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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Amen. 
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Tanulmányok, Cikkek, Leírások, Versek 

vitéz Király Gyula 
1893-1979 

Kettéhasadt a lélek 

Nem kell visszamennem a régmúltba, a mi korunkban is bővelkedünk 
a példákban, amelyek cikkem címét igazolják, íme: 

1940-ben hónapokig álltak készen a magyar fegyveres erők Erdély ha
tárán, hogy birtokba vegyék a 22 évig idegenek által bitorolt területeket és 
felszabadítsák elnyomott testvéreinket. Végre ütött az óra és a hevenyé
szett második bécsi döntés nyomán elindultak csapataink Északerdély
be. gyenge a szó, a toll annak leírására, hogy az ott élő mag·yarság micso
da örömmel, lelkesedéssel fogadott bennünket. De alig múlt el néhány hét, 
talán egy két hónap, ezt a lelkesedést kiábrándulás, csalódás és szomorú
ság váltotta fel, mert nem váltottuk be a felszabaduláshoz fűzött remé
nyeket. Közigazgatásunk nem ismerte az erdélyi lelkiséget. így ketté 
hasadt az ottani magyar lélek. 

Hangos dübörgéssel közeledett Hazánk egén a veszedelmek vég~esze
delme és ahelyett, hogy mi mindnyájan összefogtunk volna ellene, pár
toskodtunk, földalatti mozgalmakat szerveztünk. Kettéhasadt a magyar 
lélek akkor, amikor egységben kellett volna helytállnunk, győznünk, vagy 
dicsőségesen elbuknunk. 

A kegyetlen, vagy a megérdemelt sors emigrációba kergetett sok ezer 
magyart. Itt azután ahelyett, hogy egységbe forrva hatásos szószólói let
tünk volna otthon maradt és elnémitott népünknek, folytattuk azt, amit 
a bekövetkezett nagy nemzeti szerencsétlenség időlegesen megszakított. 
Gombamódra szerveztük a különféle egyesületeket szinte csak azért, hogy 
egymás ellen acsarkodjanak. Tisztánlátó és figyelmeztető honfitársaink 
szava üres fülekre talált: kettéhasadt a magyar lélek. 

Vallásos, istenfélő, magyarember vagyok, de soha életemben nem fog
lalkoztam vallás-felekezeti kérdésekkel, sohase kérdeztem bajtársaimat, 
barátaimat, hogy milyen vallásuak, Ezt - ha csak véletlenül nem - nem 
is tudtam. Most se foglalkozom ezzel a kérdéssel, tehát senki se értse 
félre az alább mondottakat. A közel múltban két olyan jelenségre kellett 
felfigyelnem, amelyek a kettéhasadt magyar lelket még tovább és dara
bokra akarja szétrepeszteni és szoros összefüggésbelJ. vannak a magyar 
csendőrséggel. Egyik esetben magyar közületek istentiszteletet rendez
tek a Hősök és Mártírok emlékezetére : ebből a magyar csendőrséget 
egyszerüen kihagy ták. Rövidesen újabb istentisztelet következett, amely
nek meghirdetése alkalmával még tovább mentek és egyenkint felsorol
ták azokat a magyar egyesületeket, tömörüléseket, amelye knek halottai
ért, hőseiért, magyarjaiért imádkoznffognak. Ebben sem emlitették meg 
a magyar csendőrséget, amely pedig Bajtársainak 50 %-át áldozta fel a 
Haza oltárán. 
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Egy hírlapi cikk nyomán már régeben felvetettem egyszer a hasonló 
visszatetsző eljárást és annak a magyar lelket szétforgácsoló voltát, ami
re azt a választ kaptam, hogy "bizonyos köröknek" nem tetszik a ma
gyar csendőrmúlt kiemelése. Ezek szerint minden magyar testületnek, 
egyesületnek van és lehet múltja, érdeme, lehet hőse, mártírja, csak a 
magyar csendőrségnek nem lehet, mert az nem tetszik "bizonyos kö
röknek! " Szomorú áramlatra mutatnak ezek a jelenségek! Még szeren
cse, hogy Testületünk nem létezett 2000 évvel ezelőtt, mert különben 
most a Megváltó keresztre feszítését is a m.kir. Csendőrség bűnéül rónák 
fel a "Feszítsd meg"-et ordítók helyett. 

Kedves Csendőr Bajtársaim! Nektek írtam le ezeket, de szólhatnak 
minden becsületesen gondolkodó magyarnak is. Kérlek Benneteket, ne 
kövessétek a magyart a magyartól elválasztó, a magyar lelket széthaso
gató utat ! 

Szent Karácsony napját, a szeretet földreszállt Fejedelmének, az Isten 
Fiának születésnapját ünnepeljük ma, Ilyenkor megértőbb, fogékonyabb 
az emberi lélek a szeretet befogadására alkalmasabb. Adjunk neki helyet 
szívünkben, lelkünkben, mert ez az egyetlen ír, gyógyszer, mely összefor
raszthatja a kettéhasadt magyar lelkeket és teszi alkalmassá kitartó, 
erős, megfeszített munkára, amellyel felszabadíthatjuk magyar népün
ket és felépíthet jük rombadöntött magyar Hazánkat! 

Ezzeta megVáltó;'összetaftó"és' megtartó és építő karácsony szeretet
tel kívánok minden csendőr Bajtársamnak és minden csendőr Családnak 
bodog karácsonyi ünnepeket. 

Nyugaton, 1964. Karácsonyán. 

Reményik Sándor 

Karácsonykor 
A szent estén majd eljövök ide 
Álmaim szekerébe fogatok 
És szólok fantáziám táltosához 
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok, 
És álomhintón eljövök - ide. 

Itt minden fehér lesz, - fehér, s halott 
Csak egy hang lesz a halott rengetegben: 
A zúgó patakok. 
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Bihari Bűnlátó 

És én fenyőtől fenyőhöz megyek 
És minden fenyőt megsimogatok. 

És megkérdezem: virrasztotok még? 
És megkérdezem: hogy aludtatok? 

És aztán feltűzöm a szívemet 
A legmagasabb fenyő tetejére, 
S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk ... 
Neked ajánlom égő szívemet ... 

Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng. 

Kolozsvár 1921 Karácsonyán. 

A csendőrnév megint szép lesz ... 

Nem természetem, így nehezemre is esik mások gondolatát átvenni és 
kihasználni, de a hangulatkeltés érdekében most mégis megteszem. A 
csendőrSég múltja, jelene és jövője felett elgondolkozva a költő szavai , 
jutnak eszembe. Ennek hatásától pedig felmelegedve' és a hitben- meg
erősödve a helyzetünket én így látom: A csendőrnév megint szép lesz, 
méltó régi nagy híréhez, mert amit rákentek a későbbi évtizedek mi a 
szellem és a toll erejével még képesek vagyunk lemosni róla a gyalázatot. 
Írom és állitom pedig ezt azért, mert megkértek, hogy írnám meg a véle
ményemet én is a Bajtársi Levélről. 

A "Bajtársi Levél" elnevezés szerintem helyes és természetes , mivel 
magában hordozza a valóságot: a bajtársak leveleiből tevődik össze és 
bajtársa k készítik bajtársa k részére. Zavaros időben, de ápolt meleg
ágyban született. Így pedig a bÖlcsőjéből idejében kikerült, talpra állt és 
gyors léptekkel bevonult a bajtársak szívébe. Azóta szeretjük, féltjük, 
ápoljuk és várjuk, pert ünnepnap számunkra, ha kezünkbe vehetjük. 
Sorait igehirdetésnek is tekinthetjük, mivel azok bajtársiasan kedvesek, 
igazak, határozottak és útmutatók a számunkra. Elmondhatjuk tehát, 
hogy eddig nem csalódtunk benne és higyjük, hogy a jövőben se fogunk. 
Aggasztó a részünkre csupán az, hogy a halottas rovata az utóbbi idő
ben kibővült, s így várható, hogyabajtársak kihalásával a lap megszű
nik. Fotnos azonban, hogy még él, dolgozik és jelen mivoltában virágzik. 

A százéves évfordulónk közeledte alkalmából a ,,)3ajtársi Levél" új 
időknek új szavaival jelentkezik. Tisztázni kívánja a Testületünkkel kap
csolatos rágalmakat és felszínre akarja hozni a valóságon alaptuó igaz
ságunkat. Ehhez pedig szűkséges az összes bajtársa k segitsége.' Tény, 
hogy minden bajtársnak van szolgálati élménye, elgondolása és így azok 
értékes adatok is lehetnek. Érezzük tehát köteleSSégünknek, bogy ezeket 
leírjuk és bocsássuk minél előbb a szerkesztőség rendelkezésére összesí
tés és feldolgozás céljából. Figyelembe kell vennünk, hogy ha tétlenül 
kihalunk, nem lesz többé élő erő, mely az igazságunkat föltárja. Így 
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csak az maradna meg a történelem-írás számára, melyet odahaza el
lenségeink rosszindulattal, bosszúból és egyoldalulag eddig leírtak. Ezek 
pedig nem tükrözik vissza az általunk "Híven, Becsülettel és Vitézül" 
teljesített múltbeli munkánkat, s így természetes, hogy történelem-írás
nak jogos és törvényes alapjai nem is lehetnek. 

Reménykedve bizakodjunk, és hittel higyjük, hogy közös munkánk nyo
mában az ezeréves öreg tölgyfánknak a csendőrségi ága is ki fog zöldül
ni és egyszer majd csalogató lombjai alá hívja az igazságot, a vándort 
és az érdemeseket is hüsülni. Ha pedig ez megtörténik, nem lesz többé 
szégyenünk és a majdani sírunkban sem lesz szükséges bánatunkban 
megfordulni, hanem végre ott - talán - békességben tudunk majd pi
henni. 

vitéz Szombathy Lajos János 

A Gondviselés kezében 

A Magyar Otthon nagytermében egy talpalattnyi üres hely se maradt. 
A nagyvilág távoli ausztrál földrészének nyugati fővárosában nemzeti 
ünnepre gyűltek össze az odasodródott, emigrációba kényszerült magya
fok, hogy együtt emlékezzenek. 

Az ünnepség megnyitója a Magyar Hiszekegy együttes eléneklése után 
kedvesarcú, okosszemű fiucska jelenik meg, jólnevelten meghajol, majd 
szépen, tisztán csengő hangon, minden jelenlévő nevében is versben 
imát mond: 

Áldd meg Isten szép Hazánkat, 
Hegyét, halmát, rónaságát, 
Áldd meg minden fiát, lányát, 
Kik munkálják boldogságát. 

Add, hogy Hazánkat szeressük, 
Érte mindent megtehessünk, 
Érte éljünk, érte haljunk, 
Hozzá mindig hű maradjunk. Ámen. 

