ki, mint egy ' 
elhanyagolt uradalmi major lógó orrú, reménytvesztett cselédséggel. A 
mi korosztályunk lassan kihal és az új generáció úgy néz ránk, mint mi 
valamikor az ország ellenségeire, tehát otthon is már idegenek vagyunk. 
Ezért gondoltam, hogy át kellene költözni Burgenlandba, a magyar ha-
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tár közelébe, egy kihalt magyar községbe és ott egy nyugdíjas csendőr te
lepet létesíteni, hol ki-ki a maga óhaja szerint elkertészkedve, szőlőt , 
gyümölcsöt meg krumplit termelne, méhészettel, vagy baromfitenyész
téssei, disznóhizlalással foglalkozva élné éveit. Úgy olvastam, hogy Ré
cényben (Sopron vm.) és a szomszéd faluban már csak 9 öreg magyar él, 
hol 1949-ben több mint 300 ember lakott és 59 gyerek járt a ma üresen álló 
iskolába. Récény-ben pedig csak két öregasszony maradt, az egyik 75 a 
másik 80 éves. Azt hiszem ott kedvező árakkallehetne telkeket venni és 
berendezkedni. Mert hiába, mi volt csendőrök csak egymás között érez
zük igazán jól és otthon magunkat . . . " 

Levelét azzal zárja, hogy" ... ha erre jár bajtárs, el ne kerüljétek há
zamat. Kóstoljátok meg a boromat és pihenjétek ki magatokat itt a még 
tiszta levegőjű és szép hegyes West-Virginiában. Kellemes és békés 
ünnepeket kívánok az összes bajtársaknak és hozzátartozóiknak, család
jaiknak szeretetteL . . " (Dr.A.F. 1978.XII.1.) 

J/(J.HeIf- MeaJ 

Ol 
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Üvegcimke a sajátkészítésü méh-sörös palackokon. 

Kitüntetett illetve elismerést nyert bajtársainknak őszinte szerencse
kívánatainkat küldjük és szívből gratulálunk. 

Eljegyzés, gratuláció 

Fölker Jenő kémiaszakos egyetemi tanár Washington-i (D.C., USA.) 
lakos és Almay Katalin, Almay Lajos hmtk. alezredes és felesége Jeney 
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Ilona Washington-i lakosok leánya 1978. decemberében eljegyzést kö
töttek. (F.J. 1978.XII.20.) 

Vitéz belényesi Heppes Aladár rep. alezredes , Ridgefield-i (Conn., USA.) 
lakos hadnagyi avatásának 50. születésének 75. évfordulóját ünnepelte 
1978-ban barátai és bajtársai körében. Mint hivatásos tiszt és lelkes va
dászrepülő 1941-ben mint a nyíregyházi vadászosztály pk-a személyesen 
vitte fiait az orosz fronton légi győzelmekre. 1943-ban, mint akörülzárt 
Uovszkoje pk-a 600 főnyi földi repülő személyzetével a kitörésben, a földi 
harcokban több száz sebesültet mentettek ki és biztosították azok vissza
vonulását. A vadászrepülők közmegbecsülésben és közszeretetben álló 
parancsnokát, Alezredes Urat, az ",Öreg Pumát", Ali Bátyánkat Isten 
éltesse továbbra is erővel és egészséggel. (KMV. 1978.XII.3.) 

Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk és kívánunk sok szerencsét, 
erőt és egészséget! 

Látogatások 

Dr. vitéz Ujlaky László alez. és látogatója 

Dr. vitéz Ujlaky László alez-t lakohelyén Color ado Springs-ben (Col. 
USA) 1978. szeptemberében meglátogatta vitéz Kövendy Károly szds. 
MKCsBK múzeumőr bs-unk. A meghitt találkozó alkalmat adott sok régi 
szolgálati és új emigráció s élmények felújítására. Alezredes Úr jókíván
ságait és szívélyes bajtársi üdvözletét küldi. (v.K.K. 1979.IX.) 
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Kiss Lajos őrm. , az adelaidei (S.A., Ausztrália) csoportunkhoz tartozó 
bajtársunk 1977 év nyarán, 33 év után szabadságon volt Magyarországon 
és 14 napi engedélyt nyerve átment Csehszlovákiához tartozó szülőfalu
jába Felsőtur (Hont vm.) községbe, hogy két katonaviselt bátyja sírját, 
57 éves öccsét, sógornőjét özv. Kiss Jánosnét, annak 27 éves fiát meg
látogassa. 
Idősebb bátyja Kiss István utász a tokaji 7. utászzlj-nál szolgált, 1942-

ben a Don kanyarban négy ujja lefagyott. A háború után szülőfalujukból 
bányába vitték, hol mint robbantómester dolgozott. Az ott szerzett beteg
ségben halt meg Felsőturon 1975. VII. 29-én 66 éves korában. Másik bátyja 
Kiss János csendőr az I. cső.ker. budapesti gyalogőrsén szolgált és a budai 
harcokban orosz fogságba esett. Utána ugyancsak bányába vitték, hon
nan négy év mulva ke-rült haza és az ottszerzett betegségből már nem tu
dott felépülni és 1975. V. 19-én 62 éves korában meghalt. 

Ottlétekor még mindig nagy szenzációként mesélte el a falu népe az ott
honmaradt csendőregyenruha és az orosz tiszt esetét, ami a Felvidéken 
egy kis faluban történt. Az egyik házikónak volt négy egészséges fiú 
lakója (szüleik már előbb elhaláloztak), árvák voltak. 1939-ben már mind 
katonaviselt ember volt és így az egyik a honvédséghez, kettő a csendőr
séghez a negyedik pedig Németországba került. Így a házikó ajtaját be
zárták a bennlévő dolgaikkal együtt és a szomszédjukban lakó nagynén
jüknek a felügyeletére bízták. Az egyik csendőrnek volt otthon egy öltöny 
saját csendőr ruhája és egy tollas tábori sapkája. Az orosz megszálláskor 
az ún. felszabadítók a falubeli csavargókkal karöltve siettek a lezárt és 
elhagyott lakásokat föltörni és kirabolni. Így történt ezzel a házikóval is. 
Egy magasabb rangú orosz tiszt jelenlétében betörték az ajtót, annak re
ményében, hogy mit is fognak ottan találni, de a magándolgokon kívül 
nem volt ott semmi. A csavargók vittek is, ki amit tudott. Az orosz tiszt
nek az ott talált csendőr egyenruha tetszett meg, amit rögtön magára 
is öltött, feltette a tollas tábori sapkát. Utána felugrott lovára és mint egy 
indián elvágtázott a falun keresztül a csendőr egyenruhában. A házikó a 
falunak a hátsó felében volt, így a falut hátulról megkerülve kellett 
neki a házhoz visszatérnie. Ezen idő alatt egy másik orosz járőr érke
zett a házhoz és azok azt gondolták, hogy aház valamelyik csendőr lako
ja vágtázik haza és a járőr egy sorozat géppuska tüzzel lekaszabolta 
az orosz tisztet a m.kir. csendőri egyenruhában. 

Ottartózkodása alatt meglátogatta egykori szomszédjukat a 90 éves 
Cselkó József volt m .kir. lovas csendőrőrmestert Ipolyságon, aki ezidő 
szerint a legöregebb volt csendőr, akiről tudunk. 

Cselkó Józsi Bácsi 1888. III . 30-án született Felsőturon szegény mun
kás családból. Az elemi iskola elvégzése után mint földmunkás dolgozott, 
mígnem 21 éves korában az 5. közös huszárezredbe vonult be Komárom
ba, honnan 2 és fél évi szolgálat után csendőr szolgálatra jelentkezett, 
mint tizedes. Három hét leforgása alatt Budapestre került, a 3. sz. csend
őrkerületi tanalosztályhoz, melynek elvégzése után a szolnoki szárny 
tiszaVárkonyi őrsre osztották be. Szolgált Kunhegyesen , Kőrösmezőn , 
majd mint tábori csendőr az 56. hadosztályban. Később a 101. dandárpság-
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nál útvonalellenőrzést látott el, hol pk-a volt Hazai Elemér cső. fhdgy, az 
akkori H.M. Hazai Samu tbk. unokaöccse. Volt őpk. Romániában, mert 
akkor ottan is magyar csendőrőrsök voltak felállítva. 1919-ben leszerelt, 
hazament szülőfalujába és megnősült. 1924. III. 24-én kivándorolt Kana
dába, Albertába, hol 3 évig gazdaságban, egy évig vasútnál, 9 évig pedig 
Drumheller város környékén, a Red River völgyében lévő Stur és Rozdel 
szénbányákban dolgozott. 1937-ben vándorolt vissza. Saját szavai szerint 
"nagyon sokáig tartana leírni tüzetesen sorsomat, de arra már nem va
gyok képes, mert az már nekem fárasztó és a kezeim is reszketnek, 
látásom is homályos. Végezetül a hosszú kinlódás után nem maradt sem
mim se, mert minden a közé." 

Cselkó Józsi Bácsi 1978. III. 30-án tartotta 90. születésnapját Ipoly-
ságon két leánya és ismerősei körében és üdvözli a szabad nyugaton élő 
összes bajtársakat. (KL. 1978. XI.8.) 

Isten kegyelméből szép kort megért idős Bajtársunknak mi is kívánunk 
továbbra is jó erőt és egészséget. Adjon Neki a Mindenható még további 
esztendőket örömben és boldogságban Szerettei körében! Az ország ha
tárain kívül élő bajtársak nevében: a Szerk. Bg. 

. 
Betegségek, felgyógyulások 

Dávid József tb. cső. törm., Sao Paulo-i (Brazília, Délamerika) lakos, 
mint müasztalos dolgozott, mikor is a túlfeszített munkából kifolyólag 
hátgerinc ével lett baja. Hónapokon keresztül kezeltette magát, mikor is 
orvosi tanácsra más foglalkozás után nézett. Talpra esett, élelmes bs
unknak kapóra jött egy újságos bolt, melyet megvásárolt 1976-ban. Az
óta ott ül hajnaltól a késő délutáni órákig és árulja az újságokat és képes
lapokat, hogy magát és feleségét eltarthassa. (M.L. 1978. Xl. 23.) 

vitéz Csontos András őrm. Sao Paulo-i lakos, müasztalos, hónapokkal 
ezelőtt oper~ción esett át, melynek nyomai még ma is megmutatkoznak. 
Megértő, igen jó bajtárs, s mindig kész volt segíteni, ahol csak kellett. 
(M.L. 1978. Xl. 23.) . 

Takács Árpád őrm., New Vork-i (N.Y., USA) csoportunk vezetője 
1978. V. 21. óta betegszabadságon van ideggyulladással, mely a kéz és láb
idegeket támadja meg. Mielőtt fölismerték, ezzel a betegséggel egy évig 
dolgozott. December 3-ával nyugállományba került. Vállalati és állami 
nyugdíjat fog kapni. New York-i lakását továbbra is fenntartja, de inkább 
Damascusban (Pa.) lakik. Jelenleg gyógyszereket szed és mik~nt írja 
" ... birkózom keményen a betegséggel, nem adom meg magamat és hi
szek a magyarok nagy Istenében, hogy megsegít. .. " (T.Á. 1978.XI.12:) 

Özv. Aparváry Ml-rtonnét (Calgary, Alberta .) montreáli tartózkodása 
során (Que.) szívmüködési rendellenességgel 1978. XII. ll-én este kór- . 
házba szállították, ahol különleges orvosi kezelés és ápolás alatt állott. Or
vosai szívmüködés szabályzó (ütemező) beiktatását javasolták. Az operá
ció megtörtént, sikeresen, s a Karácsonyt már gyermekeinél töltötte. 
(A.L.) 
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Bánfai József lovas cső., a grázi Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltár
saság egyik alapítótagjának 1978. V. 16-iki szemoperációja után szemei 
egy ideig kötés alatt voltak, me ly után általános kivizsgálás következett. 
Ennek eredményeképpen tudomására adták, hogy vércukra igen magas 
és így még 5 hétig szigorú diétán a kórházban kellett maradnia. A szem
operáció maga nem sok eredményt hozott, mert a könnyezés nem szünt 
meg. A diétát otthon is tartja és minden étkezésnél számolja a szénhyd
rát egységeket. (B.J. 1978.XI.28.) 

Németh Miklós főtörm., Stainz-i lakos (Stmk., Ausztria) egészségi ál
lapota az utóbbi időben nem a legjobb. 1975-ben veseoperáción esett át, 
mely után az operálás helyén fájdalmai voltak. 1978. szeptemberében or
vosa a Graz-i tatományi kórházba utalta, hol megállapították, hogy az 
operálás helyén daganat van, mely azonban ártalmatlan. A kórházból 
X. 30-án hazabocsátották, s nem érez semmiféle fájdalmat. November 
végére be rendelté k ellenőrző vizsgálatra. (N.M. 1978. XI. 17.) 

vitéz Kövendy Károly szds., Múzeumőr bs-unk (Etobicoke, Ont.) egész
ségi állapota nem javult. Vérnyomása a normálisnál sokkal magasabb a 
15 éves túlterheltség miatt. Még nia is este ll-ig gépel. Orvosa ellene van 
a közügyekkel való további foglalkozásnak és gyógyszereket írt elő. tgy 
tehát orvosi rendeletre a levelezést be kell szüntetnie. Kéri bajtársait, 
hogy Vezető bajtársunknak, vagy pedig a Bajtársi Levélnek írjanak Cal
garyba. Továbbra is változatlanul őrzi szívében összes igaz bajtársa ne
vét és emlékét, de nem képes levelezni. A karácsonyi kártyákat pedig 
megváltásként küldjék a Segélyalapra, Calgaryba. (v.KK 1979. 1.10.) 