Az ima elhangzása és egy pillanatnyi meghatódott csend után lelkes taps 
köszöni meg a hallottakat és utána a műsor szépen folytatódik. S íme, 
bár senkise veszi észre az történik, hogy a kisfiú ajkáról hallott ima 
nyomán az emlékezés szívből feltörő ereje onnan a Magyar Otthonból 
lélekben messzevisz vissza egy családot, térben és időben egyaránt. 
Vissza a hólepte ormu magas és sűrű erdőkkel borított hegyek között 
eldugott osztrák falucskába, egy szűk padlásszobácskába, hol egykoron 
ez az élet gyökértépő viharától odasodort kis magyar család meghúzó
~ott. Az éhezéstől síró kicsi fiacskájukat szívükre ölelve koldusszegényen 
eheztek és fáztak. Legfájóbban azonban a lélek didergett és éhezett. 
Abban az időben az érző emberi szíveken gazul ütött sok-sok seb fájón 
vérzett még és minden bokor a háborút vesztett igaz hazafiakat hajszo
l~. v.érebek csörtetésétől volt hangos. A jelen félelmetes, a jövő pedig vak
sotet volt. 
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A családfőt hivatása a leghajszoltabbak közé sorolta: csendőrnyomo
zó csoportparancsnok. Jól tudta, hogy ha elfogják és kiszolgáltatják, 
kötelességteljesítésében hiába volt ártatlan és mindenkor tisztakezű, 
biztos halál vár rá. Ehhez tulságosan jÓl ismerte a kommunizmust, 
melynek megszállott követői nemcsak ellenfeleikre törnek, de folyton azt 
is lesik, hogy mikor haraphat ják át a torkát tulajdon társaiknak. Tudta 
jól, hogy kegyetlenül megkínozzák mielőtt agyonverik, esetleg nem is a 
zárt Andrássy út 60-ban, hanem mint annyi mást is, a megvadított cső
cselék által a nyílt utcán tapostat ják széjjel. Talán még az akasztófa 
nyugalmáig se juthat el élve. Szörnyű fizetség lenne a Haza szolgálatá
ban hűségesen eltöltött hosszú évek után. A gondolat borzalmasságát 
növelte az a tragikus tény , hogy ausztriai meghúzódásuk területén mű
ködő amerikai megszállók a "szabadságvédő" Egyesült Államok örök 
szégyenére válogatás nélkül kényszerítették, toloncolták haza a mene
kültek ezreit lelakatolt, fegyveresen őrzött vagonokban. Nekik akkor 
minden hazatérni vonakodó, minden menekült fasiszta, nyilas, usztasa, 
náci vagy gyilkos volt, kik a büntetéstől való félelmükben nem mernek 
hazamenni. Hazug propagandájuk állandóan ezt harsogta, hirdette. Az 
így agymosottak vakon el is hitték, hogy az úgy van, úgy igaz. A haza
kényszeritésben értelmetlenek, nyersek és durvák voltak. 

Mindezek tudatában a családfő készen volt arra is, hogy családjától 
elszakadva, végső esetben szökést kiséreljen meg. ugyanekkor azonban 
visszariaclt a gondolattól , hogy súlyos beteg feleségét és kicsi fiacskáju
kat cserbenhagyva sorsuknak engedje át. De mit érne a családdal való 
maradással ? Előbb utóbb csak elszakítanák szeretteitől. Szívettépő, lel
ketrázó gondolat. 

Csodálatosképpen, van azonban olykor úgy, hogy az történik, ami meg
haladja az emberi számítást, az emberi értelmet. Ez történt. Isten meg
mutatta jelenlétét ebben a szőrnyű időben és végtelen irgalmában meg
segítette ezt ".riadt kis magyar családot. Mikor már kényszeritve voltak 
az indulásra,' csoda történt. Az Isten - bár megelőzően megpróbálta
tást, testi, lelki szenvedést, anyagi összeomlást mért a kis családra _ a 
teljes pusztulástól megmentette őket. 

Még 1944. július 2-án felesége , a Debrecent ért súlyos amerikai bomba
támadáskor házi pincéjükből mint egyetlen életben maradott életveszé
lyes sérülés sel : megmeneküldt, de ebből még egy esztendő múltán se 
gyógyult ki teljesen. Ismételt panaszukra végre kijött hozzájuk a szigorú 
és közömbös, de mégis kötelességtudó amerikai katonaorvos és olyan 
súlyos trombozis állapított meg, hogy még hordágyon se volt szállítható. 
Ezért ideiglenes haladékot, felmentést adott az azonnali hazaszállítás 
kötelezettsége alól. Ilyenképpen a család pillanatnyilag meg volt mentve. 

Közben az történt, hogy a helyi amerikai katonai parancsnok, mint 
egyik kényszer-l1azaszállító vonat őrségének parancsnoka sze'mélyesen 
győződött meg a tömeges kegyetlenkedésekről , borzalmas igazságtalan
ságokról, melyekkel otthon a menekülteket fogadták. Rádöbbent saját 
amerikai propagandájuk hazug voltára és most már nem hajszolni, de 
segiteni igyekezett a hazamenni vonakodóknak és védelmébe vette a kis 
csendőrcsaládot, melynek családfője kilétéről pontos tudomása volt. 
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A birtokában volt hazaszállitandók névsorából - súlyos személyi fe
lelősséget vállalva - kihúzta a családfő nevét azzal a bejegyzéssel, hogy 
az illető az ő körzetéből ismeretlen helyre távozott. Mindezt most már 
kezet nyújtva - magyarszármazású őrmestere, mint tolmács útján -
közölte is az amerikai konyhán mosogató családfővel, azt kötelezve szi
gorú titoktartásra . Valóban, Isten útjai kifürkészhetetlenek. 

A kis csendőrcsalád a félreeső házacska padlásszobájában meghúzód
va, majd később nevet, s hogy nyomukat eltüntessék, többször lakóhe
lyet is változtatott végül is átvészelte a kezdeti idők súlyos veszélyeit. 
Hosszú évek után , már csak Ausztráliában tudták meg, hogy az egyéb
ként gyenge, befolyásolható és közömbös Truman amerikai elnök az egy
szer ember volt a talpán, mert mikor tudomást szerzett a borzalmas
ságokról azokat megelégelte, s megszüntette amerikai részről a mene
kültek további hazatoloncolását és kiadását. 

Ezen megpróbáló súlyos idők alatt történt, hogy egy napon valahonnan 
és valahogyan, igen szegényes, lehuzással sokszorosított menekült-kiadá
su lapocska került a család kezébe és abban egyebek között, a Magyar 
Otthonban most imaként elhangzott kis vers. A magyar betűnek, mint a 
magyar élet jeIének, de különösen a versnék a család lelkére akkori 
hatása nehezen leírható. Mintha valahonnan a sötét felhők mögűl elő
bújó napsugár hatolt volna be a jégvirágos ablakon át a testben-lélekben 
didergő, teljes reményvesztés felé sodródó család nyomorúságos szobács
kájába. A riadt szívekben felcsillanó bizalom, az isteni Gondviselés je
lentésének melegitő érzése derengett fel, árasztva, sugározva az isten
hitbe, mint utolsó szalmaszáIba megkapaszkodó emberi élet nagy re
ményét és ígéretét: Isten segitségét! 

Az üressé lett reménytelenségbe dermedt emberi lelkekben biztatón és 
vígasztaló an csendült föl egy drága meleg hang: "Jöjjetek énhozzám 
mindannyian ... " . 

Ha naivnak tünne is, való igaz, hogy ez a kis, előzőleg nem ismert 
vers attól az emlékezetes naptól kezdve a család minden napos imáj á
vá lett és elmaradhatatlanul besorolt az Úr Krisztustól tanult imádság 
után. Mint hitbeli örökség, az azóta már emberekké lett fiakon át to
vábbadódik az ugyancsak magyarnak nevelt kicsi unokáknak, hogy meg
tanulva egykoron majd azok is örökül hagyhassák az őket sorban követő 
utódaiknak. 

Como, (Nyugat-Ausztrália), 1979. március 8. 

Csepi Béla: 

Akit illet ... 
Te vagy a példa a jóakaratra; 
Sok kezed van, mint hindu isteneknek, 
Amerre nyúlnak, erőt fakasztanak, 
Bátorságot az erőtleneknek. 
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Utczás Mihálr~ 

Te vagy a jóság kiteljesülve; 
A szív és szeretet koszorúba fonva 
Homlokodon fénylik látomásunkban, 
Ha reád gondolunk imádkozva. 

Te vagy az ígéret szoborba öntve. 
Csak látni kell téged, és elevenné lesz. 
Minden képzelet ragyogni kezd veled, 
Fénybe bori~ja környezetedet. 
(Kat. Magy. Vas. 1978. XI. 19.) 

Traunfall, 1945 

A traunfalli csendőr erdőtábor rövid története. 

Soha sem olvastam arról, hogy valaki megörökítette volna az ausztriai 
Traunfall-i csendőr erdő-tábor életét írásban és képben az utókornak. 
Az 1945-ös szétszóratásunk előtt ez az erdő adott sok száz csendőr baj
társnak és hozzátartozóinak először békés otthont a nagy hontalanság
ban. Azután innen indultak el a családok, s a bajtársak a szélrózsa minden 
irányába, ki előbb, ki később. 

Soraimmal távolról se törekedem teljességre , csupán azt szeretném 
legyen némi nyoma ennek a csendőr-tábornak, melyhez hasonló - csak 
csendőrökkel teli - tábor valószínüleg sehol máshol nem is létezett. 

A Traun folyó, a Duna 180 km. hosszú jobb mellékfolyója Stájerország
ban ered, s Gmunden város után a fenyő-erdőkben , Roitham mellett van 
14 méteres vízesése: Tr aunfall , vagy ahogy a csendőrök megmagyaro- ' 
sították: Traunfalva. 

1945 elején számos területét vesztett csendőralakulatot egyenesen Ba
jorországba telepítettek ki, ahova kivitték ugyancsak a még szolgálatot 
teljesítők hozzátartozóinak nagy részét is. Ezeken kívül az ország nyuga
ti területein, magasabb pság-oknál szolgálatot teljesítők és a hozzájuk 
menekülők nagyobb csoportokban, szekereken vonultak nyugat felé, míg 
az őrsök körletük elvesztése után húzódtak kisebb csoportokban nyugat , 
felé, avagy még otthon visszamaradtak. Már áprilisban várható volt, 
hogy az orosz erők Alsó-Ausztriát egészen az Enns folyóig fggják elözönle
ni, ezért igyekezett mindenki a folyón keresztül, Felső-Ausztriába jutni. 

Az április folyamán nyugat felé menetelő csendőr csoportokat - már 
amelyek elérhetők voltak - Felső-Ausztria közepére, a Traun folyónak 
a Gmunden városnak északra lévő vízesése körüli fenyő-erdőkbe irány í
tották az akkor még német hatóságok a Linzben e célból települt vitéz 
Kontra Kálmán ezds. útján. A győri osztály törzse és a hozzájuk me
nekültek vitéz Tavassy Lajos tz'ds.vezetésével a mosoni határon hagy
ták el az országot, hol csatlakozott hozzájuk a kerület nyomozó alosz-
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tályának fele is . Április 18-án érkeztek meg a vízeséshez legközelebb 
eső Roitham helységbe és tájékozódás után 21-én szemrevételezték az .el
foglalandó erdőket. Míg ezt tették, addig a kb. 5-6 km-re lévő Attnang
puchheim vasuti csomópontot - tele magyar menekülteket szállító sze
relvényekkel - órákon át bombázták az amerikai bombázók. 

Napok múltával megérkeztek a Miskolc körüli alakulatok, amelyek a 
telet a Dunától északra, a Kis-Alföldön 'tÖfföllék és egészen Linzig, a 
Duna északi partján menetelve jutottak el Felső-Ausztriába:-" n'Nről 
jjttek Graz-~n át..2...S~~a~ly..,lj<!.éklalakulatok (iskolák, stb.), melyek 
a föfyó vblgyeien át, Bad Ischl-en keresztül igyekeztek Traunfallhoz jut
ni. Ide érkezett be a !2.ud,~.stikeryletpől megmaradt csoport is, valamint 
a széke.siehérvári kerület komáromi osztályának népes maradványa. 
Ágyőr'i'eKKel egyesült említett legelső csoport is csak e napokban, 

április legvégén vonult be az erdőbe, hogy magának tábort, otthont 
létesítsen. 

Kora tavasz volt, s különben is ott Salzkammergutban a tavasz és 
nyár is meglehetősen esős és május első napjaiban még havazás is volt. 
A letelepülők engedélyt kaptak a hatóságoktól, hogy a szükségnek meg
felelően sudár fenyőfákat vágjanak ki, s azokat lovas szekereikkel fürész
malomba szállítsák, hogy kunyhók, házak építésére alkalmas épületfát 
kapjanak. Földbevájt kunyhók készültek, majd csinos házak is épültek a 
legszebb gömbfákból egymásra rakott falakkal. Hamarosan emeletes, 
toronyszerü lakok is emelkedtek a fák között. Sokszor a tetőt a közeli 
papírgyárból hozott elsötétítési papír több rétege fedte be , melyet kát
ránnyal bemázoltak. A szerencsések a villanyt is bevezették. Mindezt 
csak kevés szerszámmal, de nagy leleményességgel teremtették meg. 

1 
r~ _ ...... ~ 

9 



Május első napjaiban, egy közeli vendéglőben megalakult a tábor
patancsnokság vitéz Zámbory Árpád ezds. a budapesti kerület utolsó 
pk-ának vezetésével. A gazdasági ügyeket Cserfay Ödön g.ezds. intézte. 
Ezután rövidesen, kb. május 6-án Felső-Ausztria ezen vidéke amerikai 
megszállás alá került és hivatalosan a csendőr tábor minden lakója ha
difogoly lett. A szabad mozgás alig volt korlátozva és ennek megfele
lően igen kevés élelmezésről gondoskodtak az amerikai parancsnoksá
gok. A csendőrök kisebb egységei az amerikaiak alatt több hétig rend
fenntartó és forgalomirányitó szolgálatot teljesítettek, fegyverrel, kb. 50 
km. körzetben. Az emberek élelmezése mellett hasonlóan nehéz feladat 
volt a táborba együttérkezett több száz ló élelmezése is. Sok lovat elvit
tek az amerikai katonák, hogy lovagolni tanuljanak és többet nem hozták 
vissza. Végül is a tábor lakóinak élelmezésére egyre több lovat kellett 
levágni. 

Erdélyi bajtársainkkal együtt érkezett április utolsó napjaiban Ft. Ta
kács Gábor csíksomlyói ferences atya, aki a csendőrök tábori-papja 
lett. Május elejétől kezdve, a szombathelyiek táborrészében, minden 
vasár- és ünnepnapon, virágokkal díszített tábori oltáron népes gyüle
kezetnek mondott szentmisét. 

Azután jött a hazatérési láz. Fiatalok, idősek, főként azok, akiknek 
hozzátartozóik voltak otthon, hazamentek. Akik kitartottak, előbb, utóbb 
délre, vagy nyugatra indultak el családjukat megkeresni, vagy a közel
ben letelepedni, vagy valahol messze új hazát keresni. 

Mikor a hűvös idő és az őszi esőzés beköszöntött, lassan az utolsók is 
elhagyták az erdőt. 

Ezen rövid emlékezés megírásánál csupán emlékezetemre voltam utal
va. Számadatokat a csendőrök, hozzátartozók létszámára, a lovak szá
mára még megközelítőleg s e adhatöK.Vitéz Tavassy Lajos ezds-sel 
együtt a tábor egyik megalapítója voltam, de később, a tábor ügymene
tében nem vettünk részt. 

Kimutatások, jelentések, egyéb írásbeli adatok bizonyára ma is létez
nek, s így még ma is meg van a lehetőség adatokra épített hitelesebb, 
részletesebb történetét megírni Traunfall-nak, melyet a csendőrök 34 
évvel ezelőtt Traunfalvának emlegettek. 
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Táborrészlet. Traunfall1945 

Jegenyés Pál: 

12 csendörasszony elleni nyomozás 

Az ország területének elhagyása után a komáromi osztályhoz tartozó 
őrsök beosztott legénysége és családtagjaik Antalffy Pál őrgy. a komá
romi osztály utolsó pk-ának vezetése alatt a menekülés során a Traun
fall-i erdőben kaptunk ideiglenes szállást. 

Egy heti ottlétünk alatt többen jöttek hozzánk a bajtársak közül, kik
nek családjait én már jó előre biztonságba helyeztem a közeli Walburg
skirchenben, hogy szeretnének azokkal összekerülni. Javasoltam, kér
jünk osztálykihallgatáson eltávozást, melyet meg is kaptunk. Másnap 
vitéz Kerényi Béla, Keresztény József főtörm-ek, velem együtt osztály
segédmunkások, Karácsony Tódor törm. , valamint Bujdosó Antal lovas 
örm. el is indultunk három lófogatu kocsival Walburgskirchen község 
iránYába azzal a paranccsal, hogy " készítsünk szállást a visszamaradt 
csendőr családok számára, s ha kész a szállás, akkor menjünk vissza~ 
felé, s útközben találkozunk, mert pár nap mulva indult volna az egész 
menekült csoport is." 
, 1945. április 24-én 2 órakor érkeztünk meg, s nagy volt az öröm, mi
~or családjainkkal ujra összetalálkozhattunk. Kipihenve az út fáradalma
lt ott megtudtam, hogy vitéz Temesvári Endre vőrgy., felügyelőnk cso
POrtjával a szomszédos községben van elszállásolva. Így Bujdosó őrm
rel kp-on elindultunk, hogy nála jelentkezzünk. 

AIig tettük meg a fele utat, az országúton szembetalálkoztunk félügye-

11 



lőnkkel és Beőthy Kálmán ezds-sel. Mindkettőjüket már korábbról sze
mélyesen ismertem . Vitéz Temesváry vőrgy. Esztergomban osztpk-om 
volt. Ö vizsgálta ki nősülési ügyemet. Beőthy ezds. pedig sznypk-om 
volt Szentendrén, s mikor a csillaghegyi őrsön 64 rendbeli villabetörést 
kiderítettem, ő tett javaslatot az őpk-i iskolába való vezénylésemre. 
Kerékpárról szállva jelentkeztünk, mire mindketten kezetfogtak velünk, 
majd jelentettem részletesen helyzetünket. 

v. Temesváry vőrgy ekkor közölte velünk, hogy az amerikai megszál
ló csapatok néhány nap alatt megérkeznek. Utasított, hogy senki semmi
féle ellenállást meg ne kiséreljen és a táborban lévő csendőrök fegyver
zetüket és lőszereiket egy helyre lerakva adják át az odaérkező amerikai 
alakulatoknak és velük szemben a legnagyobb udvariasságot tanusít
sák. Mindenki maradjon családjával szállásán. 

Távozásunk előtt úgy láttam, hogy valami erősen foglalkoztatja. Úgy 
is volt, mert akkor bízott meg a csendőrasszonyok kényes ügyének el
intézésével. A tényállást Beőthy ezds . ismertette az alábbiak szerint: 
"Tegnapelőtt itt volt egy német hadnagy, egy visszavonuló német alaku
lat mozgó élelmezési raktárának vezetője. Előadta , hogy Walburgskir
chentől nyugatra 5 km-re, az út melleti vendéglőben van a raktár elhe
lyezve az erdőben meghúzódó német katonák részére. A leltár szerint 
egy 5 kg-os kávé, egy 10 kg-os cukor és egy 3 kg-os teás doboz hiány
zik. Nem akar senkit se meggyanusítani, de több esetben látta, hogy az 
asszonyok kávét isznak. Lehetséges, hogy tudnak valamit az eltünt dol-: 
go król. A raktár ajtaját állandóan zárva tartják. Van egy őrmester 
segitőtársa, kiben 100 %-ig megbízik." 
Felügyelőnk ezután azt kérdezte tőlem, hogy "Megértette Ön, hogy 

miről van szó? A csendőrasszonyok meggyanusításáról van szó, - az 
ő becsületüket meg kell védeni!" - Megértettem - válaszoltam. Az
után újból meleg kézfogás és mentünk vissza szállásunkra. Ez volt az 
utolsó találkozásom vezérőrnagy úrral. 

Emlékszem jól, gyönyörű napos idő volt, de mi nem a környékben 
gyönyörködtünk, hanem kérdéseket tettünk föl egymásnak, hogy mit is 
tehetünk. Hivatalos nyomozásnak akadálya van. Mi mindnyájan idegen 
országban vagyunk, mint menekültek, hol a mi utasításaink nem érvé
nyesek. Örülnünk kell, hogy megtűrnek bennünket, nemhogy még nyomo
zást folytassunk le. Erre itt a német csendőrség illetékes. 

Másnap Bujdosó őrm-rel befogtuk a lovakat és megindultunk takar
mányt szerezni és elmentünk a helyszínre, s ott jól körülnéztünk kívül
ről mindent. Mondtam Bujdosó őrm-nek, adjon enni a lovaknak még a 
tegnapi maradék szénából , majd nézzen körül a pajtában, mennyi takar
mány van. Én meg bemegyek az ivóba egy pohár sörre és beszélek a 
vendéglőssel a takarmány ügyében. Az ivó ban csak egy álmos német 
őrmester ült az asztalnál, s itta a harmadik pohár sört. Magam is ren
deltem egyet és tört német nyelvtudásommal érdeklődtem a vendéglős
től, hogy hol lehet takarmányt kapni. Rövid idő telt csak el, s már jött 
is vissza Bujdosó őrm. mosolyogva, s mondja ám, hogy meg van amiért 
jöttünk! Nem akartam hinni a füleimnek. Ez már akkor csakugyan ok 
az ivásra. Ujabb sörök mellett Bujdosó őrm. elmondta, hogy bement a 
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pajtába, az tömve volt takarmánnyal, balra nyílt egy szoba, melynek 
nyitott ajtaján keresztül épp az ágy alá látott: ott volt mind a három 
do~oz, nyitva , megnézte, félig lehettek. 

Mlost kellett okosnak lennünk! Nyomozunk jogtalanul, a bünjelek meg
vannak, a sértettel nem tudtunk még beszélni, gyanusított, illetve tettes 
még nincs . A hátralévő dolgokat most már feltünés nélkül kell elintéz
ni, hogy senki se sejtse, mi járatban vagyunk. A vendéglőstől tehát vet
tem egy jó köteg szénát, melyhez Bujdosó őrm. fonta a jó hosszú kö
telet szénából. Bementünk a pajtából nyíló kis szobába, hol tartottam 
a zsákot, míg a vendéglős mérte bele a zabot. Közben alábammal 
az ágy alatt megérintettem a dobozokat. Amikor már félignél följebb kez
dett telni a zsák, megkérdeztem, hogy ki alszik ebben a szobában? A 
felelet volt, hogy a cselédje, a szolga. Még évekkel ezelőtt, emlékeze
te szerint 1938-ban került hozzá, mint menekült Lengyelországból, azóta 
szorgalmasan dolgozik. No gondoltam - megvan a tettes is. Felpakol
tuk a takarmányt, mikor éppen jött kerékpáron a német hadnagy, s 
ment be a raktárába. Gondoltam magamban, de kapóra jött minden. 