Dr. Papp Zoltán szds. (Utrecht-i, Hollandia) bajtársunk már több, mint 
egy éve betegszabadságon van, mert novemberben megint operálták. 
Igen nagy - 7 óráig tartó - operáció után még hosszú ideig kritikus 
volt az állapota, de egy mellékvese-hormon készítmény adagolása után 
jobban lett. Most már kijárogat sétálgatni, ha az ottani abnormálisan 
rossz idő megengedi. Még azonban nagyon gyenge és 50kszor elviselhe
tetlen fájdalmai vannak. A W. féle ügye hollandi hivatalos részről reha
bilitációval végződött. Az amszterdami főügyész nyilatkozatát azonban a 
hollandiai lapok csak a 6-8 oldalukon hozták, eldugott helyen, míg W. 
szennyiratát a hozzáfűzött gyalázkodás és hazugságokat az első, vagy má
sodik oldalon. Volt azonban egy újságíró (a Volkskrant nev ű katolikus 
laptól) aki az ügy kipattanása után felkereste W-t Bécsben és igen kelle
metlen kérdéseket tett fel neki. Súlyos ellentmondásokba keverte úgy
annyira, hogy W. végül is kénytelen volt kijelenteni, hogy ezzel az üggyel 
igen nagy bakot lőtt. Ezt azután le is hozta az újságja. Bántódása ilyen
formán nem történt, de ez a csúnya meghurcolás nagy lelki sebet ütött 
rajta, annál is inkább, mert közvetlen baráti és ismeretségi köréből 
néhányan azonnal megtagadták az ügy kipattanása után. Az ottani ma
gyarság 90 %-a azonban igen szépen kiállott mellette és igen sokat segí
tett. Gyermekei jövőjét az ügy hála Istennek nem érintette. (1979.11.21.) 

Deme Lajos szds. (Hamilton, Ont., Kanada) bajtársunk 1978. XII. 3-án 
szívrohamot kapott, mellyel 10 napig kórházban volt. Jelenleg is beteg
szabadságon van. Valószínűleg ez év szept. l-vel nyugdíjazásra kerül. 
(S.M. 1979.11.14.) 
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vitéz Király Gyuláné (Sao Paulo, Brazília) örökös tb. vezető bs-unk fe
lesége 1978. XII. 24-én nagyon rosszul lett, belső szervei bénultak meg 
egy időre. Órákig tartott, míg a szükséges gyógyszereket és a betegség
türte ennivalókat beszerezték. Másnap már kezdett élénkülni és nyerte 
vissza erejét. Azóta állandó felügyelet és a család gondos ápolása veszi 
körül, s mindent megtesznek, hogy a korábbi betegség során elvesztett 
súly át mielőbb visszanyerje. (v .K.Gy. 1979.1.14.) 

Péter János törm. (Lethbridge, Alberta, Kanada) bs-unknak az 1979 nem 
jól kezdődött. Az év elején ugyanis vesevérzéssel kellett kórházba szál
lítani, honnan csak megfelelő gondos kezelés és ápolás után térhetett visz
sza otthonába. Jelenleg már egészsége türhető, de járása nehézkes, ha
sonlít azokéhoz, akik most tanulnak járni. A gyógyulás útján van. (P.J. 
1979.111.8.) 

Jobbulást, erőt és egészséget, valamint teljes felgyógyulást kívánunk 
szeretettel kedves Mindnyájuknak. 

HALOTTAINK 

Enyedy László 
1902 - 1979 

\. 

Enyedy László szkv. m . kir. csendőrfőtörzsőrmester, a debreceni volt 
VI. kerület nyomozó alosztály állományában, a MKCsBK 25 éves Emlék
érem és a Központi Vezető-i Dicsérő Okirat tulajdonosa, hamiltoni (Ont. 
Kanada) csoportunk és a MKCsBK Vezetőség tevékeny tagja, pénztáro-
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sa, elnökhelyettese, majd volt Ügyvezetője, a Szent László Társaság és 
Rend lovagja, a kálvin Magyar Református Egyházközség volt presbyte
re és jegyzője, utóbb tanácsadója, öregcserkész, a helybeli Szt. József 
kórházban 10 napi szenvedés után 1979. I. 12-én, 77 éves korában elhúnyt. 

Tiszakerecsényben (Bereg vm.) született 1902. III. l-én. A debreceni 
VI. cső. ker. 1922. V. l-vel vette fel, mint próbacsendőrt, s ott szolgált a 
háború végéig, utoljára központi beosztásban. Ausztriában került orosz 
fogságba, honnan 1949. V. l-ével jött haza, mikor is értesült, hogy köröző 
levelet adtak ki ellene. Néhány napi bújkálás után Debrecenben élő csa
ládja visszahagyásával szökve elhagyta Magyarországot. Münchenben 
azonnal jelentkezett a Magyar Irodánál és tevékeny részt vett a cserkész 
és magyar szabadság mozgalmakban és belépett a MKCsBK ottani cso
portjába. Innen Kanadába vándorolt ki. 1952-ben érkezett Hamiltonba, 
hol bekapcsolódott és tevékeny részt vett a magyar egyesületi életben. 
Általános bizalom folytán tagja lett annak a koordináló testületnek, mely 
a helybeli három keresztény magyar egyházközség és az összmagyarság 
közös, kultúrális magyarságszolgálatát irányította. Eredményes közössé
gi munkáját mind az MKCsBK, mind a hamiltoni magyar társadalom 
vezetősége részéről állandó és egyetemes elismerés kísérte. 

Alig három éve látási zavarai súlyosbodtak, látóképességét 80 %-ban 
elvesztette, melyet egy a szemidegeket tápláló ér elpattanása (ikertest
vére az agyvérzésnek) okozott. Ennek következtében mindkét szemének 
vérrel való elborítása állott elő. Súlyos betegsége miatt, mely testileg és 
lelkileg is egyaránt megviselte, 1977. márciusában a közösségi életből 
visszavonult. 1978-ban elvesztette otthon élő egyetlen, szeretett leányát, 
ami állapotát még jobban súlyosbította, honnan javulás már többé nem 
következett be. 

Halálhíre városszerte általános részvétet váltott ki. 1978. I. 15-én este , 
a virrasztáson, a temetkezési intézetben 14 bajtársa jelent meg és búcsú
zott tőle. Temetése I. 16-án ment végbe Hamilton magyarságának osztat
lan együttérzése mellett. Hamiltoni 12 bajtársa, számos tisztelője és ba
rátja mellett ott volt a wellandi és delhii csoportunk 3-3 fős küldöttsége . 
A Kálvin Magyar Református Egyház templomában Nt. Dr. Baksa Csaba 
ref. lelkipásztor magas színvonalú megható beszédben ismertette bajtár
sunk érdemeit, valamint úgy csendőri, mint egyházi és magyar társa
dalmi vonalon teljesített értékes szolgálatait. A koporsóját borító Csend
őrzászló az emigrációban élő minden csendőr, a volt Testület és az örök 
Magyarország fájdalmas és szeretetteljes búcsúját jelképezte. Ravatalát 
tisztelői virágokkal vették körül. Ott voltak a wellandi, delhii és hamiltoni 
csoport jaink piros, fehér virágokból álló élő zölddel és a nemzeti szalag
gal díszített koszorúi. A Csendőrzászlóval borított koporsóját utolsó útjára 
felváltva vitte két csendőr (Gérus István, Kerekes Albert, Várkonyi 
Ferenc bs-ak és a csoportvezető) , két presbyter és két cserkész és helyez
ték örök nyugalomra. A temetést követően, a Ref. Egyházközség nagy
termében Gérus István bs-unk tartott gyászbeszédet és méltatta csendőr
közösségi életét és munkáját. 

A MKCsBK minden tagja megrendült és szomorú szívvel búcsúzik 
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Enyedy László főtörm-től. Attól a bajtárstól, aki évtizedeken át mint 
közösségünk vezetőségének mindvégig helytálló áldozatos tagja, majd 
mint a MKCsBK hűséges ügyvezetője példaadó szorgalmas munkával 
önzetlenül vezette központi ügyeinket. Mindezek mellett társadalmi vo
nalon is vállalta a megbízást és ellátta a munkát a hamiltoni összma-
gyarság érdekeit mindvégig szem előtt tartva. I 

Gyászolják Magyarországon özvegye, veje, két unokája, Hamiltonban 
élő rokonsága, barátai, tisztelői és a MKCsBK megrendült és szomorú 
bajtársai világszerte. Emléke lelkünkben továbbra is élni fog. Isten adjon 
Neki örök nyugodalmat. (S.M. 1979.I.18.) 

Enyedy László főtörm. temetése Hamiltonban. 
Koporsóját a hamiltoni csoport zászlója takafja. 

vitéz verebélyi Marssó Lőrinc szkv. m. kir. csendőrezredes, a Kor
mányzói Dicsérő Elismerés, az I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem és több 
más hadi és békekitüntetés tulajdonosa, a volt ungvári csendőrtanzász
lóalj parancsnoka, a clevelandi (Ohio, USA) Magyar Csendőrök Családi 
Közössége egyik alapítója, szervezője és vezetője, az Egyesületi Értesí
tő több, mint 10 éven át szerkesztője és kiadója, a Bajtársi Levél helyi 
tudósítója Clevelandban, lakásán 83 éves korában 1978. X. 7-én szívbaj-
ban meghalt. l 

1976-ban súlyos szívrohammal kórházba vitték, de életereje legyőzte 
szívbaj át és felépült. 1978 nyarán rövid ideig ismét kórházban volt, de 
hazaengedték, hol leánya és rokonai ápolták, míg október 7-én hajnalban 
saját ágyában csendesen elaludt és nem tért többé magához. 

Heves megyei birtokos családból származott, hol őseinek élete össze
forrt a csendőrséggel. A család 14 csendőrtisztet adott a Testületnek, 
mely példátlanul áll. Nagyapja Lőrinc és annak testvére György Heves 
illetve Nógrád megyei csendbiztosok 1882-ben elvégezték a Ludovika Aka
démia tisztképző tanfolyamát és hadapródként folytatták a közbizton
sági szolgálatot. Bátyja Pál, ny.á. csendőralezredes otthon maradt és 
mindvégig nehéz testi munkával tartotta fenn magát és halt meg bőrig 

J\ lesoványodva szívbajban, 197ft-ban, 87 éves korában. Clevelandban te
~. mették el. Búcsúztatták Dr. Balló István őrgy., Dr. Molnár Zsiga, vala

mint a Csendőr Családi közösség nevében Molnár István szds. elnök. A 
clevelandi magyarság osztatlan részvéte kisérte utolsó útjára. gyászol-
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ják fia, vitéz Marssó Barna cső.hdgy., unokája Becskeházy Péter, leánya 
Marssó Ágnes Presniakowné, rokonai, számos jóbarátja, bajtársa Ma
gyarországon és annak határain kívül. (Dr.R.B. 1978.XI.19.) 

Vincze Sándor 
1913 -1978 

Vincze Sándor szkv. m. kir. csendőrszázados, a székelykeresztúri volt 
csendőrszárny parancsnoka, 29 év óta Adelaide-i lakos, a Szt. László 
Rend és Társaság lovagja, az MHBK és a MKCsBK Jubileumi Emlék
érmeinek, az Európai Frontharcos Keresztnek tulajdonosa, az MHBK
nak 5 éven át főcsoportvezetője tüdőrákban, hosszú szenvedés után egyik 

, budapesti korházban 1978. szeptemberében 65 éves korában elhúnyt. 
. Szülőföldjét, Délerdélyt kis diák korában hagyta el, majd a jogi tanfo

lyam elvégzése után a B.M.-ben dolgozott rövid ideig. 1940-ben lépett be 
a csendőrségbe. 1944 Karácsony estéjén, az oroszok Budára való betöré
sekor megsebesült, fogságba esett, majd 1948-ban jutott ki kűlföldre és 
az ausztráliai (Adelaide S.A.) városban telepedett le. Itt a magyar egy
házi és világi közösség fáradthatatlan, lelkes tagjaként dolgozott, az 
MKCsBK helyi csoportjának egyik megalapitója, mindvégig lelkes tag
ja és erős oszlopa volt. Elől járt az egyházi munkában, ünnepélyek ren
dezésében, a magyar betű terjesztésében, magyar iskola létesítésében. 

Az 1976-os 3. Ausztráliai Találkozó főrendezője volt. 1974 első felében 
rákos tüdejét kioperálták és a műtét egyidőre megállította a romlást. 
1977-ben a gyilkos kór már a központi idegrendszert is megtámadta és az 
orvosi segitség már csak a betegség előrehaladását tudta lelassítani. 
1978 júniusában szerettei meglátogatására Budapestre utazott, hogy még 
egyszer érezhesse a régi családi otthon melegét. Állapota azonban hír
telen leromlott, s a hírek szerint augusztus 22-én önkívületbe esett és 
szeptember 1. és 5-e között véget vetett szenvedéseinek. Hamvai magyar 
földön, a Duna és Tisza hullámaira visszahullva nyugszanak. Az Ade
laide-i Ref. Ev. Gyülekezetben Utczás Mihály szds., csoportvezető bú
csúztatta, 1978. IX. 24-én. (U.M. 1978. IX. 20.) 
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Balassa Benedek 
1917 - 1979 

Balassa Benedek szkv. m .kir. csendőrőrmester, a Tüzkereszt I. foko
zatának a kardokkal és koszorúval, egy sebesülési sávval, több emlék
érem és Díszoklevél tulajdonosa, a budapesti volt I. cső . ker. állományá
ban, a MKCsBK torontói (Ont. Kanada) csoportjának tevékeny, odaadó 
tagja, a Szent László Társaság és Rend lovagja súlyos tüdő , máj és gyom
rán is elhatalmasodó rákbetegségben a torontói Central Hospitalban 1979. 
I. 5-én 62 éves korában meghalt. 