Kifizettük a takarmányt és a söröket, s utána bementem a hadnagy
hoz, s megkérdeztem, hogy ő volt-e, aki a Vezérőrnagy úrnál járt a kávé, 
tea és cukor eltünése ügyében? Igenlő válaszára megmondtam, hogy 
megvannak az elveszett dolgok. Tettes a vendéglős szolgája és annak az 
ágya alatt megtalálhatja azokat. Megmondtam azt is, hogy amíg itt
vagyunk, semmiféle lépést ne tegyen. Amikor azután majd mindent el
intézett, menjen el a Vezérőrnagy úrhoz és kérjen bocsánatot a csendőr
asszonyok meggyanusítása miatt. 

Felültünk a kocsira, indultunk kifelé, mikor két asszonyt látok, akik 
magyarul beszélgetnek. Köszöntem, bemutatkoztam, s megtudtuk, hogy 
12-en vannak, csendőr-feleségek, ide vannak beszállásolva, s várják fér
jeiket Traunfall-ból. Megnyugtattam őket, hogy mi is odavalók vagyunk 
és a többi ottmaradt csendörök is készulődtek az indulásra. Egyben át
adtam a Vezérőrnagy úr utasítását. 

Így sikerült a 12 csendőrasszony becsületét megvédeni, bár ők nem is 
tudtak arról, hogy mivel voltak gyanusítva. Ha tudták volna, bizony a tíz 
körmükkel mentek volna neki a német hadnagynak, mely azután igazán 
nagy bajt hozott volna a fejünkre. 

Bevonulás után jelentettük az ügyet Deteky Ágoston alez-nek, aki mint 
szállásmester végiglátogatta a tá borokat, még az amerikaiak bevonulása 
előtt és oktatta ki a csendőröket a magatartásra. 

Mit tagadjam, mi a járőr követtük el az utasításainkkal szemben a 
legnagyobb szabálytalanságot. Járőrfelszerelésünk tábori sapka, kis toll 
nélkül , síma derékszíj , s sehol semmit nem írtunk föl. Ezért most annyi 
év után felkérem a 12 csendőrasszonyt, akik ellen a "nyomozást" lefoly
tattuk, hogy írják meg nevüket és hollétüket a "Bajtársi Levél"-nek. 
EgYébként pedig most már nyugodjanak meg, mert volt egy ember, aki 
tUdtukon kívül is szívén viselte sorsukat: vitéz Temesvári Endre vőrgy., 
a csendőrség utolsó felügyelője. Imádkozzunk lelke üdvéért, Isten nyu
gOsztalja. 
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P.J. : 

Jóakaratú segítés 

1943 tavaszán portyázó járőröm ellenőrzésére indultam, mikor a község
ből kifelé haladva , lóháton, megállított egy 40 év körüli rendes házi
asszonynak látszó nő , mondván panaszt szeretne tenni férje ellen. Azzal 
kezdte panaszát, hogy férje a helyi baromfi vágótelepen dolgozok és szé
pen keres. Már több mint egy fél éve azonban nem adja oda a keresetét 
és még a fönntartá sukat sem fedezi. Barátaival kártyázik és italozik. 
Ő két kisleány gyermekükkel a saját szüleitől kért segítségből él. A férje 
koszt ját is alig tudja előállítani. Keresete az utóbbi időben már a foly
tatott életmódj ához sem elég és a fehérnemüjüket adogat ja el (lepedő
ket, törülközőket stb.). Nagyon kért, hogy ha lehet segítsünk rajtuk. 
Férjét térítsük vissza régi életmódjukra. 

Gondolkoztam , hogy bár hivatalos útra nem terelhető , de jóakaratu 
rábeszéléssel segíthetek, s talán rendbe lehet hozni helyzetüket. Az asz
szonynak meghagytam, hogy mondja meg a férjének (:ez pénteki napon 
volt :) , hogya következő vasárnap, mivel akkor nem dolgozik, 9 órára 
jöjjön be az őrsre és keresse az alhadnagy őrsparancsnokot, aki őt oda
rendelte. Erre a magyarázatra azért volt szükség, mert a község szárny
székhely is volt és ott két alhadnagy szakaszpk. is volt. 

A férj pontosan megjelent az őrsön. Köszönésekor kezet fogtam vele, 
leültettem és megkínáltam cigarettával. Elmondattam vele családi álla
potát. Ami hátrányos volt ránézve, azt persze elhallgatta. Megkérdez
tem, van-e valami panasza a felesége ellen? Azt mondta, hogy nincs sem
mi panasza. Ha nincs - kérdeztem - akkor miért adta magát az ivásra 
és kártyázásra. Barátai vették rá - volt a válasz. 

Ezek után felvilágosítottam, hogy amíg a barátait el tudja látni itallal, 
addig azok barátai lesznek. Ha majd már nem fizet nekik italt, a barát
ság is megszűnik. Ha nem fogadja meg a tanácsaimat és tovább foly
tatja az ivást, amihez majd nem lesz elég pénze, bűncselekmény útján 
fogja azt majd megszerezni. Ennek folytatása börtön lesz és a társada
lom megvetése. A szép családi életnek is vége lesz. Tehát nézze a fe'le-. 
ségét és két szép leánygyermeküket. Végül szigorúan ráparancsoltam, 
hogy feleségét nehogy bántalmazza a panasztételért. Azt is mondtam 
még, hogy további életmódját figyelemmel fogom kísérni, s annak örül
nék, ha nem kellene szigorúbb rendszabály t alkalmazni vele szemben. 

Majd , vagy három hónap mulva ismét találkoztam az asszon!lyal, 
aki jó kedéllyel kérdezte , hogy mit csináltam a férjével? Amióta bent 
volt nálam , megváltozott. A keresetét a családra fordítja, nem iszik'.<A iu- ' 
haneműeket is visszavásárolta, amiket eladogatott. Béke van közöttük: 
Kérdezte, mit kell ezért fizetnie ? Feleletem persze az volt , hogy semmit. 
Örülök, hogy férje jó útra tért. 
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CM: 

Tar József csendőr 
1897-1976 

Kispeleskén, Szatmár vm-ben született azon a vidéken, ahol a Tur
fOlyó a Tiszába ömlik, lapos, áldott magyar földön, hol színmagyar föld
művesek keményen dolgoznak meg a mindennapi kenyérért. Ott végez
te elemi iskoláit, ott járt a református ·templomba. Mikor felnőtt, oda
állt édesapja mellé, míg jött a katonai behívó. Szükség volt a kemény 
magyar fiúkra. Egerbe vonult be a gyalogsághoz és 1915-ben már a Kár
Pátokban harcolt. Innen az olasz frontra vezényelték ezredét, de akkor 
már őrvezető volt és a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem csillogott a 
mellén. 

ISzonyatos harcok dultak a Piave folyó birtokáért. Hidászcsapataink 
rntonh~dat vertek, átkeltek a folyón és megrohamozták a déli tetőt. Mi

or a PIave elsodorta a hidakat és az utánpótlás megszakadt, hadifog
:!gba estek. 1919-ben térhettek csak haza szülőföldjere , hol már új világot 

lált. SZÜlőfaluja előtt új határ húzódott: Kék, sárga, piros zászló alatt 
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románia lett belőle. Így nem ment haza, hanem kérte a csendőrséghez 
való fölvételét. 6 évet szolgált a mátészalkai osztály őrs ein és kötelez'ő
je letelte után, mint ht. csendőr (szakaszvezető) leszerelt, hazament s~e
retett falujába. Megtudta, hogy két bátyja az orosz fronton halt h'ősi 
halált, s édesapja már alig bírja művelni az 50 hold földet. 

Édesapja halála után, mikor a románok hirdették, hogy bárki kiyán
dorolhat Kanadába (hiszen azok örűltek, ha minél több magyar h<\gyja 
el szűlőfaluját) ő is megvette 32 %-os kamatra a vasút ~s hajójlgyet, 
otthonhagyta édesanyját, akit sohase látott többé. A sors Eszak-Alpertá
ba sodorta 1927-ben, közel a British Columbia-i határhoz, mert híre járt, 
hogy a Peace River környékén 10 dollárért 160 hold földet (erdőü vásá
rolhat, ha kiírt ja az erdőt és termővé teszi a földet, a "homestead" 
örökre saját tulajdona marad. Manning községtől ÉNY-ra, 8 mf-re vette 
meg a földet a kanadai hatóságoktól, s egy indián vezette el a földjére, 
mert utak nem voltak. Tar József télikabátban, kalappal, egyetlen főző-

. edényével, baltával és nagy fűrészével érkezett meg és az első éjszakák 
alatt a fűben aludt. Néhány nap alatt egy kunyhót épített, hogy az eső 
ne verje. Hatalmas termetű, 190 cm. magas, vaskezű, erős ember volt. 
Mire beállott az ősz, 10 hold erdőt már kitisztított. Ekkor baleset érte. 
Baltájával belevágott a lábába. Még el tudott vánszorogni a tőle 2 mf-re la
kó csángóí-székelyekhez, akik első segélyben részesítették. Pe ace River
ről egy ápolónő is kijött lóháton, aki szakszerűen ellátta. Május lett, 
mire folytathatta az erdőirtást . A már kiirtott részre búzát vetett és ok
tóberben már hosszú kalászos , nagyszemü búzát aratott, mielőtt leesett 
az első hó. 

A termést jó áron eladta, s a pénzből deszkát, mosdótálat, fatiizelé
ses kályhát vásárolt és megépítette konyha, hálószobából álló kis házát. 
A környéken talált egy másik magyart is, Harcsa Ferencet, aki felesé
gével Szabolcs vm-ből vándorolt ki. Ök és bukovinai magyarok voltak 
a társasága, kikkel vasárnaponkint találkoztak. Villany, postaszolgálat 
nem volt, leveleket nem kapott, csak a munkának élt. Szorgalma gyü
mölcsözött. Még két ízben újabb 160 hold földet vásárolt, az erdőt ott is 
kiirtotta, hol búzát és lent termelt, melynek jó ára volt. Háza egy folyó ' 
partján állott, s télen jégtáblákat olvastott, hogy vize legyen, mert kútja 
befagyott a-30' - -40 Celsius fokos hidegben. Közben állatokat is vásá
rolt. Tehenei, disznói és baromfi csak növelték a hasznot. 

Május 10-e körül ment el a hó és az alig megszáradt földbe vetette a 
búzát, s októberben aratott. Munkásai indiánok voltak, kik hűségesen 
visszatértek hozzá minden idényben, mert tisztességesen megfizetett 
munkájukért. Ahogy az évek rohantak, úgy gyűlt pénze is a Manning-i 
bankban. Így traktorokat, aratógépet vásárolt. Rádiója nem volt, mert se 
út, se villany még nem volt a környéken. 

Kitört a II. Világháború. Nem hívták be katonának, mert koron felül 
volt. 50 éves volt. Nagyon kínozta az egyedüllét. Össz.eköttetései révén le
utazott amerikába, hol megismerkedett egy két évvel fiatalabb asszony
nyal, aki bába volt otthon, de a kommunisták nem igazolták. Boldogan 
vette feleségül és vitte a Manning melletti farmra. Élete megváltozott. 
Az asszony segített mindenben. A ty uk és disznóólak nagyobbodtak, 
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collie kutyájukat Buksinak, macskájukat Pepi-nek hívták. 
1955-ben a MacKenzie országútról bevezették a villanyt. Rádiót vásá

roltak és megszületett végre a kapcsolat a külvilág és farmjuk között. 
Régi ismerőseivel tartották a kapcsolatot, de a Karácsonyt és a Húsvé
tot mindig kettesben, csendben és boldogan élték most már fürdőszobás 
hideg,- melegvizes saját házukban. 

Az idő azonban tovább rohant és Tar József fölött is eljárt. Nehéz kez
dett lenni a farmerélet. Itt-ott fájások ,reuma, gyengeség kínozta . Át
költöztek Dél-Ontarioba, de ez sem segített, elkapta a honvágy. 1973-
ban feleségével egyűtt hazautaztak szűlőfalujába. 

Kispeleske azonban Pelisor lett. Román jegyző, román csendőrség 
parancsolt és tetejébe még a kommunizmus. Saját költségén, több ezer 
dolárral kijavíttatta a református templomot, hová gyermekkorában 
járt, míg ki nem vándorolt, melyet sohasem tekintett véglegesnek. Elein
te legközelebbi rokonaiknál húzták meg magukat, majd ÚJ házat vásá
roltak, földes, penészszagu, fakályhás házat, de fát nem kaptak tüzelésre, 
csak fűrészport. Élemiszert is alig tudtak vásárolni, hisz az egész falu 
éhezett. Szülei sírját csak külön engedéllyel látogathatta meg, mert ott
húzódott a "magyar" határ és a temetőben állt a géppuskás megfigye
lőtorony . Útleveleikkel is zavarok voltak, mert Tar József magyarnak val
lotta magát, a románok románnak tekintették, közben kanadai útlevele 
volt. Hiányzott a vízvezeték és a fűrdőszoba is. Felesége látta, hogya csa
lódások özöne rágja ura egészségét. 

Végre sikerült rábírnia, hogy térjenek vissza Kanadába. Házukat leg
közelebbi rokonuknak, nővérének ajándékozták (hogy el ne vegye az ál
lam, mert a tulajdonos idegen állampolgár), s vissza utaztak Kanadába. 
Megint Ontario-ban, Delhiben vásároltak házat, de laktak rövidebb ideig 
Floridában is (USA), de mindenütt csak csalódás érte őket, ami egyre 
jobban megrongálta Tar József egészségét. 1975-ben szélütés érte, kór
házba került, felépűlése után bottal és taxival még eljárt a Windsor-i 
templomba , de 1976-ban ismét kórházba került, hol már csak ideig-óráig 
tudták segíteni. Felesége gondos ápolása, imái ellenére Tar József kana
dai farmer, volt m.kir. csendőr 1976. február 21-én Windsorban végleg le
hunyta szemét 79 éves korában. 

Mielőtt meghalt így kesergett: "Drága jó Feleségem! Ki fog Veled 
törődni, ha én meghalok? ... Sok évtizedes munkánk, terveink, csalódá
saink ellenére maradt még egy kis pénzünk. Tarts meg Magadnak vala
mit, amire tartalékként bármikor szükséged lehet, a többit add annak a 
magyar intézménynek, mely véleményed szerint legjobban megérdemli 
az anyagi segítséget. .. " 

A gyász keserű hónapjai magányában özv. Tar Józsefné a "Kanadai 
Magyarság"-ból szerzett tudomást, hogy van Torontóban egy csendőr 
szervezet, múzeum, sőt laktanya. 1976 késő őszén meglátogatta. A múze
umŐr készséggel végigvezette a 8 helyiségen, mikor is könnyes szemmel 
nézegette , simogatta a csendőr és katonai ereklyéket. MInden érdekelte. 
vitéz Kövendy szds., múzeumőr őszintén felfedte a helyzetet, hogy hiába 
k~zd a jelzálogkölcsönökkel, hiába fizeti a végtelen kamatot, a ba'jtársi 
tamogatás csak gyéren érkezik, s kölcsönök csak 200l-ben, 85 éves korá-
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ban lesznek kifizetve. Özv. Tar Józsefné mindezt meghallgatta és hivat
kozva elhunyt csendőr-ura szóbeli rendelkezésére 1976 december végén a 
jelzálogkölcsönöket kifizette és a múzeumőrt megszabadította az adós
ságok már elviselhetetlen kínjaitól. Özv. Tar Józsefné csendőr intézmé
nyünk őrangyala, nemeslelkü legnagyobb segitsége lett. 

Kapcsolatuk továbbra is fennmaradt. v. Kövendy szds. többször keres
te fel levéllel és telefonon özv. Tar Józsefnét windsori magányában. 
Megtudta, hogy 1977 késő őszén és 1978 kora telén súÍyo's beteg volt, s 
kórházba került. Elhatározta, hogy meghívja Etobicokeba és felaján
lotta Neki a legkellemesebb vendégszobát, hogy lakjon ott, mindaddig, 
amíg magát ki tudja szolgálni, vagy míg önmagától el nem távozik. Özv. 
Tar Józsefné, szül. Tornyossy Angyalka Anna - Angyalka Néni 1978. 
május 26-án v. Kövendy szds. gépkocsiján megérkezett az' eszmei lak
tanyába. 

A hálás özvegy halott urát is magával hozta Windsorból, aki most az 
etobicokei Riverside temetőben pihen öt platánjuharfa alatt muskátlis 
sírjában. Ha megjelenik Ontario északi ege felett az oly gyakran látott 

,északi fény, bizonyosan mosolyog, hogy nemeslelkű özvegyét bizton
ságban látja. Ez volt utolsó kívánsága, mely így beteljesedett. 

Mindez vitéz Kövendy Károly szds. második feleségének 100 %-os 
egyetértése alapján történt. 

Adjon a Hadúr örök nyugodalmat Tar József volt m.kir. csendőrnek 
és hosszú életet jó egészségben, további biztonságban özvegyének az 
emigráció egyetlen eszmei M.Kir. Csendőrlaktanyájában. 

S Kövendy Károly adott szava szEmt, mint a katonai eskű! 
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vitéz Nagy Lajos: -
Donmenti emlékek 

"Fegyvert s vitézt énekelek" ... 
Vergilius 

Ungváry hadapród urat Ceglédről vonultatták be a miskolci, Görgey 
Arthur nevét viselő m.kir. 13. honvéd gyalogezredhez. Kassa bombázá
sát követő hadüzenet után egy lovakvontatta "szekerizált" gyors alaku
lattal vonult ki a keleti frontra. Harcolt Tarnopolnál, Vinnitsa-nál, Kiyev
nél. Csatázott a lengyel majd Bryansk-i erdők partizánjaival, akik úgy 
mellesleg egymást is ölték, mert a polyák gyűlölte az ukránt, viszont 
mindkettőjüket a legelső fára húzták fel ha kézre kerültek Sztalin tovari
sai. 

1942 május közepén a németek megtörték a Kursk térségében ellent
álló szovjet erőket, s a Tyim-i hídfőben rekedt oroszokat maguk mögött 
hagyva érték el a délnek hömpölygő ősfolyót a Dont. 

Ezredünk, a miskolci m.kir. 13. honvéd gyalogezred három lépcsőben, 
június első felében érte el a Dont és vette át a Sztalingrád-ra irányí
tott német kamerádoktól a "folyam-megfigyelő" szolgálatot. Zászlóal
junk esti besötétedést várva Ober-Markti szilvásainak takarása alatt 
pihent. Itt bukkantunk rá Ungváry volt hadapródunkra ki közben had
nagy úr lett és a mellét díszítő magyar és német kitüntetés sávjai bizo
nyították, hogy viselőjük nem igen ijedt meg a maga árnyékától. 

Rókafej, a miskolci "Vörös ördög"-höz címzett vendéglő prímása két 
hétig tartó utazásunk alatt "bandát" szervezett. Csak amolyan száj
harmónikás zenekart, mert ki az Isten csodája cipelné a Sztalin-féle 
"paradicsom" földút jain a nagybőgőt, vagy a cimbalmot? ... A szájhar-

. niónika a zubbonyzsebben is elfér, s aki ért hozzá éppen úgy lehet vele 
. cifrázni a nótát, mint vonóval a hegedűn. 
, . ',l'isztjeink körbenállva hallgatták Ungváry hadnagy úr beszámolóját a 
harchelyzetről , s elkerülte figyelmüket a mögéjük lopakodott Rókafej

.féle zenekar, s csak akkor kapták fel a fejüket, amikor a hat főből álló 
banda rátette, hogy ... 

. . . Ahová le fognak tenni . .. 
Síromra nem borul senki, 
Senki, aki él. 

Tavasz se fakaszt rám zölde!.. 
Elhordja rólam a fóldet, 
Messze majd a szél! ... 

Ungváry hadnagy úr nótáj a volt. Rókafej sokat a fülébe "basevalta" 
ott a Búza tér-i "Vörös ördög" -ben ... Felettünk olasz Bugattik kerge
!öztek. Ezüst testükön csillogva verődött a nap sugara. Ungváry hadnagy 
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úr szemei is mintha fényesebbek lettek volna , mint máskor. Magához 
ölelte a füstösképü hejőbábai cigány t és egy Mátyás király képével díszí
tett bankót nyomott annak markába. 

••• 
Elmúlott felettünk a nyár, az ősz és szeptember derekán nyakunkba 

. sza~adt a tél , Sztalin hirhedt Tél tábornoka. Ezredünk létszáma egy béke
beli zászlóaljét ha kitette. Scsucsje, Kolibelka, Gran-Chresciti, Jasenovo, 
Ilenka, Markti, Jevadevkovoban létesített katonatemetokben mindenki
vel megbékélve aludták álmukat a mindig vidám miskolci huszonnyol
casok . " 

••• 
1943. január l7-ét jegyzett Kulcsár tizedes a század-napIóba . Csont

repesztő hideg volt. Jégkéreg képződött a szemgolyónkon. Ha véletlenul 
hozzáért valami úgy fájt , hogy ordítani szeretett volna az ember . Haj
nali 3 óra óta álltunk Ungváry hadnagy és jómagam a befagyott Don 
partján. Tőlünk északra lilás-vörös volt az ég kárpitja . Morgott a föld, 
mintha valami démonok birkóznának odalent. Uriv és Korotojak térsé
gében már napok óta dúl a könyörtelen harc gróf Stomm altbgy., a szom
bathelyi III . hadtest maradványai és a teméntelen orosz között. 