Hevesen (Heves vm .) született 1917.11. 4-én, hol apja uradalmi vadőr 
volt. Öccse az orosz fronton esett el. Mint fiatal hajtó többször vett részt 
körvadászatokon és korán tanulta meg a vadászat fortélyait. 1937. ok
tóberében önként vonult be 26. hv . zlj-hoz , hol hamarosan őrvezető lett. 
1941-ben a gyorshadtesttel elvonult az orosz frontra . Innen tizedesként 
szerelt le és kérte felvételét a csendőrséghez. A jt. iskolát Ungváron 
végezte kiválóan , hol a katonai gyakorlatok után a megbeszéléseken több
ször szólott harctéri tapasztalatairól. Ugyancsak elvégezte a partizánel
hárító rohamtanfolyamot és résztvett a Róna Havas környékén tartott 
átkutatásokban. 1944 késő nyarán tért vissza anyaőrsére. November l-én 
őrmester lett. Az összeomlás őt is nyugatra szorította. Dolgozott Belgium
ban mint szénbányász, a Dominican Köztársaságban - Trujillo elnök 
meghívására - a Király féle géppisztoly gyárban, mint belövő és fegy
vermester. A forró égöv alól Kanadába telepedett át , hol végül heggesz
tő lett a General Electric vállalat nagy műhelyében, Torontóban. Óriá
si akaraterejére jellemző , Karácsony előtti pénteken még dolgozott. 

Családtalan, egyedülálló személy volt. Torontóban találkozott hajdani 
pk-ával v. Kövendy szds-sal, tagja lett a MKCsBK csoportnak, a csend
őr, később Nimród vadásztársaságnak és vele vadásztak együtt két 
évtizedig északon, a kék tavak, a fenyőerdők sűrűjében, a nemes Nagy 
és Röszler farmokon. Belealakult a torontói magyar társadalmi életbe 
is, melynek hamarosan közismert és közszeretetben álló tagja lett. A cso
port ünnepségeire c sendőrőrmesteri egyenruhát csináltatott és ettől kezd
ve a zászlók mellett senki se tudott olyan " Puskával tisztelegj' '-et csinál
ni , mint ő . 
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Hűséges, áldozatos bajtárs volt, aki mindenütt segített és dolgozott. 
1963-ban az MKCsBK akkori vezetője v. Királyezds. úr Dícsérő Okirat
tal tűntette ki. Csoportja - és a közösség is - személyében egyik leg
értékesebb és pótolhatatlan tagját veszítette el. 

Búcsúztatása I. 8-án ment végbe nagy részvét mellett, melyen csendőr 
és honvéd bajtársai, jó barátai szinte teljes számban megjelentek. Rava
tala a MKCsBK és a MHBK koszorúitól eltekintve is szebbnél szebb kosa
rakkal és virágokkal volt körülvéve. A temetési szertartást Ft. Máté 
József, S.J., atya végezte, mely alatt v. Hamvas József, hmtk. szds., tb. 
cső. orgonált. Volt előljáró pk-ai búcsúztatták. A határvadászok és hegyi
vadászok részéről Varga Géza szds., az ungvári eső. tan-zlj-tól v. Kövendy 
Károly szds., majd csoportvezetője Dr. Szalontai Sándor g.fhdgy. baj
társak. Díszegyenruhájába öltöztetett holttestét I. 9-én elhamvasztották. 
Hamvait Magyarországra kűldik, hol szülőfalujában , szülei sírjába helye
zik el. Gyászolják az Óhazában lévő két nőtestvére , Boronyi Tamás ke
resztfia, Boronyi Tibor és felesége Mária keresztkomái (Mississauga, 
Ont.), vadász és halászbarátja Fábián Gábor, az őt utolsó estéig ápoló 
Mrs. Jéhn Aranka, valamint barátai és bajtársai. Nemes emlékét örökké 
megőrizzük. (v .K.K. 1979.1. 10. , v.B.B.1.11.) 

Szombati József 
1920 - 1978 

Szombati Józsefszkv. m.kir. csendőr, a Magyar Bronz Vitézségi Érem 
tulajdonosa, a kassai VIII. cső.ker. , az ungvári tanzlj . állományában a 
River side-i kórházban, Lincoln Parkban (Mich., USA) 1978. VI. 14-án 
58 éves korában meghalt. Gyászolják felesége és bajtársai. (R.A. 1979. 
II. 1.) 

Dr. Petheő Ferenc szkv. m.kir. csendőrszázados, a volt esztergomi 
csendőrszárny parancsnoka Magyarországon, szívrohamban, 1978. VI. 
21-én 6S éves korában meghalt. Háromszor kapott szívinfraktust. Meg
próbáltatott élete megviselte szívét. A negyedik rohamot már nem bírta 
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ki. Nővére meglátogatására ment, s hazafelé jövet az autóbusz ban meg
halt. Gyászolják özvegye, szül. Petróczy Kornélia, rokonai és bajtársai. 
(özv. P.F.-né 1978.XII.12.) 

Tóth Gyula szkv. m.kir. csendőrfőtörzsőrmester, a Szent László Rend 
és Társaság lovagja, a santiagói (CsHe, Délamerika) Restaurant Hunga
ro tulajdonosa, közkedvelt Gyula Bácsi-ja Santiagoban, 1978. IX. 5-én 
hosszú szenvedés után 77 éves korában elhúnyt. 1944 őszén, Miskolc kör
nyékén a partizánok elleni harcban tüntette ki magát. Kivándorlása után 
Santiagoban telepedett le, hol magyar vendéglőjében rendezték a magyar 
ünnepségeket. Unokaöccse felesége szerint szívbaj, idegletörés és tüdő
gyulladás volt halálának közvetlen oka. Halála súlyos vesztesége a ma
gyar közösségnek. Temetésén résztvett a helybeli magyar kolónia min
den tagja. (T.J-né Toronto, Ont. v.K.K. útján 1978.X.5.) 

Balázs István szkv. m.kir. csendőrőrmester, aki a kiszombori (Csa
nád vm.) őrsön, a makói szárny állományában teljesített szolgálatot, 
1941-ben májusban Nagyváradon az iskolánál a kiképző keret tagja volt 
1945-ben Tatabányánál hősi halált halt. (T.A. 1978.XI.I2.) 
Szőke Sándor szkv. m.kir. csendőr lovas főtörzsőrmester 1973-ban Jász

árokszálláson (Szolnok vm.) meghalt. (T.A.1978.XI.I2.) 
Szabó Kálmán szkv. m.kir. csendőr, a székesfehérvári II. ker. állom á

nyában, utolsó időkben a Csendőr Testőr századnál, nős, 5 gyermek aty
ja, mintagazda, községi tanácsos Kleindorf-ban (Karinthia, Ausztria) 63 
éves korában 1978. XI. 29-én bélrákban meghalt. Gután (Komárom vm., 
Csallóköz) született. 1944 decemberében jött ki Magyarországról, gyalog
menetben, Karinthiáig, ahol végleg letelepedett. Kleindorf kisközségben 
nősült be az egyik leggazdagabb gazdacsaládba, melynek mint egyetlen 
élvemaradt tagja vette át a gazdaságot. A gazdaságot szakszerű és szor
galmas munkával rövid idő alatt úgy felvirágoztatta, hogy az mintaké
pül szolgált a közeli és távoli gazdáknak egyaránt. A régi ház helyén új 
modern épületet, melléképületeket készíttetett, modern gazdasági gépe
ket vásárolt, mivel igen nagy elismerést és tekintélyt szerzett a körjegy
zőség területén. Kb. lés fél éve operálták meg bélrákkal, de már nem tud
tak rajta segíteni. Bár az utolsó időkben nagyon sokat szenvedett, sorsát 
keresztényi türelemmel viselte. Temetésén rengeteg ember vett részt, a 
részvét nagy volt és ha egy temetés szép lehet, akkor ezt annak léhet 
mondani. Megjelentek 4 cső. 6 honvéd bs., a polgármester, a Paraszt 
Szövetség járási vezetője, a Néppárt kerületi vezetője, a magyar kath. 
pap. A szertartást a helybeli rk.k. pap végezte szlovén nyelven. A baj
társak nagy, piros és fehér virágokból álló piros-fehér-zöld szalagos ko
szorúját Sütő {stván az elhÜnyt bajtársa helyezte a ravatalra és magyar 
és német nyelvű búcsúztatójában a következőket mondotta : ... "Mélyen 
meghatódva állunk meg koporsód előtt és úgy az idegen uralom alatt élő 
rokonság, mind a távoli és közeli új hazában letelepedett rokonság, baj
társak, barátok és jóismerősök nevében veszek Tőled örök búcsút Szabó 
Kálmán m.kir. cső. bs-unk. Egyenes jellemed, megalkuvást nem türő 
magyar, nemzethű felfogásod égő fáklyaként példaadóan világít előttünk 
ebben a jellemileg megromlott sötét világban ! Becsületes magatartásod, 
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szeretetre méltó egyéniséged sok megbecsülést szerzett úgy a magyar 
fajtának, mint nagyhírű volt Testületünknek, a m.kir. Csendőrségnek. 
Keves Kálmán Barátunk! A tövises utat megjártad, a nemes harcot meg
vívtad, kötelességedet teljesítetted, esküdet mindvégig Híven, Becsület
tel, Vitézül megtartottad! Az Úristen adjon Neked megbékülést és örök 
nyugalmat. " (S.I.I978.XII.3.) 

Kricsfalussy-Hrabár Sándor szkv. m.kir. csendőrezredes , a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjének és más háborús és békekitüntetésnek tu
lajdonosa, a volt kiskunhalasi csendőr lovas tanosztály parancsnoka 
Szekszárdon, 1979. év elején elhunyt. (v.B.T.E . 1979.Il'.25. ) 

Szabolcs István szkv. m .kir. csendőrfőtörzsőrmester a volt kassai VIII. 
kerület állományában a debreceni kórházban 1978.XI.30-án bélrákban 75 
éves korában meghalt. 1903. IV. 9-én, Tiszanagyfaluban (Szabolcs vm.) 
született és utoljára Kárpátalján szolgált, mint őpk. Nagyon derék, áldo
zatkész bajtárs volt. Két évvel ezelőtt úgy határozott, hogy hazaköltö
zik, végleg, családjához. Úgy látszik, azonban hogy megbánta , mert az 
egyik lapon azt írta, hogy ... "nagyon ideges vagyok, nem akarok itt 
meghalni. .. " (H.S. 1978.XII.27.) 

Bodó Antal szkv. m.kir. csendőrőrmester, a központi csendőrhíradó 
osztály állományában, Churchville-i (N.Y., USA) bajtársunk májbajban 
hosszú szenvedés után 1978. X. 2-án meghalt. Amerikában New York ál
lamban telepedtek le, hol mint szorgalmas , derék farmer eredményesen 
gazdálkodott. Emlékeiből és a csendőr életből több elbeszélést, novellát 
írt, továbbá hazafias és csendőr tárgyú versei közismertek és közkedvel
tek voltak. 5 könyvét, melyeket "kincsként" szeretett és őrzött (SZUT., 
BTK., L-III., Bün.NYOM-tan) özvegye a Múzeumnak ajánlotta föl. Gyá
szolják özvegye, továbbá anyósa Pusztayné Rózsa, barátai és bajtársai. 
(P.R. 1978.XI.22.) 

Oberding Tibor szkv. m .kir. csendőr g. főhadnagy, a volt kolozsvári 
csendőrosztály gazdasági hivatalának főnöke szívbajban, szívoperáció 
után 1978. X. 19-én meghalt. Az utolsó 13 hónapban önkívületi állapotban 
volt, mesterségesen táplálták, de végül még megmaradt életereje is 
felemésztődött. Temetése X. 24-én volt több bajtárs és jóbarát jelenlé
tében igen szépen és meghatóan folyt le. Búcsúbeszédében vitéz Ághy
Asboth Zoltán ezds. az alábbiakat mondotta : "Drága jó Csendőrbajtár
sunk: Oberding Tibor! A Mindenható megwáltoztathatatlan akarata foly
tán megkaptad az örök behívót és eltávo~tál az Örökhonba, honnan nin
csen visszatérés . Mi a Te hűséges öreg csendőr , honvédbajtársaid és 
magyar testvéreid eljöttünk, hogy elkisérjünk erre az utolsó utadra , a 
sírodig, ahol sokat szenvedett tested örökké fog pih~nni és elporladni. Mi 
leborulva kérjük a Mindenhatót, hogy adjon Neked örök nyugodalmat és 
békességet, lelkedet pedig fogadja be szent Hajlékába. A hátramaradt 
drága családodnak, hozzátartozóidnak pedig adjon vígasztalást és bele
nyugvást az Ö szent akaratába. Isten Veled! Viszontlátásra az Örök
honban, ahová az Ö szent segedelmével mi is követni fogunk! " (v.Á.A.Z. 
1978.X.23.) 