Egy gránáttépte topolyafa törzsének támaszkodva hallgattam Ungvá
ry hadnagy urat ... Tegnap délután voltam bent a hadtestnél, Wölcsej
ben. Láttam, hogya kamerádok ugyancsak sietve szerelték le távbe
szélő vonalaikat. Nekem az az érzésem, hogy a németek úgy itthagynak 
bennünket, mint ama öreg szent az oláhokat ... Hegedüs százados mond-o 
ta, (vkf. a hónál), hogy jönnek a németek. Crammer hadtest egy früstök
re megeszi ·az oroszokat ... tigrisekkel, jaguárokkal . " jön a budapesti 
1. gyorsdandár , csak tartsunk ki! ... Még akart valamit mondani, mikor 
a befagyott Don túlsó oldaláról kékes-lila rakétákat lőttek állásaink fölé 
és egy pillanat múlva Perehes-től Suche-ig lángba borult az ég alja. Min
denféle tűzfegyverükkellőtték állásainkat. 

Mind a ketten futásra fogtuk a dolgot és a mai napig is rejtély, hogy 
miként tudtunk épbőrrel eljutni a bunkerunkig. Századparancsnokunk 
magához hívta a szakasz és rajpk-okát. . . Parancs, hogy helyét senki sem 
hagyhatja el. Az "Iván" is ember és egy élete van, amit éppen úgy félt , 

. mint mi a miénket. Vaktában senki ne lövöldözzön. Csak biztos célra 
szabad lőni. .. Ma nem igen tud bejönni az élelem, de estig kibírjuk! 
Végeztem! 

Hogyan múlott el ez a nap , nem tudom. Nem éreztem sem éhséget, sem 
szomjuságot . " pedig volt sárfekete kenyerünk, amit állásaink előtt ha
lomban fekvő oroszok kenyérzsákjaiból szereztünk, mikor lővonalunkból 
elhúzgáltuk őket. Kemenes szds. miskolci tüzérei egész nap dolgoztak. 
Igen kevés orosz tudott át jutni ágyúik tüzfüggönyén, akiket meg Bor
sod, Zemplén, Abaúj katonafiai küldtek fel Lenin atyuskájuk " paradi
csomába." 
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Négy nap, négy éjszaka a pokol minden réme és borzalma ott táncolt 
körülöttünk. Szovjet-Oroszország mindenféle fajta nációja tolta-nyomta, 
_ veszteségekkel mit sem törődve - előre magát, hogy szétzúzza hon
védeink holtakból képzett védőállásait. De milyenek is voltak ezek a vé
dőállások? ... egymástól halló távolságra földbetúrt rókalyukak, amiket 
helyenkint térdig, vagy mellig földbeásott kúszóárkok kötöttek össze. 

Január IS-án este, mikor már Sztalingrád kivételével egy német kato
na sem volt a Don mentén, kaptuk a parancsot Ober-Marktiba, majd 
onnét a markti völgyön Kamenkára való visszahúzódásra. Kamenkára 
már nem tudtunk bemenni, mert körülzárta az orosz. Előzőleg oda irá
nyitott honvéd alakulatok valamennyien fogságba kerültek. Csillagfé
nyes, holdvilágos éjszaka volt. Ungváry hadnagy úron kívül már egyet
len tiszti.ink se volt. Jóval később tudtuk meg, hogy ezredpk-unk harc
álláspontján, Mihajlovciban kézi tusában elesett . Zlj .pk-unk fogságban, 
ahonnét később sikeresen megszökött és az Oskol völgyében ért utol 
bennünket. Századpk-unkat Karpenkovoban temettük el. Százhatan vol
tunk akkor éjszaka ott, a kamenkai erdőben. Egy tiszt, 3 thtts. , 6 tisztes. 
Úgy a tisztesek, mint a társaságunk zöme l. Világháborút megjárt öreg 
csontok . .. és Istennek hála, talán ez volt a szerencsénk . . . 

"Lettél volna öcsém Galiciában, Oknánál, ahol a ruszki majd meg
evett bennünket, vagy . .. az Isonzónál, mikor megbolondult a digó ... " 
vígasztalták, majd dorgálták a reményt vesztett, elfásult már semmivel 
törődni nem akaró csüggedt embereket. Öt napi szakadatlan menet 
után, már ahogyan a derékig érő hóban és a csontrepesztő hidegben 
menni lehetetf, értünk Alexejevka elé. Itt volt valamikor hadseregpság
unk álláspontja. A községbe már nem lehetett bemenni, mert megelő
zött minket az Iván. Ott már németektől, olaszoktól tarkállott a hó. Sem 
előre, sem oldalra, de még hátra se, jajgatott egy Tiso-féle tót kapi
tány ... mindenütt az orosz! Gölöncsér szkv. közben terepszemlét tartott. 
Talált egy felborult olasz Fiát kocsit tele szardiniával. Rágtuk, mint a 
káposztatorzsát, mert kőkeményre volt fagyva, de jó volt. 

Az esti szürkületben egy magyar vk. szds. szállt le gólyával (helikop
terrel). Közölte, hogy Nikolajevka és Alexajevkán kb. egy zlj erejű orosz 
erő van, akik a Budjeni-be vezető utat ellenőrzik .. Átvágni rajtuk nem le
hetetlen, amig főerejük meg nem érkezik. Hajnalra azonban a gyűrű
zár felerősödik, s akkor mindenki mehet Szibériába. A szazados ezután 
be'szállt helikopterébe és elrepült nyugati irányba. 

A mindenféle fegyvernemhez tartozó németek egy-kettőre összeszed
ték magukat és legyező alakban szétnyílva megindultak velünk a nagy 
"vagy-vagy"-ra. Éjjel 11 óra felé elült a harci zaj. Az olaszok, mint egy 
gátját tört áradat zúdultak rá a Budjeni-be vezető útra. Térdigérő kör
gallérjuk és kakastollas sisakjukban úgy tüntek fel , mint az éjben szál
ló denevérek! Én egyetlen megmaradt és megmentett géppuskámmal a 
pravoszláv templom tornyában voltam tüzelő állásban azzal a parancs
Csal, hogy Ungváry hadnagy úr rendelkezésére hagyhatom el a helyemet. 

Egész éjszaka szakadatlanul vonult a nép nyugat felé. Virradatkor le
küldtem Gölöncsér szkv-t, hogy nézzen szét és kérjen Ungváry hadnagy 
úrtól további parancsot. Nem múlott el egy félóra , jött vissza és jelen-
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tette, hogy Ungváry hadnagy úr 8 honvédünkkel ott fekszik a hosszú híd 
mellett ... fejlövést kapott. Tovább nem volt maradásom a toronyban. A 
templom előtt magyar gépkocsikra pakolták a raktárban hagyott élel
ri\iszer egy részét, vitéz Jórend cső.ezds. küldte őket vissza Novi-Oskol
ból. Amíg ők rakodtak, eltemettük Ungváry hadnagy urat 8 katonájá
val együtt. Rókafej megpróbálta szájharmonikáján eljátszani már halott 
hadnagyurunk kedvenc nótáját, hogy 

... ahová le fognak tenni, 
síromra nem borul senki ... " 

Csak eddig jutott el, mert rádőlt a kőkeményre fagyott hantokra és úgy 
sírt, mint egy apát veszitett gyerek. 
1979. január 19-én. 

vitéz Baranchi Tamáska Endre: 

Lovaglótanárom 

<Kricsfalussy-Hrabár Sándor ezredes emlékére) 

Rövid hírt kaptam Magyarországról: Kricsfalussy-Hrabár Sándor · 
Szekszárdon elhunyt. A pár soros hír másoknak nem sokat jelent, de 
bennem mégis sok régi emléket ébresztett fel, s így a hírt szomorúan 

. vettém tudomásul. 
1939 augusztus végén vettünk búcsút a Ludovika Akadémia ősi épü.!e

tétől és költöztünk át a budai Böszörményi úti csendőrlaktanyába. Jól 
. . tudtuk, hogy itt is egy kemény esztendőt kell majd eltöltenünk. Nem sok 
időbe került, hogy a tanári karunk tagjait személyesen is megismer
hettük. Én, mint vérbeli lovas, már előre megtudtam, hogy ki is lesz a 
lovaglótanárunk. Első találkozásunkkor mindjárt a legkellemesebb be
nyomást keltette bennem Kricsfalussy-Hrabár Sándor őrgy. úr. Ele
gáns, lovas megjelenésü, jól szabott zubbonyai, lovaglónadrágjai és ra
gyogó csizmái, fekete csákói mind elárulták a szemlélőnek, hogy ő a 10-
vastudományok tanára, professzora. Első lovardánkon a fedelesben már 
osztályozta is az évfolyam unkat, s két osztályba osztott bennünket. Az 
elsőben azigenjó és jobb lovasok, a többiek a második osztályba kerül
tek. A lovardai órák kellemesen teltek, mert lovagló tanárunk ritkán 
emelte fel hangját. Nyugodt, türelmes ember volt, sőt még ha korholta 
is a hibát elkövető lovast, még akkor is viccesen, mosolyogva tette, s 
napsütötte arcában csillogtak kék szemei. 

A "Lovaglás, Hajtás és Málhásállatvezetés" c. könyvet kellett tanul
nunk, s a feladott anyagot legtöbbször lovardai órán kérdezte ki tőlünk. 
Az első pillanattól kezdve éreztem, hogy kedvel, mert tőlem legtöbbször 
csak annyit kérdezett, hogy a felelete helyes volt-e, vagy nem a megszó
litottnak. Többször emlegette, hogy a lovarda a lovasember szemében 
egy szentély, ahova a legszebb ruhánkat, csizmánkat kell felvenni. Emi
att egyik másik tanárommal volt is nehézségem, amikor a lovardai na
pokon extra zubbonyban, szarvasbőrfoltos, vagy fekete strux lovaglónad-
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rágomban, s nyíregyházi híres Kiss-féle puhaszárú csizmámban jelen
tem meg. 

Nemcsak a lovardában, hanem a tereplovaglásban, az ugratásban és 
a lovasalakulati harcrendben is - szakasz erejéig - megkaptuk kikép
zésünket. Igen sokszor, amikor az első osztály lelovagolt, ott maradtam 
a lovard,a közelében és néztem tanáromat oktatás közben. Így egyszer 
azután abban a kitüntetésben részesültem, hogy átvehettem a második 
osztály óráját. Ö mellettem állt és mosolyogva nézte, hogy hogyan egreci
rozom osztálytársaim at. Ök a nyereg ből nem nagy örömmel néztek le 
rám, különösen, ha a lovardaostort is a kezembe vettem. A legnagyobb 
kitüntetés azonban az volt, mikor parancsot adott, hogy saját hátaslovát 
a Nemerét lovagoljam le. Erre nagyon büszke voltam, ezt nem minden
ki érhette el. 

Az esztendő elég hamar elszaladt, s jött hadnagyavatásunk a fedeles 
lovardában. Ennek én még jobban örültem, hogy a szépen feldíszített 
lovardában a "lovasok szentélyében" ránthattunk 38-an kardot, mint 
ujdonsült hadnagyok "A Hazáért mindhalálig" jelszavunkkal. 