Kulcsár Zoltán tb . csendőr a Sao Paulo-i (Brazília, Délamerika) cso-
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portunk tagja hírtelen rosszullét után a Jundia-i kórházban 1978. májusá
ban, 81 éves korában váratlanul meghalt. (M.A.1978.XI.23. ) 

Samu László szkv. m.kir. csendőrőrmester 1945.II.12-én Regensburg
ban (Bajorország, Németország) repülő bombatámadás áldozata lett. 
(A. B.Senden, Nyugatnémetország, 1978.XII.12.) 

Néhai Kerekes János alhdgy. New Brunswick-i (N.J., USA) csoportunk 
tagjának elhunytáról a B.L. 1978. évi 2. számában a 40, 72 és 73. oldala
kon emlékeztünk meg. 1979. I. 8-án érkezett beszámoló szerint a New 
Brunswick-i csoport hagyományos "Csendőrtemetés" keretében adta 
meg a végtisztességet elhúnyt bajtársunknak, aki életében minden te
metésen maga vitte a sorfal előtt a tollas kalapot. 1978. VIII. 2-án temet
ték. Ravatalánál 12 csendőr állott sorfalat, mikor elhelyezték a bajtár
sak piros, fehér szekfükből és zöld levelekből álló koszorúját. A nemzeti 
színű szalagon a kövc!kező felírás volt : "A New Brunswick-i bajtársak." 
A beszentelés után megalakult menetben a legidősebb bajtárs, Gál József 
vitte a tollas kalapot és 12 csendőr a koporsót. Sírjánál Horváth Sándor 
zls . csoportvezető mondott búcsúztatót. Beszédjének első része így hang
zott : Megtörtszívű családtagok, gyászoló barátok, Bajtársaim! Kerekes 
János m.kir. csendőralhadnagy Bajtársunk földi útjának végeztével itt 
pihen meg előttünk. Nemes lelke azonban már messze száguld a mennyei 
magasságok felé, ahol szokásához híven, katonásan vigyázz-ba vágja 
magát és szeliden így jelentkezik : " Szentséges Atyám, Magyar Hadúr! 
Kerekes János magyar királyi csendőralhadnagy alázatosan jelentem 
örök szolgálattételre bevonultam isteni Felséged seregébe." Mi csend
őrök soha nem temettünk, ma sem, csak a legszebb virágokból nyoszo-
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lyát fontunk számodra János Bátyám, hogy abban álmodd a legszebb 
magyar eszmét, amiért egész életedet is áldoztad szülő Hazánk feltá
madásáért. .. " (H.S.1979.II.2.) 

Nébai Kerekes János albdgy. temetése 
1978. VIII. 2-án. 

vitéz Nyitrai István szkv. m.kir. csendőralhadnagy, a volt központi 
közlekedési pság. budapesti szárny 1. szakaszának pk-a Tiszaföldváron 
(Jász Nagy-Kun Szolnok vm.) 1978. X. lO-én 80 éves korában meghalt. 
Igaz magyar, hűséges hazafi és jó bajtárs volt. Ö volt a tiszaföldvári 
és környékbeli bajtársak szellemi vezére . Annak idején Szolnokon több
ször meghurcolták és állandóan szigorú felügyelet alatt tartották. 1956 
után azzal vádolták, hogy ő szervezte és irányította az ellenállási moz
galmat. Gyászolják özvegye és bajtársai világszerte. (v.H.J. 1978.XII.10.) 

Szabó János szkv. m.kir. csendőrfőtörzsőrmester , a volt kassai VIII. 
kerület, sátoraljaujhelyi szárny állományában, egyedülálló, a clevelan
di (Ohio, USA) volt Csendőr Családi Egyesület Értesítő olvasója, 1975. X. 
20-án Klagenfurtban (Stmk., Ausztria) 77 éves korában meghalt. (N.M. 
1978. XLI7.) 

Gérus Istvánné, szül. Fábián Erzsébet hamiltoni (Ont. Kanada) lakos, 
Gérus István őrmester felesége 1977. év februárjában Hamiltonban el
húnyt. Férjével együtt 1929-ben jöttek Kanadába , hol bajtársunk felesé
gével együtt évtizedeken át a helyi magyar református egyházközség ve
zető személyiségei voltak mind egyházi, mind helyi magyar vonalon. 
Csoportunk 1953. II. 15-én, Csendőrnap alkalmával tartotta 56 csend
őr jelenlétében Csendőrzászló avató ünnepségét, mikor is a zászlóanya 
Gérus Istvánné volt. A zászlót a helyi r .k. egyházközség templomában, 
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Szentmise keretében szentelte föl Ft. Töreky Ödön S.J. Atya és áldotta 
meg néhai Nt. Ruzsa Jenő ref. lelkész. A zászlóavató beszédet Gérus 
István őrm . tartotta. Bajtársunk elhunyt feleségének koporsóját 1977. 
II. 16-án, a temetéskor a Csendőrzászló takarta (S.M. 1979. II. 15.) 

Csendőrzászló takarja Gérus Istvánné koporsóját 

Pénzes József szkv. m .kir. csendőrfőtörzsőrmester, a debreceni volt 
VI. kerület állományában, a kisujszállási őrsnek 8 éven át parancsnoka 
Lawrence-ben (Kansas, USA) 1976. IV., 19-én 89 éves korában meghalt. 
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Pénzes József főtörm. és fia ifj. Pénzes József 
karp .őrm., aki 1944 tavaszán az orosz fronton 

eltünt. A kép 1942-ben készült. 

Gyászolják özvegye, valamint leánya Czupor Ferencné, veje Czupor Fe
renc őrm . és unokái Zoltán és Katika Lawrenceben, valamint tisztelői , 
barátai és bajtársai Magyarországon és az ország határain kívül. (Cz. 
F. 1978. XII.16.) 

Családjából egyedül maradt bajtársunk Zimonyi Vendel őrm. (Somer
set, N.J ., USA) kérésére az alábbi haláleseteket közöljük: 

Vitéz Marton Mihály szkv. m.kir. csendőralhadnagy, az I. osztályú 
Ezüst Vitézségi Érem és több más kitüntetés és emlékérem tulajdonosa 

. a szombathelyi volt III. kerület állományvezetője háromszori szívroham 
következtében Egyed községben (Sopron vm.) 1877. I. 8-án 81 éves korá
ban elhunyt. A vész elől Szombathelyről Egyedre menekült, hol hátralé
vő idejét mint éjjeliőr és mezőőr töltötte és tartotta fönn magát szerény 
keresetéből. Egyeden temették el. Gyászolják özvegye, egy fia és két le
ánya, valamint több unokája. 

Nagy Sándor III. szkv. m.kir. csendőr főtörzsőrmester a pécsi volt IV. 
ker. állományában, a drávaszabolcsi őrs volt pk-a Magyarországon 
szívroham következtében 1977. I. 2-án 73 éves korában elhúnyt. Leánya 
Éva, férjezett Vincze Imréné ugyancsak Magyarországon, vérrákban 
1979. VI. hóban 36 éves korában elhunyt. 

Zimonyiné született Kovács Terézia, Zimonyi Vendel bajtársunk édes
anyja egy hónapi betegség után kétoldali tüdőgyulladásban Nemeskeresz
túr községben (vas vm.) 1978. XII. 4-án, 90 éves korában elhúnyt. 

Zimonyi József, Zimonyi Vendel bajtársunk egyetlen öccse ugyancsak 
Nemeskeresztúr községben szívroham következtében 1976. X. 10-én 63 
éves korában hirtelen elhúnyt. (Z.V. 1979.1.19.) 

Bencze László volt m.kir. detektív csoportvezető a budapesti főkapi
tányság állományában Wilmingtonban (Ohio, USA) 1979. I. 24-én súlyos, 
hosszú betegség után, 69 éves korában elhúnyt. Felelősségteljes munká
ját annak idején a budapesti főkapitányság területén kiválóan látta el. 
Kivándorlása után az irodalom érdekelte és Bödő Károlyék vendégeként 
1977-ben résztvett a Baráti Kör kultúrestjén. (B.K. 1979. 11.23.) 

Főtiszteletü Dr. Béky Zoltán ny. református püspök, az Amerikai Ma
gyar Szövetség, az Erdélyi Világszövetség és a clevelandi (Ohio, USA) 
Árpád Akadémiának elnöke, több magyar egyházi és világi egyesület 
vezetőségi tagja, tüdőgyulladásban, szívszélhüdésben 1978. XI. 25-én Wa
shingtonban (D.C. USA) 75 éves korában meghalt. 

Az önmagukat is feláldozó református prédikátorok utóda, igazi ma
gyar szabadságharcos volt. Egész közéleti működése során rabságban 
sínylődő magyar testvéreiért harcolt szóval, tollal és cselekedeteivel. 
Résztvett és felszólalt több nemzetközi konferencián. Október 23-ára bár 
már betegen, de elutazott a montreáli (Qu., Kanada) magyarok meghí
vására, hogya szabadságharc évfordulóján beszédet mondjon. A cleve~ 
landi Magyar Társaság találkozójára azonban már nem tudott elmenni. 
Kórházi ágyon megírt üzenete egyidőben érkezett meg halálhírével. Tá
vozásának bejelentése a Találkozó közgyűlésének legszomorubb pilla
nata volt. Nem tudott ottlenni, hogy megnyissa az Árpád Akadémia ün
nepélyes összejövetelét és nem tudta már átvenni tisztelőitől 75. szüle-
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tésnapjára és 50 éves közéleti szereplésének emlékére készített emlék
plakettet. Mint egyházi vezetőnek a keresztény testvériesség vezette min
den lépését. Nálánál nagyobb és őszintébb tisztelője nem volt Mindszen
ty bíborosnak, akit minden beszédében példaképül állított. Kettőjüket 
mély lelkiszálak füztek össze, egyformán Isten és faj táj uk törhetetlen 
szeretete volt a vezércsillaguk. 

November 29-én búcsúztatták Washingtonban meghitt szertartás kere
tében. Búcsúbeszédet mondott munkatársa, az AMSz társelnöke, jelen
legi ügyvezetője Dr. Irányi László piarista provinciális . Temetése másnap 
volt a Trenton-i (N.J., USA) temetőben általános részvét mellett. Búcsúz
tatta a Katolikus Magyarok Vasárnapjában (Joungstown, Ohio, USA) 
Dr. Wass Albert, a sírnál Dr. Nádas János többek között az alábbi szavak
kal: " ... Sokszor már törékeny testtel , de óriási lelkierővel utazott, ki
lincselt, felvilágosított, tárgyalt a szabad világ fórumain elárvult nemze
tünk igazságának védelmében. Kettős járom alatt szenvedő erdélyi né
pünkért betegen is járta a világot, hogy mindig ott legyen és őrködjék, 
amikor politikai hatalmak és ellenséges erők - ha tudatlanul is - nél
külünk, ellenünk kívántak magyar testvéreink sorsáról dönteni ... " (KMV 
1978. XII. 10 és 24) 

Főtisztelendő Mécs László, a fehérreverendás premontrei tanítórend 
kanonokja, lírikus, az elszakított Felvidék egyik legkiválóbb költői te
hetsége a magyar "Monte Cassino"-n, Pannonhalmán (Győr vm.) a bene
dekrendieknek hazánkban első, közel ezeréves és legismertebb kolosto
rában 1978. XI. 9-én 85 éves korában meghalt. 

1895-ben született Hernádszentistvánon (Sáros vm.). Középiskoláit a 
kassai premontrei gimnáziumban végezte. Egy évet hallgatott a buda
pesti egyetem bölcsészka,án, mikor ráébredt hivatására és ~elépett a 
premontrei rendbe, hol 4 év után 1918-ban szentelték pappá. Uj miséjét 
szülőfalujában mutatta be. Rövid ideig Kassán volt tanár, mikor előljárói 
Nagykaposra (Ung. vm.) helyezték plébánosnak. Néhány. év alatt elis- . 
mert költői szószólója lett a csehszlovákiai magyarságnak. Első verses 
kötete, a "Hajnali harangszó" 1923-ban jelent meg Ungvárott. 1945 után 
az irodalmi életből visszavonult. Látván a történteket 1948-ban szabad
ságot követel a magyar népnek és tiltakozik az atheista és kommu
nista propaganda ellen, mely megfertőzi az ifjuság lelkét. Koholt vádak 
alapján letartóztatták és csak 1956-ban szabadult. Azóta sorsa a hallgatás 
volt, de otthon maradt. _ 

Versei ezután csak külföldön jelenhettek meg, kezdve a "Vadócba ró
zsát oltok" (Weller Publishing Co., Toronto, Ont., Kanada) kötettel az 
utolsóig "Vissza a csöndbe .. . " (Cleveland, Ohio, USA.). Úgy érzéseinek 
tisztasága és nemessége , mint előadásának müvészete egyaránt kiemelik 
és kora egyik legkedveltebb költőjévé teszik. Vallásos hangulatu, de szo
ciáli& témákkal erősen átszőtt líráját tökéletes verselés jellemzi. Több 
versét angoira fordította Dr. Watson Kirkconnel, a magyar irodalom 
egyik legnagyobb, nemrég elhúnyt külföldi szakértője. 

November ll-én temették el a pannonhalmi kolostor kriptájába. Mun
kásságáról az otthoni sajtó mindössze négy sorban emlékezett meg. Az or-
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Mécs László (Feszt y Masa festménye) 
1895 -1978 

szá g határain belül és az azokon kívül élő magyarság azonban így is 
tudja, hogy ki volt Mécs László, ki verseivel tovább él lelkében. Búcsú
zunk Tőle egyik verse záró soraival: 

. .. "Egy ismeretlen, ősi fényű 
örök titokról elszakadtan 
küldöncnek jöttem s eltűnök majd, 
ha üzenetem általadtam. " 

• 

(K.M.1978.XI.25.) 

Elhúnyt Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak adjon a 
Mindenható békességes pihenést, lelküknek üdvösséget. A gyászoló Csa
ládnak ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket és bajtársi részvé
tünket. 
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A VEZETŐSÉG LEVELESLÁDÁJÁBÓL 

A MKCsBK Vezetője, a B.L. Szerkesztő és Kiadóhivatala és a Múzeum 
ezúton is köszönetet mond a címünkre érkezett igen jóleső karácsonyi és 
újévi jókivánságokért, melyekkel bajtársaink, azok kedves hozzátartozói, 
barátaink, előfizetőink minket megtiszteltek. Mi is szeretettel kívánunk 
kedves Mindnyájuknak erőt, egészséget, előrehaladást és boldogulást 
Isten bőséges áldását az elkövetkező esztendőkre. 

• 
Részletek az 1978. évi Segélyakciónkra beérkezett levelekből : 
1978. XII. 4 . .. "Mélyen meghatott kedves küldeményed. Nagyon bol

doggá tett összetartozásunk megnyilvánulása annyi év után. Köszönöm, 
hogy megerősítetted a hitemet: Mindenért érdemes volt. Csodálatos a 
még most is élő egységünk és összetartozásunk. Abban a reményben, 
hogy a jó Isten még sok évig erőben és egészségben megjutalmaz ben
nünket, kivánok kedves Családodnak és Neked igaz szeretettel meghitt, 
kegyelemteljes ünnepeket és nagyon boldog Újesztendőt!" 

... "A csekket megkaptam, nagyon szépen köszönöm úgy Önnek, mint 
kedves Családjának. Istentől megáldott boldog karácsonyi ünnepeket 
és boldog Újévet kívánunk szeretettel. .. -né és családja." 

1978. XI. 30 . .. "Kedves soraikat és az azokkal küldött ajándékot nov. 
28-án megkaptuk. Úgy érezzük, hogy a szívből jövő köszönetet csak azok 
a könnycseppek sokszorozhat ják, amivel ezek a sorok íródtak. Megható, 
hogy a mérhetetlen távolságból Valakik gondolnak 90 éves édesanyánk
ra. A jó Isten áldását kérve a kedves Család minden tagjára, tisztelet
tel és nagyrabecsüléssel küldik igaz magyar szívük 'sok-sok szeretetét 
özv . . . -né és gyermekei." 

1978. XI. 29 .. . "A küldeményt megkaptam. Nagyon szépen köszönöm. 
Én is boldog karácsonyi ünnepeket és Újévet kívánok mindnyájuk részé
re. Szeretett feleségem meghalt és azóta egyedül vagyok, 1,000 forintból 
éldegélek szegényesen ... " 

1978. XII. 19 ... "Hálatelt szívvel mondok köszönetet azért a jóságért, 
amellyel az ajándékpénz küldésével megörvendeztettek. Kívánok Istentől 
nagyon boldog karácsonyi ünnepeket és reményekben gazdag Újévet." 

1978. XII. 2 : . . "Kedves Barátaim! Igen köszönöm kedves-ségteket. A 
küldemény jókor jött, mert feleségem fogait kell pótolni. Már érzem, hogy 
a 80. évet átléptem. Öregségemben igen jólesik ragaszkodástok. Kívá
nok Részetekre további sikereket. Kellemes karácsonyi ünnepeket és gaz
dag boldog Újévet kívánok Részetekre. Szeretettel ölellek Benneteket. " 

1978. XII. 21 . . . "Hálásan köszönöm a küldeményt. Isten áldása legyen 
Velök érte. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Újesztendőt kívá
nok szeretettel." 

1978. XII. 29 ... "Mélyen meghatott, hogy ennyi év után még nem fe
lejtettek el. Hálás köszönet és szintén kellemes karácsonyi ünnepeket és 
egy igen boldog Újesztendőt kívánok hálás szeretettel ... " 
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1978. XII . 2 ... " Amikor a tollat a kezembe vettem és elkezdtem írni, 
az örömtől a szívem összeszorult, a szememből a könnyeim kicsordul
tak és arra gondoltam, hogy ezt a velem szembe tett jóságukat elfe
lejteni nem lehet. A jó Isten adjon ' érte erőt , egészséget, sok sikert és 
boldogságot, hogy tudjanak továbbra is megemlékezni a rászorultakra. 
Ezt a jóságát itt leírni nem lehet. Szeretnénk magunkhoz ölelni és meg
csókolni. Úgy én, mint a feleségem sokat betegeskedünk. Hiszen én már 
74. évembe, feleségem a 60. évét tapossa . Talán már írtam, hogya nyug
díjam nagyon kevés és így a feleségem mint portás segít valamivel. " 

1978. XII. 29 ... "Szomorú szívvel kell tudatnom, hogy édesapám 1973-
ban örökre elhagyott bennünket. Kedves ajándékát úgy a múlt évben, 
úgy most is, utólagos jóváhagyásával az itteni bankhoz benyujtott kérel
münk alapján édesanyám kapta meg. Az ő nevében köszönöm meg fi
gyelmességüket. Sajnos nagyfoku látásromlása miatt ezt saját kezüleg 
nem tudja megtenni. Özv .. . -né nevében leánya." 

1978. XII. 12 . . . "Meghatottan köszönöm meg karácsonyi ajándékukat. 
Sajnos, szomorúan közlöm, hogy férjem 1978 .. . -án meghalt ." 

1978. XII. 6 . .. "nagyon kedves levelüket és a pénzesutalvány t meg
kaptam, sírtam a meghatottságtól, hogy ismét gondoltak reám. Nagyon 
örülök és jólesik figyelmük. Mélységes hálával köszönöm meg jóságukat, 
kedvességüket, emberbaráti szeretetüket, hogy ilyen jók irányomban. 
Isten áldja meg a jóságukat. Sajnos én mindig betegeskedem, nagyon 
szomorúan élem napjaimat, egyedül, eltelve vagyok az legnagyobb bá
nattal, nagyon hiányzik drága . . . -mo Bizony sokszor már alig bírom el
viselni nagy fájdalom, hogy nincs többé . SzeretetteL .. " 

1978. I. 2 .... "Találó soraitokat, amiben független , szabad Újesztendőt 
kívántok, könnyes szemmel olvastuk. Jól esik olvasni, hogy megértitek 
sorsunkat és velünk éreztek. Fáj nekünk, hogy a szeretet napján a világ
ban kóborló három millió magyart nem tudjuk keblünkre ölelni itt az 
Óhaza rögös, véráztatta földjén. Ennek reményében éF:nk tovább , boldog 
Karácsonyt és Újévet kívánva igaz szeretetteL . . " 

1979. II. '" "Betegágyamban talált jókívánságuk és a vele küldött 
30 dollár. Fogadják hálás köszönetemet végtelen jóságukért .. . " 

Ausztrália 

v.Sz.L.J. Como (W.A.) 1979. I. 23 . . . A B.L-et mint rendesen tenni 
szoktam azonnal átolvastam. Többek között örömmel láttam benne a 
100. éves Évfordulóra készítendő Jubileumi Díszéremmel kapcsolatos 
írást. Csak gratulálni tudhatok a nemes gondolathoz, s a szép ábrázo
láshoz .. . A Perth-ben megjelenő nyugatausztráliai havi magyar újság a 
"Perthi Magyar Hírek" ez évi februári száma részére, évi szokásunk
hoz híven Csendőrnapi megemlékezést most is írtam. Ezt az írást, mint 
az itt élő rangidős csendőr már régen kezdeményeztem, több éven át ma
gam tettem és egy idő óta vitéz Oláh-Sajti bs-sal évente váltakozva most 
is tesszük. Ugyancsak mint minden évben most is gondoskodtam arról, 
hogy a különböző magyar vallásfelekezetek templomaiban, február ll-én, 
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vasárnap a lelkészek megemlékezzenek a Magyar Királyi Csendőrségről, 
annak hűséges szolgálatáról és hozott hősi életáldozatairól. Hasonlóan 
imádkoznak a vértanu és hősi halált haltak lelkiűdvéért, továbbá a rab
ságban meg a rabhazában élőkért, a hét tengerek minden tájára szét
szórt bajtársainkért és minden csendőr hozzátartozóért. 
Rendkívűli érdeklődés sel olvastam Olchváry-Milvius Attila Memoran

dumát. Csendőrségűnk szerepét illetően értékes tőrténeimi okmánynak 
tartom. Szűkségesnek és fontosnak vélem, hogy a lassan mindannyiun
kat felmorzsoló Idő végső bekővetkezése előtt minél több ily és hasonló 
írás, bizonyíték tiszta ügyünk mellett kerülne tudomásra és megőrizve 
a rólunk irandó igaz történelem számára. Mi sem nyilas-bérenc zsidó
üldözők, sem pedig népnyúzók nem voltunk, de ha ezt nem bizonyít juk 
tényekkel a sok reánkszórt szemét könnyen megzavarhatja az utánunk 
következő nemzedékek tisztánlátását. 

Végül is ami a Bajtársi Levelet illeti, mindenekelőtt ki kell jelente
nem, hogy a magyar és csendőrélet összkörülményeit eléggé jól ismer
ve, csak azt mondhatom, hogy hálás vagyok a Gondviselésnek, mert 
eddig adott még férfiakat, akik vállalták és viselik a szerkesztés gond
ját-baját. A B.L. kitünően van szerkesztve, gondosan és jól, észlelhető 
szeretettel. A technikailag még oly jól szerkesztett is csak hideg és vég
eredményben léleknélküli volna, ha a szeretet hiányozna belőle. Köszö
netem azoknak, akik aJ:>ban bármi hasznos munkát végeznek. Bárcsak 
ne öregednének! Minden ottani bajtársnak szeretetteljes üdvözletem és 
jókívánságaimat küldöm. Levelemhez idecsatolok 20 dolláros bankcsek
ket. (1979. III. 9. ) 

E\l:rópa 
N.M. Stainz (Stmk., Ausztria) 1978. XI. 17 . . . Ausztriában 1978-ban volt 

az osztrák csendőrség felállításának 100. évfordulója. Grázban a Szt. Há
romság téren vor;; az ünnepély. Egy díszzászl.óalj vonult föl, azután a 
kerületi parancsnoÁ elmondotta az ünnepi beszédet és az ünnepség dísz
menettel zárult. Utána, gondolom, díszebéd következett. Ezt azonban 
nem láttam. Ekkor vettem egy jelvényt mely valamivel kisebb, mint a 
mi járőrvezetői jelvényünk volt. Körülötte felírás: "Österreichische 
Gendarmerie - 100 Jahre." (Az osztrák csendőrség 100 éves.) Többször 
gondoltam rá, hogy elküldöm a Múzeum részére, de mindig az tartott 
vissza, hogy az ellenőrzésnél azt gondolják, hogy pokolgép és eldobják, 
mert ma olyan világot élünk, hogy robbantások, merényletek, ember
rablások stb. vannak. 

B.J. Ligist (Ausztria) 1978. XI. 28 .. . Végre mindnyájunk örömére az 
egyetemi tanszék megkezdte működését. Isten segélje, hogy Hazánk ja
vára jó munkát végezhessen. Készüljön fel a Széchenyi Társaság, mert 
ugyanolyan rágalomhadjárattal számolhat a tanszék, mint amilyennel a 
Burg Kastl-i gimnázium ellen már többször kisérleteztek. A tanszék ja
vára már többször küldtem hozzájárulást. Grázban Jegenyés főtörm. 
helye betöltetlen maradt. Hárman élnek még ott és hárman vagyunk 
Stájerország különböző részein. Mi vidéken lakók hozzájuk látogatunk, ha 
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Grázba megyünk. Ügyeit mindenki maga intézi a központtal. 
1978. I. 17 . .. Január elseje óta megszünt a vízumkényszer Ausztria 

és Magyarország között. Osztrák állampolgároknak vízum helyett egy 14 
pontból álló kérdőívet kell kitölteniök. A még külföldi állampolgárság
gal nem rendelkező honfitársaink is kaphatnak 30 napra érvényes ma
gánútlevelet, ha magyar állampolgárságukat igazolni tudják és nyilat
kozatban kijelentik, hogy továbbra is állampolgárok maradnak. A Ma
gyarországról való kiutazásokat továbbra is a rendőrség tartja kezében . 
Az útlevélhatóságok elutasítják olyan személyek kérvényét, akik a nép
köztársaság biztonságát és a közrendet veszélyeztetik. Ugyancsak el
utasító ok, ha valaki valamely szocialista állammal szemben ellenséges 
tevékenységet folytató személyhez, vagy szervhez akar utazni. 