1945 májusában, mint az utolsó magyar harcoló hadosztály tábori csend
őrosztag parancsnoka, magam is szovjet fogságba estem. 1946-ban a cse
remiszek földjére kerültem az Uszt-Scsorai táborba. Egyik napon új ha
difoglyok érkeztek, s megtudtam a tolmácstól, hogy csendőr.tisztek is 
jönnek. Nemsokára megnyílt a tábor nagy deszkakapuja, s hamarosan 
felfedeztem a három csendőrtisztet : Kricsfalussy-Hrabár Sándor ezds-t, 
Láncz László szds-t, akivel 1944 novemberében még Tokajnál álltunk a 
Tisza mellett védőállásban, s Budur Károly szds. évfolyam társamat. 
Nem ilyen viszontlátást reméltem . 

Ettől az időtől kezdve volt lovaglótanárommal együtt viseltem a hadi
fogság kemény és sokszor megaiázó éveit. Ö azonban nem hagyta el 
magát. Sportolt a lehetőségek szerint és a fiatalok gyakran megcsodál
ták a kézállását, vagy mikor a korláton a nehezebb gyakorlatokat is 
könnyedén megcsinálta. Itt is igazi sportember maradt. Minthogy kár
pátaljai származású volt, a ruszin nyelv tudásával hamarosan megta
nult oroszul is, s hamarosan ruhatáros lett. Akkor azután igen jó dol
gunk volt. Állandóan felvételeztünk, s vittük az anyagot a "szabad" 
oroszoknak ki, mert ez volt a cserek~reskedelmünk alapja. Uszt-Scso
ráróI együtt mentünk Mocsiliszcsé-re, majd onnan a Volga partjára, a 
tatárok földjére Volzsszk-ba, s később Zelenodolszk-ba. Nem lehet arról 
se megfeledkezni, hogy az itt tartott Borbála-esten a japán, német, 
lengyel, osztrák és román mellett a rangidős "tüzértisztünk" Kricsfa
lyssY-Hrabács ezds. volt, aki "pattantyus" fhdgy-ként jött át annak ide
jén a csendőrséghez. 

Jókedvét és humorát sohasem vesztette el. A lovasok a hadifogoly
táborban is összetartottak. Szííkebb baráti körébe tartozott Kricsfalussy 
Jenő huszáralezredes, Kókay Pál huszárezredes és lovas Nagy István 
cső.alez. Utolsó szovjetföldi állomásunk Voronyezs volt, a Don partján. 
Innen indultunk haza Magyarországra 1950. november 21-én, hol a buda
pesti Mosonyi úti börtönben kötöttünk ki. Itt is voltam együtt vele, egy 
cellában, aki az ottani kemény napokat is zokszó nélkül tűrte és nyuga-
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lommaI viselte. Utunk 1946 óta együtt haladt. 
A kazinczbarcikai kényszermunkatáborban is együtt voltunk. Ember

telen kemény munkát végeztünk, s emberáldozat is esett ennek ered
ményeképpen. A gyenge kosztolás miatt az idősebbek gyengültek le leg
jobban. Az idősebb tisztekből a táborparancsnokság ún. " szögegyene
sitő brigádokat szervezett, akik a földön ülve, kis darab vasuti sínen, 
mint üllőn napi nyolc órán keresztül kalapálták egyenesre a rozsdás 
szögeket. 1953. IX. 18-án került a csendőrtisztekre az elbocsátás 
napja . Az l-es számú épület nagy földszinti szobájában szorithattam ke
zet utoljára volt kedvelt lovaglótanárommal, akivel ha nem is a kiskun
halasi csendőr lovas tanosztálynál, de a szomorú és kegyetlen években 
1946-1953-ig együtt lehettem. 

Azóta is, ha alkalmam adódik, hogy lóra ülhetek, vagy lovascsendőr
re emlékszem Halmay Gyurka évfolyamtársam verssorai csengenek fü
lembe: 

Kircsfalussy Sándort még nézni is kellem, 
Ó veri belénk, hogy mi a lovasszellem. 
Lábaszárán feszül ezerráncu csizma, 
Ibolyakék szeme fénylik , mint egy prizma. 
Hőe! Gyü! szavakkal serkenté lovait, 
Minket soh'sem dicsért, mindig a tavalyit. 
Szídott, ha osztályunk széteső volt s laza, 
Ha sikerült így szólt: "No éljen a haza!" 
Mondta nem dől össze attól a csend6rség, 
Ha a fúrészporból ássák a nap hősét! 

Ma már ő is délcegen lovagol a Nemere hátán lovascsendőrei élén 
a csillagos Hadak Útján ... Legyen áldott emléke! 
1979. február 14-én. 

Dr. Kiss Gyula: 

vitéz KIRÁLY GYULA szkv. m.kir. csendőrezredes 
emlékezete 

Odahaza nem szolgáltam alatta és alig tíz éves csendőrségi szolgála
tom alatt nem találkoztam vitéz Király ezredes urral. Körleveleiből , 
csoportunkhoz, majd hozzám intézett írásaiból ismertem meg és a mély 
bajtársi érzés áthidalta a földrajzi távolságot. Ezért tudom, hogy többEm 
vagyunk, kiknek szíve összeszorul, hangja elakad és szemük elé lassan 
ködfátyol ereszkedik, mikor a hírt olvassák Örökös Tiszteletbeli Veze
tőnk elhunytáról. 

A súlyos veszteség, mely távozásával reánk szakadt nemcsak a mienk. 
Keressük föl tehát lélekben mindannyian szeretett Özvegyét, Endre fiát 
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és családját, s együttérzésünket, őszinte részvétünket kifejezve osszuk 
meg fájdalmukat. Utána gondolatban zarándokoljunk el a Campo Limpo 
temetőbe, frissen hantolt, virágokkal borított sírjához, s idézzük föl élet
pályája jelentős állomásait, emlékezzünk azokra úgy, ahogy azokat Ö 
elmondotta, amikor még a miénk volt. 

Erdély volt szűkebb hazája. Szilágyballán (Szilágy vm.) született 1893. 
XI. 12-én. Szülei később Deésre költöztek, ahol érettségizett, majd Ko
lozsvárra ment, hol három év jogot végzett. Az egyetem padjaiból in
dult el a háborúba a 32. gy.e-del , hol többek között kiérdemelte a Magyar 
Nagy Ezüst Vitézségi Érmet is. Mikor az összeomlás, a román betörés 
már szeretett Erdélyét fenyegette, harcolt tovább az 1918-ban megalakí
tott Székely Hadosztályban, mikor súlyosan megsebesült. Debrecenben 
egész bal karját amputálni akarták, mikor egyik bajtársa felkísérte 
Budapestre, hol karját megoperálták és megmentették. 

1922-ben, mint főhadnagy, belépett a csendőrséghez és attól kezdve 
a törhetetlen hit, a Testülethez és bajtársaihoz haláláig tartó hűség 
és ragaszkodás töltötte el egész énjét. Szolgált Pétervásárán, Szikszón, 
Szolnokon, Székesfehérvárott és 1937 óta Budapesten a m .kir. B.M. 
csendőrségi osztályában. Kiváló szellemi és erkölcsi képességeit előljá
rói hamarosan fölismerték, s 1944 év elején öt hozták javaslatba a közbiz
tonsági főosztály élére, mely már tábornoki beosztás volt. Szerénységé
re jellemző, hogy ezt a magas kinevezést csak úgy fogadta el, mikor 
megnyugtatták, hogy tábornoki előléptetésétől eltekintenek. A főosztály
hoz tartozott a csendőrségen kívül a rendőrség és négy alosztály, úgy 
mint a közbiztonsági, az egyesületi, a politikai és a külföldieket ellenőr
ző országos központi hatóság, mint alosztály. A nemzetiségi földerité
sek alapján tisztán rajzolódtak ki Előtte azok a jelenségek, melyekben 
Hazánk veszedelmét látta. Ezek mellé csatlakoztak a szélső baloldali 
felderitések, melyekben nemzetünk lelkének mérgezését látta a komm:u
nista tanok terjesztése által. (E tekintetben elég tapasztalatót szerzett 
az 1918-19-es kommunizmus idejéből.) 

A szélső jobboldali mozgalmak a német befolyás erősödésével jutot
tak nagyobb jelentőségre. Többször meg kellett állapítania, hogya gon
dosan összeállított csendőrjelentések háttérbe szorultak a budapesti 
rendőr főkapitányság politikai osztálya által szerkesztettek mellett. A 
fokozódó német követelések teljesítése lassan egyre nehezebb lett, az 
ellenőrzés fokozódott. Mikor Magyarország a németek oldalán beavat
kozott a háborúba , csendőreÍnk is elindultak tábori-csendőri szolgálat
ra elég nagy számban. Ezekkel már a hadrakelt sereg rendelkezett 
és igen sokszor nem hivatásuknak megfelelő célokra használták fel 
őket. Az erősödő német nyomás és követelésre a legfontosabb kérdés 
a zsidó kérdés megoldása lett. Ezt a közbiztonsági főosztályra akarták 
tolni, de vitéz Király ezds ezt nem vállalta el kijelentvén, hogya " zsidó
kérdés nem közbiztonsági kérdés." Az akkori belügyminiszter végül is 
elfogadta álláspontját és vitéz Endre László belügyi államtitkárt bízta 
meg. A kormányzói proklamáció utáni napon hajnalban megkezdődött 
a német beszivárgás a Várba. Két Tigris védelme mellett betörtek a 
belügyminisztérium Országház utca 30 alatti épületébe és íróasztalá-
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lill nál letartóztatták. Később Németországba hurcolták és fogságából az 
amerikai csapatok szabadították ki. 

Így ír visszaemlékezéseiben: " ... Isten megmentett, talán azért, 
hogy ismét élére állhassak kiváló csendőrbajtársaimnak, akikre utolsó 
leheletemig büszkén és szeretettel gondolok." Amikor a Gráz-i Magyar 
Csendőr Bajtársi Asztaltársaság megalakult, Endre fiával együtt az 
Alpok erdőségeiben erdőt irtottak, majd egy Klagenfurt-i (Karinthia) 
vállalkozónál templomokat restauráltak. Az ottani menekült táborban 
szerzett értesülés alapján lépett érintkezésbe vitéz Karsay Jenő al
eZ.-sel és Folkusházy Lajos altbgy. MKCsBK vezetővel, s munkájuk
ba hamarosan bekapcsolódott. Innen Délamerikába vándoroltak ki. 1958. 
VI. 20-án írja, hogy megindokolt felszólításra, sok oldalról felé 
irányuló bizalom folytán, alapos megfontolás után - miután rangban 
idősebb bajtársai a megbízás elől kitértek - átvette a MKCsBK köz
igazgatási veztését, hogy a napi nehéz munkával járó kenyérkereset 
után a nap, vagy éjjel még fennmaradó részét volt Testületünk és baj
társai javára fordítsa." Ekkor már Sao Paulóban dolgozik (Brazília), 
foglalkozása gyári munkás. 

1960. III. 21-én Folkusházy altbgy. magas korára való tekintettel le
mond és a vezetést vitéz Király ezds-nek adja át "mint aki a rangban 
következő közbeeső bajtársak lemondása után a vezetés átvételét vál
lalja ... " Tovább folytatja munkáját, a világban szétszórtan elhelyez
kedő, letelepülő bajtársak fölkutatását, összefogását. Abból kiindulva, 
hogy a fontos, a közösségi életet mélyen érintő ügyekben a vezető ne 
legyen elszigetelve és döntéseiben önmagára utalva, tovább szervezi · 
a tisztek és thtts-ekből álló Vezetési Bizottságot. Körleveleiben tájékoz
tat az emigrációs katonai egységkeresésről, majd példának állítja és 
gratulál a Cleveland-i (Ohio, USA) bajtársaknak hivatalos müködési 
engedélyük elnyerése alkalmából. Ifjú csendőrök, leszármazottak, 
csendőrbarátoknak közösségi életünkbe való bevonásával szeretné már 
akkor is ritkuló sorainkat kiegészíteni. 