Az osztrák állam 15 évre 300 millió dollár kölcsönt ad Magyarország
nak gyógyfürdők és hotelek építésére. Ezek szerint Pesten, Balf, Bükk, 
Zalakaroson és Hévízen épülnek új szállodák. Természetes , hogy az oszt
rák fürdőhelyek vezetői és a vendéglátó ipar féltékenységből tüzet fúj a 
kormányra. 

Dr. v.Cz.G. München (Ny.Németország) 1979. I. 30. " ... a múlt évben a 
B.L. mindkét számát megkaptuk, s azokat feleségemmel (aki csendőr
leány, Ambrózy Gyula tbk. leánya) együtt nagy érdeklődés sel tanul
mányoztuk át. Jól szerkesztett gazdag tartalmú füzetek, sok értékes ta
nulmánnyal, közleménnyel. Fogadd őszinte köszönetünket és ezt a Szer
kesztőségnek is légy szí ves tolmácsolni. " 

Délamerika 
v.V.F. Los Polvorines (Argentína) 1978. XI. 3 ... A legutóbb érkezett 

B.L-t külön is megköszönöm, mert így hasznát is vehettem annak, hogy 
Pinczés tábornokról szóló beszédemet éppen most hoztad le. El is küld
tem Msgr. v. Vargha Gábor főlelkésznek az általam alább közöltek alá
támasztására. Közöltem vele, hogy a nemrég megjelent "Fegyveres erők 
Képeskrónikájá"-ban, a csendőrségi részben Abay Mildschütz ezredes 
képe helyett Pinczés Zoltán tábornok képének kellett volna megjelennie , 
mert csak az felel meg a történelmi igazságnak, ha szabályzatok szer
kesztéséről írunk. Mildschütz legfeljebb valamely kiegészitő szabályzat 
szerkesztésénél működhetett közre . Nem akarom ezzel Abay Kálmán 
ezds. érdemeit kisebbíteni, de fő érdeme mégis az emigrációban vég
zett munkája volt. Visszatérve a B.L-re: ez nagyon jó szám lett. Vitéz 
Kövendy szds . bs-unknak a Kanadai Érdemrend-i tagságához gratulá
lok. F . hó 17-én lesz a csendőr bajtársi vacsoránk. Ezen fogja elnökünk 
összegyűjteni az 1978-as hozzájárulást. Remélem jó eredménnyel. Kívá
nok további szerencsét és kitartást, szívélyesen üdvözölve munkatár
saidat szeretettel köszöntelek és üdvözöllek. 

K.L. Munro (Argentína) 1978. VII. 15 . . . Ami a sumer kérdést illeti saj
nos vannak, akik csak legyintenek erre. Én magam se vagyok az , aki 
nagyon érdeklődik a dolgok iránt, de mint magyar ügyet igenis fontosnak 
tartom, különösen azt, ha idegenek ismerik el. Magam olvastam az 1973-
as párizsi Orientalista kongresszus kiadását, ahol valóban adnak fontos-
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ságot a magyar nyelvnek. Meg talán te is emlékszel gyermekkorod, ki~ 
számoló versére : "Antantenusz, szórakatenusz, szóraka tiki taka alabala 
bambusz". Mindenesetre ez volt az, ami kicsit bennem is megrázta a 
lelkiismeretet, hiszen ezt mi is kunágotai gyermeklányunktól tanultuk. 
Most kisül, hogy ez sum ir eredetű vers, melyben a sötétség és a világos
ság istenének harc áról van szó. Így, most, hogy mások ne kézlegyintéssel 
intézzék el a dolgot, az itteni Katolikus Egyetemnek küldöm meg a tá
jékoztatóját. Ezt már elvégezte a magyar v. Ladányi Domokos veje. 
fhdgy., egy itteni fűtőház főnöke, akinek már csak a thesis-ét (egyetemi 
értekezés) kell beadnia és vár arra, hogyaközelkeletre indulhasson a 
nyelvek összehasonlítása tbn. Most van két újabb magyar hallgató is . 

1978. XII. 15 ... Pár szóval szeretnék hozzászólni az Olchváry cikkhez .. 
Sajnos nem mindenben írom alá és biztos sokan lesznek, akik nem érte
nek egyet vele. Lehet, hogy a Military Police részére ezt követelték a 
körülmények, de a valóság nem ez volt. 1.) Bizony a zsold nem érdemel
te meg a "jó" szót, mert éppen hogy csak éltünk belőle, viszonyítva a 
többi ország hasonló tagjaihoz direkt elszomorítónak mondható. 2.) Én 
ugyan nem éltem át, de tudomásom szerint nemcsak a csendőrséggel; 
de a honvédséggel szemben is éppen úgy viselkedtek volt szövetségese
ink. 3.) Az október 15-iki átállás. Én azt hiszem, nagyon kevesen voltak, 
akik a volt Kormányzó magatartásával egyetér.tettek. Engem ezért el is 
akartak helyeztetni Esztergomból, de mint nemzetét szerető tiszt, más 
választásunk nem yolt. Ferenczy alez. csak kötelességét látta el és sem
miben el nem marasztalható. Mi az, hogy csupán csak egyes részle
gek vettek részt ~ Az összeszedésben az őrsök is éppúgy közreműködtek. 
Kollektív felelősségről pedig szó sem lehet. A parancs az parancs. Egy 
katonai szervezet a parancsot végrehajtani köteles. A csendőr csak ezt 
csinálta. Felelősségrevonásnak akkor van helye, ha törvényes jogait é$ 
kötelességeit túllépte és visszaéléseket követett el. Kérlek Benneteket pár 
szóval erről emlékezzetek meg. 

Amerikai Egyesült Államok 

B.Szabolcs, Tucson (Arizona) 1978. IX. 20 ... A MKCsBK nem hazafias 
egyesülés? vitéz Adonyi-N aredi Ferenc felelős szerkesztő összeállításá
ban 1977-ben Münchenben megjelent "A m.kir. fegyveres erők képes
krónikája". A könyv 294. oldalán a szerkesztő "Hazafias egyesületek az 
emigrációban" cím alatt felsorol négy egyesületet. De mi van a többiek
kel? A Szabadságharcos Szövetség, a clevelandi Magyar Társaság, a 
M.Kir. Csendőr Bajtársi Közösség nem hazafias szervezkedés? Hol van
nak a többiek? 

Az emigráció tájékoztatására le kell szögezni a következőket: 
1.) A II. Világháború alatt a m.kir. Csendőrség vesztesége jóval meg

haladta a fegyveres erők többi tagjainak veszteségét. 
2.) A kommunista kormányzat egyedül a Csendőrséget vonta egyetem

leges felelősségre , annak tagjait népbíróság elé állította, internálta be
börtönözte és üldözte . 
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3.) A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség volt az első, mely a II. Világhá
ború utáni emigráció csendőreibőI1948-ban, Grazban (Ausztria) hazafias 
irányzattal megalakult. Szervezete ma kiterjed a szabad világ csaknem 
minden országára. Központi értesitője a "Bajtársi Levél" azóta elérte 
XXXI. évfolyamát. Az MHBK a MKCsBK mintájára később alakult. 

Mivel tizenkilenc csendőr külön is támogatta a Képeskrónia megjele
nését, azok egyesületét nem kellett volna kihagyni a felsorolásból. 

T.Á. Damascus (Pa.) 1979. I. 15 .... "Köszönöm aggódó sorait kezelő or
vosom utasításainak pontos betartására. Én bízom a jó Istenben és biz
tosan hiszem, hogy sikerülni fog legyűrnöm az orvul támadó kellemet
len betegséget. Életem utolsó pillanatáig őrizni fogom azt a magas csend
őr bajtársi szellemet, amelyre egykor kiváló m.kir. csendőrtiszt jeink ne
veltek. Bajtársi szeretettel ölelem a dolgozó és a közelében lakó összes 
csendőr bajtársakat. 25 dollárról szóló US postai pénzesutalvány t mel
lékelek." 

Dr. B.L. San Francisco (Cal.) 1978. XII. 14. A B.L. legutóbbi száma 
igen nivós, sok cikkét élvezettelolvastam. Sajnálom, hogy most minden 
teher a Ti vállaitokon nyugszik, de a jövő azt mutatja, hogyaktívnak 
számító létszámunk évről évre csökken. Sok szerencsét kívánok a B.L. 
szerkesztése terén kifejtett munkához, ami igen elismerésre méltó és 
nehéz feladatok sorozata. A lap támogatására mint jövő évi hozzájáru
lásomat 15 dolláros csekket mellékelek. 

J.P. Lake Geneva (Wisconsin) 1979. I. 26 .... Az 1978. évi 2. számu B.L-et 
és az ünnepekre küldött jókívánságokat köszönöm. A B.L. tartalma igen 
jó. Azonban én úgy látom, hogya Milvius féle Memorandum 6. pontjá
ban valahogyan mintha a csendőrség saját maga ellen adott volna ki 
v·ádpontot. Lehet, hogy én rosszul értelmezem. Köszönetet mondok, hogy 
idgl. átvette az ügyvezetést bízva benne, hogy továbbra is a nemes célért 
fog küzdeni és a B.L. folytatja életét. Keresztest sajnáljuk betegsége 
miatt, de hát első az egészség. Maradok bajtársi szeretettel. 

M.E. (Cleveland, Ohio Cs.Cs.K.) .. . gyönyörű és páratlan munkát vé
geztek, s az újságon keresztül nemcsak én, de azt hiszem mindenki egy 
kicsit megint abban a keretben és környezetben érzi magát, amire olyan 
büszkén emlékezünk. Sajnos fogyunk és a "Halálozási rovat" egyre bő
vül, s temetgetjük egymást. mint annak idején a Nagyságos Fejedelem 
hűséges bujdosói. Megismételve őszinte elismerésemet munkátokért, to
vábbi kitartást, hozzá erőt és egészséget kívánok, úgy neked, mint mun
katársaidnak. Elnökünk kiutalására a Bajtársi Levélhez való hozzájáru
lásunkat 250.00 dollárt csatoltan küldöm (1979. II. 24.) 

Kanada 

D.S. Winnipeg (Man.) 1979. I. 3 . .. "Kedves Bandi Barátom! Amit a 
munka sikerének érzésével kapcsolatban írsz, azt teljesen aláírom. Ezért 
vállalom el a munkát. Nekem azonban sem műtermem, se házam nincs 
és így helyiséget kell bérelnem, mert egy appartment-ben nem lehet szob
rászkodni, amint azt Te tudod a legjobban. A költségekről számlákkal 
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fogok beszámolni. Ami a Te munkásságodat illeti, évek óta figyelemmel 
kísérem. Azt magam is látom, hogy a magyar alkotókészség rendkívüli 
és átlagon felüli teljesítményeket szül. Altiszti karunk - a testület gerin
ce - ezen a téren messze példamutató az egész magyar emigrációnak ... 
Nagyon egészséges új hangnak vettem a legutóbbi Bajtársi Levél becsü
letes és a multtal szembenéző hangját. Ez a hang eddig hiányzott és ne
kem a tények elhallgatása egy bátorság-hiányt mutatott. Örülök, hogy ez 
megszünt. Ami történt, azért felelősséget vállalunk, de csak abban a 
mértékben, amennyire azért valóban felelőssek voltunk és nem úgy, aho
gyan azt a propaganda rágalomhadjárat híreszteli. Nem tudom olvas
tad-e "Megbünhödte már a nép ... " c. csendőrsorsról szóló kisregénye
met, mely évekkel ezelőtt jelent meg a már megszünt "Kanadai Ma
gyar Újság" hasábjain. Abban a magyar csendőr hadifogságáról is sok 
szó esik." 

M.l. Vancouver (British Columbia) 1978. XII. 9 ... "A B.L-t e hó 3-án 
megkaptam és az nap éjfél után 12.30-kor végeztem az olvasással. Na
gyon szép tanulságos és tájékoztató az összeállítása, melyért köszönetet 
és dícséretet érdemel a vezetőség és a cikkek írói. 

Értesítések 

Bajtársainkhoz és Olvasóinkhoz! 

A Bajtársi Levél kipostázását követő hónap során több lapot hoz vissza 
a posta, mert nem tudja kézbesíteni. Ennek oka a helytelen, hiányos 
címzés és sok esetben a ma már az egész világon bevezetett postai irányí
tószám hiánya. Föltételezzük, hogy ezeken kívül még több olyan Bajtár
si Levél van, mely elkallódik, s nem hozza vissza a posta, de sohasem 
jutnak el a címzett kezeihez. 

1975-ben, mikor a B.L. szerkesztését és kiadását átvettük kértük baj
társainkat és olvasóinkat, hogy címváltozásaikat haladéktalanul jelent
sék. 1978 áprilisában ugyancsak kértük, hogy közöljék új címüket a régi
nek a feltüntetése mellett, s írják rá leveleikre mind a saját, mind a mi 
pontos címünket és a postai irányítószámot. (Címünk 1978. augusztus 
31-ével megváltozott. Lásd: a boritólap 3. oldalán). 

A Bajtársi Levél eddigi kiadását csoport jaink külön hozzájárulása és a 
felülfizetések biztosították, s így anyagi nehézségeink nem voltak. 1979-
ben a nyomdai költségek és a postai tarifa ismét emelkedett. Az 1980 
októberi ünnepi számunk terjedelme és súlya előreláthatólag kétszeres 
lesz, ami újabb költségtöbbletet fog jelenteni. Ezért a szükségtelen és 
fölösleges kiadásokat el kell kerülnünk. 

Ezért a jövőben nem fogunk Bajtársi Levelet küldeni azokra a címek
re, amelyekről - mint kézbesíthetetlen - visszajött, továbbá azok
ra a címekre, ahonnan a három év alatt nemcsak hogy az érdeklődést 
mutató 1975-ben kért 12 dollár előfizetési díjat, de még a postai irányitó
számot sem kaptuk meg. Ezért kérjük kedves Bajtársainkat és olvasó-
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inkat, hogy - akik még eddig nem tették - küldjék el az évi előfizetési 
díjat és közöljék velünk, hogy tájékoztatónk, a B.L. további küldését 
óhajtják és adják meg pontos címüket a postai irányitószámmal együtt. 
Idős és beteg bajtársainknak, akik megfelelő jövedelemmel nem ren

delkeznek a B.L-t továbbra is, megszakítás nélkül küldeni akarjuk, kér
jük ezt a körülményt - ha még nem tették - hozzák tudomásunkra. 

Szívélyes bajtársi üdvözlettel: 
a "Bajtársi Levél" Kiadóhivatala. 

Calgary, 1979. III. 16-án. 

• 
Landau-ból (6740 Nyugatnémetország) 1979. febr. 3-án feladva Ottawán 

(Kanada) keresztül postai pénzesutalványon 25.44 dollár érkezett címünk
re. Kérjük a feladót írja meg nevét és címét, hogy a Bajtársi Levelet 
küldhessük. 

A Múzeum hírei 

Az adakozások és a különféle emléktárgyaknak fölajánlása 1978. év
ben tovább folyt. A Múzeumőrt magas vérnyomására való tekintettel 
orvosa eltiltotta a további levelezéstől, miután naponta, kenyérkereső 
munkája után 4-6-8 órát dolgozott íróasztalánál és a téli, vagy esős hét
végeken is. Ezért ismét előtérbe került a Múzeum anyagának egy ké
söbb meghatározandó időpontban való áthelyezése. 

A Múzeum ereklyéinek száma már elérte a 2000 darabot, mert állan
dóan küldenek valamit. A Múzeumőr'=Tgis':-december 25-en "Nyilatko
zat" -ot adott ki, melyben az adott helyzetet és a lehetőségeket ismerte
ti, többek között az alábbiakban: 

"A csendőr anyag talán felét teszi ki a gyüjteménynek, annak a felét 
én magam gyüjtöttem az összeomlás óta, majd Kanadába hoztam Euró
pából és az USA-ból. Időközben idekerült a Vitézi Múzeum anyaga, majd 
a Rákóczi és a rendőr múzeum igen kis hányada is. Különválasztani 
nem lehet őket, mert csak együtt mutatnak. Ez az együttes adott nekem 
kormányvédelmet és részben ezért kaptam a kanadai Érdemrendet is. Ez 
nem azt jelenti, hogy Kanada igényt tart erre a múzeum ra, sőt egyálta
lán nem, de ha halálom után, vagy előtt átadom egy magyar intézmény
nek, az itt szintén kanadai múzeumnak számít. 

Ezt a múzeumot nem lehet eldugni, az is tarthatatlan, hogy sokáig itt 
legyen. 1971 óta az évi 800-1,000 látogató és az állandó múzeumlátoga
tás egészségemet, pihenésemet zavarja, főleg aszállóvendégek. 

Kanada évekkel ezelőtt megalkotta a ma 1 millió dollár értékü Ka
nadai Magyar Kultúrközpontot Torontóban. Ez egy teljes utcablokk, fa
lai 1-m. vastag cementből állanak, igen sok helyiséggel, 3 bálteremmel, 
4 iskolateremmel, cserkészcsapattal, 30,000 kötetből álló könyvtárral, 
a különféle ,állandó nemzeti szervezetek otthonaiból. Az igazgatóságban 
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benne van a helyi magyar egyházak és nemzeti szervezetek több veze
tője (köztük a MKCsBK). Vezetősége 2 évente cserélődik választás útján 
a legkiválóbbak és nemzethűek közül. Ifjúságunk is szerepet kapott. Itt 
működik a híres Kodály tánccsoport, a Helikon Társaság, stb. 

A gyűjteménynek magyar propagandát és nemzeti öntudatot kell vé
gezni, illetve azt emelni. Ezer és ezer egyetemi végzettségű fiatalunk él 
Torontóban. Az évi "Karaván" kiállításokon sok 10,000 ember nézi végig, 
tehát magyar nemzeti haszon. Mihelyt a Kultúrközpont kifizeti az' át
alakításra felvett 1/4 millió dollárból még fennálló kb. 160,000 dollárt 
nekik adom át a múzeumokat a fenti célokért. 

Ezt a gyűjteményt látniok kell fiataljainknak, hogy tanuljanak és vesé
jűkbe menjen a magyar igazság. A külföldiek pedig ismerjék meg az 
igaz magyar történelmet. A Kultúrközpontban örökre fönnmaradnak 
nemzeti kincseink, még a 3-4-5-ik generációig is. Ök megérhetik Magyar-. 
ország felszabadulását és az akkori magyar kormány költségén kerül 
hazaszállításra. Gyermekeimnek már mondtam, s írásban van: Várat
lan halálom esetén a Múzeum a torontói Kultúrközpontba megy! " 

1978. XI. l-től többek között az alábbi adományok illetve emléktár
gyak érkeztek a Múzeumba, melyeket a Leltárba való bevezetés után 
ezúton is köszönettel nyugtáz a múzeumőr: 

Simontsits Attila, pc. hdgy. (Brooklyn, Ohio, USA) tb. csendőr "A Nagy 
Háború Írásban és Képekben" címmel két kötetben az 1914---18-as világ
háború gazdag adatgyűjteményét, 

Hajnády Endre hdgy. (Sao Paulo, Brazília) csendőr hadnagyi zubbo
nyát, lovaglónadrágját és zsávolyegyenruháját, 

Kovács István torontói (Ontj Kanada) lakos M-1942 számú, mintájú 
szovjet ismétlőpuskát szuronnyal, valamint apja vitéz Kovács Lajos őrm.
től az általa 1945-ben zsákmányolt szovjet katonai sarló-kalapácsos 
kucsma-csillagot, 

Kovács Istvánnétól édesapja vitéz Szarka Ferenc tart. fhdgy. " Augusz
ta Alap" Emlékérmet, melyet az 1914-es zsákmányolt orosz ágyúból 
vertek, 

Kulifay László fhdgy-fól (Munro, Argentína) Maszák Jánosné : "Hősi 
Életszemlélet" c. könyvét, melyet elhúnyt szabadcsapatos ura emléké
re adott ki, valamint több más fényképet és emlékeket, továbbá egy 
1940-41-es ludovikás cső.tiszti tanfolyami csoportképet, 

vitéz nemes pákosi Paxi Károly fhdgy. , bányamérnök, szobrászmű
vész 60 cm. nagyságban fából megmintázott "Csendőr Vértanúk" szob
rát, melynek eredetije valamikor a Böszörményi úti laktanya homlok
zata előtt állott , 

vitéz nemes Baranchi Tamáska Endre szds-tól hangszalagokat, kü
lönféle emléktárgyakat, valamint a volt m .kir. Csendőrség alapításá
nak 100 éves évfordulójára alapított MKCsBK Jubileumi Díszérem ere
deti gipsz modeljeit, 

Zimonyi Vendel (Somerset, N.J ., USA) őrm.-től MÁV félárú jegy váltá
sára jogosító igazolványát és csendőr motorkerékpárvezetöi igazolvá
nyát. 
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Csen dör Vértanuk szobra. 
vitéz p. Paxi Károly fhdgy. , 

szobrászművész fafaragása. 1978. 
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A Müzeumcr várja bajtársaink további látogatásait, csak jó elcre 

kér értesitést. Nyáron, a tél beálltáig, hétvégeken soha sincs otthon. 

Julius és augusztusban rendszerint szabadságát tölti. 

BESZÁMOLÓ 

az MKCsBK M~zeum I eszmei laktanya I gazdálkodásáról 
az 1978. évben 

Bevételek: 

Bajtársi adakozásból, 919.01 

átvonulási szállásért, 
s egyéb juttatásból 

Kanadai kormánytól 207.00 
utiköltségre 

v.Kövendy Károlytól 2,274 .78 

Kiadások: 

al Muzeum 

ügyvitel és karbantartás: 

Reprezentácio, üzemanyag, 937.17 
sürgcs javitások, 
üvegszekrények, fényké-
pek, képkeretek, iroda 
és irószerek, stb. 

Biztositás Itüz,betörés,kárl 81.00 

Posta 

Telefon Itávolságil 

Uj könyvek 

bl Öröklakás 

üzemben tartás 
Házadó 

cl Utazás 

Toronto-Ottawa és vissza 
Egyéb 

133.87 

164.95 

2w.2 
1,354.74 

1,273.26 
484.79 

207.00 
81.00 

Összesen: 3,400.79 Összesen: 3,400.79 

Kelt Etobicoke, Ont., 1979. január l5-én 

vitéz Kövendy Károly CM szds. s.k. 

Muzeumcr, Levéltáros, Könyvtáros és 
eszmei laktanya parancsnok. 

Alaktanya Kmlékkönyvében az elmúlt esztendőben eszközölt bejegy
zések között az alábbiakat olvashatjuk: j Miss. Jolán Sykes, a "Guardian" (Etobicoke, Ont., Kanada) újság ri
portere: "Mint ismeretlen a magyar történelemben ez a múzeum egy jó 
hely annak tanulására." 

Tarczay Gézáné, honvéd őrgy. felesége (Montreal, Qu., Kanada): "Egy 
pillantás a régi dicsőséges múltba és reméljük a szebb jövőt!" 

Dr. Nagy Péter (Buenos Aires, Argentína): "Istennel a Hazáért mind
halálig?" 

N.N. Egy székely látogató: "Soha nem foglak elfelejteni. Kérünk, 
gondoljatok néha ránk. Szétszóródtunk, de összetart mindnyájunkat a 
magyar lélek!" 

Dr. Eidus László (Ottawa, Ont., Kanada): "Nem győztem csodálni ezt 
a gyűjteményt!" 

j 
Colonel Ferenc Cadigan, Jr., US. ezredes: "Tisztelettel néztem egy 

nagy nemzet nagyereklyéit." 
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Dr. Török Dénesné, szűl. Dorogi Mária, akit a múzeumőr 1942-ben 
babakocsijában ringatott: "Csodálatos! Köszönjűk a gyönyörű munkát! 
Szeretettel az udvarhelyi baby! " 

Dr. André László cső. fhdgy., M.L.Sc., (Illinois, USA): "A boldogság
hoz kevés a jelen, a múlton épűl és az emlékezeten ! Gratulálok, nagy él
ményt jelentett." 

Bakos István t. hdgy., (Buenos Aires, Argentína): "Az emigráció egyet
en katonai-csendőr múzeuma, mindnyájunk becsületére válik." 

Farkas Pusztay Ödön törm., (Washington, USA): "Minden szép és meg
ható, amit itt láttam." 

Pápay Elemér árko fhdgy. (Cleveland, Ohió, USA): "Az Úristen áldjon 
mindenkor érdemeid szerint. Mindent megérdemelsz, amit szent űgyün
kért tettél." 

Özv. vitéz Borgóy Jánosné, cső. őrgy özvegye (Cleveland, Ohio, USA): 
"Nagyon szép a múzeum!" 

Özv. Aparváry Mártonné, cső. alhdgy. özvegye (Montreal, Qu., Ka
nada): "Eddig csak hírből hallottam a múzeumról, örülök, hogy szemé
lyesen láthattam. A visszaemlékezés a múltba boldog örömmel tölt el. 
Isten áldása legyen V. Kövendy Károly szds. úr munkáján!" 

Dr. Csery Mihály t.tű. fhdgy., VKM titkár, ny.egyetemi levéltáros 
(Qu., Kanada): "Akik földarabolták országunkat, széttépték a nemzetet, 
múltját sárba akarják tiporni. Mindez azért, mert a bukott emberiség 
bozotjából mégis kiemelkedett egy nemesebb hajtás: a magyar múlt 
összetört cserepeiből féltő gonddal és áldozatos szeretettel jövőt épít, 
gyűjti és őrzi a magyar feltámadásba vetett rendíthetetlen hittel vitéz 
Kövendy Károly szds. Isten áldja Öt ezért és mindazokat, akik megér
téssel támogatják! A múzeum tárgyai igen sokszor olyan történeti em
lékek, amelyek "beszédes" adatainak hangos filmre rögzítése halaszt
hatatlanul szükséges." 

Dr. Berzy József t.rep. zls., a "Krónika" (Toronto, Ont. Kanada) szer
kesztője: "A Múzeum emlék és dicsőség a múltból, biztos útmutató a jö
vő magyar úton!" 

Dr. Raschka László orvos (Toronto, Ont. Kanada) Rózsa Béla alez. 
unokaöccse: "Felejthetetlen élmény! Ennek a Múzeumnak fontos sze
repe lesz a magyarság számára! " 

A Múzeumőr várja bajtársa'ink további látogatásait, csak jó előre kér 
értesítést. Nyáron, a tél beálltáig, hétvégeken soha sincs otthon. Július 
és augusztusban rendszerint szabadságát tölti. 

Könyvismertetés 

"Így éreztem". Költemények. Írta Finta Imre bajtársunk. Megjelent 
az ő kiadásában, Torontóban, 1978-ban, arcképével 47 oldalon. Megren
delhető a szerző aláírásával ellátva: Mr. Imre Finta 532 Glengarry Ave
nue, Toronto, Ont., M5M 1G3 Canada címen. A kötetlen formákban írott 
versek pillanatfelvételek fiatalabb évei emlékeiből, melyek visszahozzák 
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diák és színészéveinek felejthetetlen élményeit, hangulatát, a fiatal lélek, 
a fiatal erő csapongását, ahogy hajszolja a boldogság kék madarát. Az 
ember úgyis a boldogság utáni kiolthatatlan vággyal születik, míg azután 
az évek múlásával lassan erőt vesz rajta a bölcs megnyugvás . . . 

A szerző ma 65 éves, de szíve ma is hatalmas, megmaradt a "bolond
bohó, nevettető táncoskomikusnak. " Szereti és éli az életet. Ma is több 
könnyet törül le, mint amennyit okoz. Egyet szeret, hogy szeressék. 
"A mi templomunk" c. versében az új világban állít emléket sok ezer és 
ezer honfitársunk együttes erőfeszítésének, amellyel az idegenben is új 
otthonokat építettek maguknak és gyermekeiknek és ezekhez az ottho
nokhoz templomot is. Így írja: 

... A magyar végzete mindig egy küzdelem. 
Tüzhelyet rakni, elűzve otthonról 
Erdély bérceiröl, Poprád halmairól. 
S ahogy megragadtunk egy maroknyi róldön 
Felzúgott a zsoltár, templom épült rögtön ... 

Az élénk társadalmi életet élő volt csendőrszázados költőnek 1940-1942-
ig Magyarországon három munkája jelent meg a bűnügyi nyomozástan 
és a közbiztonság tárgyköréből. His Excellency Roland Mitchener Ka
nada volt kormányzójának előszavával1973-ban Torontóban adta ki "The 
Golden Age" - Az aranykor - c. írását 1973-ban. Jelenleg előkészület
ben van a "Halálos szerelem" c. regénye. Torontói csoportunk hagyo
mányos Csendőr báljainak műsorában többször föllépett. 
"Kőművesek." Novella, írta Domokos Sándor bajtársunk. Megjelent a 

Kanadai Magyar Kultúrközpont lapjának a "Króniká"-nak 1978. évi no
vemberi számában. Főhadnagy bs-unk abba a csendőrnemzedékbe tarto
zik, aki soha csendőrszolgálatot nem teljesített és a háborúban zárt alaku
latban harcolt, de minden csendőrmúltért járó megpróbáltatásból kivet
te a részét. Ma mint orvosi illusztrátor és tanítófilm készitő dolgozik a 
Winnipeg-i (Man. Kanada) egyetemen. A novella Budapesten játszódik le 
1953-ban, egy építkezésnél, hova 6 éves hadifogság után vidékről be
szökött, hogy mint "fekete-kőműves" dolgozhassék. Sok megaláztatásban 
volt része, de megismert egy munkatársát, aki nemcsak kémény t tudott 
építeni,d.e értett ahhoz is, hogy "hogyan kell azokat a barikádokat le
rom bolm, melyeket évezredes közönbösség rakott em ber és ember közé." 

"Kétezer magyar név sumir eredete." Írta Bobula Ida, a m.kir. Páz
mány Péter Tudományegye'tem "Summa cum Laude" felavatott bölcsé
szet-tudománYi doktora, a Limestone College (S.C., USA.) tanára. Megje
lent a s~.erzŐ kiadásában, puha kötésben, 138 oldalon. Ára 4 dollár. 

Az Eloszóban elmondja, hogy a név különös kincs, s nemcsak a nagy 
történeti családok nevei hordoznak történelmet. A személy és családne
veknek eredetileg mindig volt értelmük és jelentésük a világ minden 
népénél. A magyar nevek nagy része olyan, hogy viselői nem tudják a 
magyarázatát, vagy egészen helytelenül tudják. Ezeknek megfejtése nem 
nehéz, ha elfogadjuk a régi sokszor kétségbevont, de soha meg nem cá
folt elméletet a magyar ny~lv sumir eredetéről. A sum ir szókincs eddig 
megfejtett részében, melyet a tudósok az ékírásos táblákrólleolvastak 
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sok az olyan szó, mely a magyar kutatót magyar nevekre emlékezteti. 
Ilyeneket munka közben kijegyzett a szerző abban a reményben, hogy 
egyszer majd ismerteti az anyagot a magyar nyelvtörténeti adatokat fel
használva, sok előzetes etymológia (szó-származástan) tarthatatlanságát 
kimutatva. Az idő azonban előrehalad, s úgy érzi, hogy ha nem akar 
úgy járni, mint Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842) Darjeelingben, átadja 
- úgy ahogy lehet - amit meglátott az utána jövőknek. 

A szerző több mint egy évig viaskodott ezzel a kérdéssel. Fontolóra 
vette, hogy az elmúlt évszázad minden régészeti és nyelvészeti eredmé
nye igazolta a két zseniális francia tudóst (Jules Oppert 1825-1905 és Fran
cois Lenormant 1837-1883), akik korán meghírdették, hogy az évezredes 
felejtés homályából kibontakozó sumir nyelv, szerkezetében és szókincsé
ben legközelebb a magyarhoz áll. Annak, hogy ezt a helyes felismerést 
annak idején az Osztrák-Magyar Monarchia nyelvészei, de a nemzetközi 
tudomány is, elvetették politikai okai voltak. A magyarság kifosztását 
századok óta sokfelől ambicionálták. E tervbe nem illett bele az, hogya 
magyarság a világ legelső nagy civilizációjának egyenes örököse legyen. 

Kijelenti, hogy ez a munka nem teljes és nem végleges. Minden álta
la itt ajánlott etymológia feltevést jelent és nem bizonyosságot. Az ékírá
sos szövegek megfejtése körül még sok a bizonytalanság. Részletekben 
most is tévedhet - de erős a meggyőződése, hogy a lényegben nem té
vednek azok, akik a magyar szókincs zömét rokonnak tartják az ékírá
sok szavaival. 

Végül kéri munkája számára a magyar olvasó tűrelmes jóakaratát. 
Úgy hiszi, hogy akkor meg fog világosodni mindnyájunk előtt nemcsak 
sok magyar név ősi eredete, de egy igen fontos szakasza a magyar törté
nelem előzményeinek is. A magyarság eredetéről szóló bevezetését így 
fejezi be: "A sumir eredet tana az élet vize, füve és fája a szétszaggatott 
magyarság számára. Vegyűk körül tisztelettel, mint az angyalok a ma
gyar címert. Védjük meg mindenfajta külső és belső ellenségtől. A vir
rasztók virrasszanak, az ügyelők ügyeljenek. A szétszórt, de értéke és 
hivatása tudatára ébredő magyarság magyar fog maradni a következő 
évezredeken át is." (Dr.B.I.) 

Gaál József 

Itt a tavasz! 

(Beküldötte Sao Paulo-i csoportunk (Brazília, Délamerika) legújabb, 
82 éves, kerkapénteki (Zala vm.) születésű tb. tagjának tavaszi köszön
tőjét, mely éppen időszerű.) 
Terhes lett a szűz tavasz 

Hóvirágot szült, 
Kicsalta a napsugár 

Amint szétrepült. 

Himpor lett az illata 
A lelkemre hullt, 

S mint húsvéti harangszó 
Szívembe kondult: 

Angyal csókba fogantál 
Kicsi hóvirág 

Rigó is azt fütyüH 
Új lesz a világ! 

(Vargaszeg) 
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A MKCsBK "Bajtársi Levél" Kiadóhivatala 

ezuton is nyugtáz za köszönettel az 1978. julius l-tol 1979. március 15-ig 
beérkezett elofizetéseket és egyéb pénzkÜldeményeket 

Sz. M. ~ 18.00 v.S.W.J. DM 50.00 F.M. ~ 25.00 

F. J. 25.00 D. I. 20.00 B.A. 

Sydney csop. 480.14 v.B. S. 13.00 Welland csop. 

B. Á. 18.77 D. G. 30.00 B. I. 
T. I. 20.00 H.D.F. 12.00 Sz.L. 

F. A. 12.00 S. M. 12.00 Cs.L. 

Gy.F. Sw.Fr. 50.00 özv.Z.E. 20.00 Á. B. 

K. Gy. 

Sz .A. 

K.F.L. 

T. J. 

Cs.F. 

özv.A.M. 

v.Á.A.Z. 

v.P.K. 

v.Sz.K. 

P. E. 

S. A. 

T. J. 

S. L. 

H. G. 

Cs. B. 

K. r. 

12.00 

57.94 

15.00 
Fr.Fr.l00.00 

12.00 

10.00 

10.00 

25.00 

12.00 

10.00 

15.00 
20.00 

20.00 

10.00 

S. I. 

K.Z. 

özv.O.M.A. 

Cz. F. 
Cs. B. 

Id.K.L. 

10.00 

15.00 

15.00 

30.00 

5.00 

15.00 

F.P.J. 20.00 

Dr.K.S. 25.00 

v.H.J. 10.00 

Sz. M. 20.00 

Gy. Ö. 20.00 

Dr.Á.L. 2.00 

F. M. 

A. Gy. 

K. F. 

Dr.N. Z. 

T. A. I. 

Dr.L.A. 

v.H.J. 

v.T.J. 

Londoni csop. -N. M. 

Cs. K. 
H. I. 

P. r. 
S.F. 

Dr.B.Gy. 

B. F. Gy. 

Dr. B.L. 

F.F. 
N. Gy. 

Dr.H.E. 

P. B. 

R.A. 

10.00 

100.00 

25.00 
12.00 

12.00 

12.00 

25.00 

80.00 

6.00 

58.56 

10.00 

25.00 

25.00 

12.00 

10.00 

24.00 

DM 50.00 

15.00 

50.00 

10.00 

20.00 

25.00 

10.00 T. H. M. 

G. Zs. 

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 ifj.K.Z. 

özv.A.K. 

70.00 

15.00 

20.00 

15.00 

25.00 

15.00 K.L. koszoru megv.20.00 

T. Gy. /coupon/ 

B. L. 
8 

10.00 

25.00 

17.00 

10.00 

20.00 

10.00 

25.00 

15.00 

12.00 

15.00 

25.44 

T. Á. 

Dr.P. Z. 

v.T.P.F. 

Dr.Sz. S. 

K. F. 

v.Dr.U.L. 

K. K. 

P. J. 

v.B.B. 

bei Landau 
Melbourne-i 

csoport 
V.I. " 
B. J. 

Adelaide-i 
csoport 

402.09 
Au. 15.00 

15.00 

206.62 

B. J. 

M. L. 

DM 60.00 

15.00 

15.00 

Cs. F. 15.00 
Cs. F./jelv./ 3.00 

özv.R.K. 15.00 

Sz. Z. 12.00 

Sch.J.P. 5.00 

K. J. (í2.+3~5.00 
ifj.K.Z. 15.00 

J.P. 15.00 

T.J. Fr.Fr.l00.00 
Wel1and-i cso-
port 100.00 

P.J. 20.00 
v.T.J. 5.00 

T.J. 37.00 

K. Gy. 10.00 

V. Zs. 

P. I. 

de M.T. 

B. Á. 

v.Sz. J.L. 

P. J. 

O.P. 
v.N.G. 

Dr.A.L. 

J. I. 

H.D.F. 

5.00 

15.00 

20.00 

18.42 

20.00 

5.00 

15.00 

50.00 

12.00 
5.00 

15.00 

250.00 

36.00 

12.00 

A felülfizetésekért ezuton is hálás köszönetet mondunk. 
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SZERVEINK: 

A Bajtársi Levél 

A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség - MKCsBK - hivatalos lapja, 
központi tájékoztatója. 

Tartalmaz tanulmányokat, cikkeket, leírásokat, beszédeket, verseket 
Beszámol közösségi egyesületi és társadalmi eseményeinkrőI, a magyar 
élet híreiről világszerte. Személyi hírek, könyvszemle, közérdekű levelek 
és értesítések minden számban. 

Szerkeszti a MKCsBK Vezetősége megbízásából a Szerkesztő Bizottság. 
Kiadja a MKCsBK Vezetősége. 

Minden cikkért és közleményért annak szerzője, a közlésért 
a kiadó felelős. 

Szelel József 
pénztáros 

Főszerkesztő és felelős kiadó: 
Dr. Kiss Gyula 

Munkatársak: 

Dr. Fabó Károly 
lektor 

Karancz János 
nyilvántartó 

Vörös Imre 
pénztári ellenőr 

vitéz Rácz István 
pénztári ellenőr 

Levéltár és Múzeum 
Bajtársaink gyűjtéséből és adományaiból példás áldozatkészséggel lé

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

Levéltáros és múzeumőr: 

vitéz Kövendy Károly CM, szds. 

Címe: "MKCsBK" Hungarian Veterans' Archive and Museums, 
P.O. Box 335, Etobicoke, Ont., Canada, M9C 4V3 

POSTACtMÜNK MEGVÁLTOZOTT: 
A pénzkűldemények kézhezvételét a B.L-ben, vagy magánlevélben el

ismerjük és nyugtázzuk. Minden levelet, hírt, közlemény t, előfizetést és 
p~nzadományt a rendeltetés megnevezésével a Szerkesztőség és Kiadó
hivatal címére kérjük. Címe a következő: 

Veterans' Association 
712-54th Avenue, S.W., 

Calgary , Alberta, Canada. 
T2V OEl 