Az idő azonban már Fölötte is múlik. Többször betegeskedik, s látá
sa gyengül. Szükségét látja annak, hogy a fiatalabb nemzedéknek adja 
át a vezetést. 1963. XII. 31-én kelt intézkedésével a már ugyancsak hiva
talos működési engedéllyel rendelkező, példás tevékenységet folytató 
az egyik legnagyobb létszámú Toronto-i (Ontario, Kanada) csoportunk 
4 tiszt és 4 Thtts-éből álló Vezetőséget alakit és átadja nekik az MKCsBK 
vezetését, akik vitéz Kövendy Károly szds-sal az élen 1964-ben megkez
dik működésüket. Az új, fiatalabb generációhoz tartozó bajtársi csoport 
össz'etétele, elhelyezése jobban megfelelt emigrációs helyzetünk kívá-
nalmainak. ' 

Ez az intézkedés Közösségünk megerősödését hozta magával. vitéz 
Kövendy szds., az új Vezetőség elnöke, személyesen fölkereste 24 cso
port és számos szórvány t kitevő világszervezetünk bajtársainak nagy 
részét és a dynamikus fejlődés eredménye lett az öröklakás ában be
rendezett MKCsBK levéltár, könyvtár, Múzeum és eszmei Csendőr Lak-
tanya. ' 

A vezetés át'adása után is figyelemmel és élénk érdeklődés sel kíséri 
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Közösségünk működését és Sao Paulo-i csoportunk összejöveteleinek 
családjával és barátaival együtt hűséges résztvevője. 22 évi szomorú 
távollét után Ezredes Úr végre megölelhette sokat szenvedett Felesé
gét. Hűséges barátai, bajtársai és becsületes magyarok segítségével 
sikerült Öt kimenteni: 1966. XI. 18-án megérkezett a Santos-i kikötőbe, 
hol Endre fiával együtt várták türelmetlenül. Bizony időbe kerult, míg 
megismerték a sok utas között .. . Családja odahaza teljesen kihalt. Szü
leivel és testvéreivel a kolozsvári Házsongárdi temetőben találkozott 
az 1944. évi nagy bombatámadás után, melynek öccse is áldozatul esett. 
Felesége családja is kihalt, egyetlen nővére kivételével, aki 1975-ben ' 
még egyedül élt otthon, miután férjét orosz fogságból való hazatérése 
után rövidesen eltemette. 

Felesége 1977 decembere óta súlyos beteg. Állapota 1978 Karácso
nyán még rosszabbra fordult és az orvosi kezelés mellett mindnyájan 
szeretettel és gondossággal veszik körül kedves betegüket. A betegség 
Ezredes Urat is megviselte, 8 kg-ot fogyott és az izgalmak legyengítet
ték. IV. 24-én kórházba utalták általános gyengeség, étvágytalanság ' 
miatt. A további súlyveszteség miatt beszéde lehalkult, egyedül járni 
már nehezére esett. Müller Antal őrm. csoportvezető, valamint Dávid ' 
József törm. még IV. 28-án meglátogatták és beszélgettek Vele. Május 
lO-én a délutáni órákban csendesen elaludt. Határozott diagnózist keze:' 
lő orvosa se tudott megállapítani. Véleménye az , hogy általános testi 
gyengeség, az emésztő szervek müködésének egymás utáni kihagyása 
volt okozója gyors halálának. 

Mint tényleges tiszt nem politizált. Nem volt se szovjet, se németbarát. 
Dolgozott esküjéhez híven Hazája és Nemzete erkölcsi és anyagi Javai
nak védelmében. Sok szenvedés és megalázás jutott élete folyamán 
osztályrészéül. Törhetetlen hite , hűsége adott Neki erőt felelősségteljes 
beosztásaiban és a megaláztatások elviselésére is. Egyénisége,gondol
kodása, jelleme még rövid leveleiből is kitűnik. Mélyen érző és gondol
kodó ember volt, kiemelkedő egyéniség volt nemcsak mint csendőr, de 
az egész emigrációban is. 

Zárjuk nemes emlékét szívünkbe és fogadjuk meg az Ö szavát, mEm:
jünk tovább, együtt, egymás kezét fogva a ritkuló sorokban is. A Minden
ható adjon Neki békességes nyugodalmat. .. 

Vitéz Király Gyula 
élt 86 évet 
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Domokos Sándor: 
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Írok és sírok 

Csak írok, írok, írok ... 
Ám minek? 
A fájó szó ma 
N em kell senkinek. 
Untat a bánat 
Zavaró a jaj, 
Az élet ma egy 
Önző diadal! 

Csak írok, írok, írok ... 
Ám kinek? 
Ki meghallgatná 
Többé nincsenek, 
Elnyelte őket 
Háború s e kor 
Ez önemésztő 
Közömbös pokol. 

Csak írok, írok, írok . .. 
S e sorok 
- Mint Delphiben 
A ledőlt oszlopok -
A multat jelzik, 
A hősit, nagyot 
Amit ama 
Már elhallgattatott. 

S csak sírok, sírok, sírok 
Ám minek 
Már eltemetve 
A volt istenek .. . 
A mese is ... 
A hősi ballada, 
Mind együgyüek 
Balga vigasza! 
Üres vidámság dul e földtekén ... 
Hát ezért írok s ezért sírok én. 

Közösségi, Egyesületi és Társadalmi Események 

Ausztrália 

Sydney (N.S.W.) Testületünk alapításának 98. évfordulóját helyi cso
portunk a déli félteke időjárási viszonyainak megfelelően és a szokásos
sá vált formában ez évben május 19-én rendezte meg a csoport és az ügy
vezető Dr. Tamás Gyula szds. irányitásával. Helye ismét a magyar köz
pont díszterme volt. A Hősök Emléktábláját fényszóró világította meg, 
míg az asztalok fejénél elhelyezett csendőr címer a bajtársi közösségünk 
és az ez alkalomra ellátogató MHBK zászlói között volt kiállítva, gyö
nyörű szekfűcsokorral díszített asztalon. Az ünnepélyen képviseltette ma
gát a Magyar Vitézi Rend, az MHBK, a Magyar Cserkész Szövetség, a 
nemzeti sajtó, s az Erdélyi Szövetség. Majdnem minden egyesület, baj
társ eljött, együttérzésükkel nagyszerű kifejezést adva a volt Testüle
tünk iránt ma is érzett megbecsülésnek. 

Bogsányi József ezds. magas korára való tekintettel kimentését kérte, 
míg Ft. Takács atya, plébános áldását küldte. A megnyitó beszédet Dr. 
vitéz Jani István szds., csoportvezető mondotta, s a nap jelentőségé
nek méltatása mellett a Mindenható áldását kérte Közösségünk emig
rációs céljaira. Ezt követően átadta a MKCsBK 25 éves Jubileumi Em
Iékérmét a MKCsBK Vezetőjének megbízásából és képviseletében Goór 
György, Majsay Ottmár és Shelly Ferenc bajtársaknak, akik nemcsak a 

A Sydney-i bajtársa k csoportja az ös zi 
kirándulás alkalmával. 
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háborúban, de azóta is együttérzésükkel és bajtársi kiállásukkal, közre
működésükkel példásan támogatták a csoport célkitűzéseit. 

Goór György zls ., Goór György alez. fia, hdpd. iskolát végzett 1944-
ben a Balaton melletti harcokban tüntette ki magát. Ma az MKBK helyi 
csoportjának ügyvezetője, tb. csendőr, a Szt. László Rend lovagja, a cser
kész mozgalom egyik legfőbb támogatója. Majsay Otmár vk. szds., az 
első Csendőrnap ünnepi szónoka, tb. csendőr, a csoportnak változatla
nul igaz barátja. Shelly Ferenc a repülő hdpd. iskolát végezte, majd a 
Szt. László ho. önkéntese, a Magyar Kis Ezüst és két Bronz Vitézségi 
Érem tulajdonosa , hosszú évek óta csendőrbarát, tb. csendőr, a Szt. Lász
ló Rend lovagja, az MHBK helyi csoportjának zászlótartója. 

A jelenlevők meghitt üdvözlés ben részesítették a kitüntetett bajtársa
kat, majd következett az izletes társasvacsora, melynek végeztével Goór 
György zls. tb. csendőr mondotta el ünnepi beszédét többek között az aláb
biakban : 

"Nem ünnepelni, hanem emlékezni jöttünk ma össze. 
Emlékezzünk hagyományosan a m.kir. Csendőrségről, annak tagjai

ról, akik összenőttek a magyar Hazával , annak alkotmányával és népé
vel. Biztosították a törvényes rendet, az egyén életét, jogait, a közbiz
tonságot és a szabadságot. 

A !ll.kir. Csendőrség sohase volt politikai rendőrség, hanem vidéki 
rendfenntartó szervezet, mely más rendőrségi szervezettől csak katonai 
jellege révén különbözött. Feladata volt, hogy a közigazgatási és igaz
ságügyi hatóságokat hivataluk ellátásában támogassa , utasításaikat vég
rehajtsa, az emberi életet, az egyéni tulajdont, az egyéni szabadságot 
megvédje. 

Ugyanezt teszi a híres kanadai lovascsendőrség, az amerikai FBI és 
a Scotland Yard Special Branch is anélkül, hogy bárkinek - a kommu
nistákon kívül - eszébe jutna azokat ezért politikai rendőrségnek nevez
ni. 

A csendőrségnek 64 éves szolgálatteljesítése alatt sohasem volt hatóság
joga, csupán kimondottan végrehajtó szervezet volt. A csendőrségnek 
nem volt büntető, törvénykezési joga, nem volt koncentrációs tábora, sőt 
egyetlen börtöne se. Ha az embert nem a ruha teszi, akkora kakastoll 
is csak látható jele volt annak, hogy a markáns bajusz mögötti arca 
a legnemesebb és legértékesebb magyar férfiak egyikének lelki tükre. S 
ha a kalapácsütés edzi az acélt, a meghurcoltatás és nélküiözés a fegyelem 
által talán fékezett sokoldaluságot és élniakarást csak fokozni tudta. Ha 
az árulás és hazugság az igazság kikristályosodását hozza maga után, 
akkor a m.kir. csendőrség tagjainak ma épp oly büszkén van joguk áll
ni, mint hajdan, a Kárpátok gerineén őrtálló bajtárs aiknak, mert a m.kir. 
Csendőrség - a testület és tagjai részesei egy 98 éves legendának. 

Ha a közönybe süllyedt és orosz megszállás alatt szenvedő Hazánk fe
lett egyszer megfordul a csillagok állása, ha az eljövendő magyar szá
zadokban akad majd egy igazszívű és hűséges magyar krónikás , vagy 
egy tollat forgató Balassa Bálint, vagy gróf Zrinyi Miklós , aki majd a 
tünt századok mélyéből kutatja népünk legnagyobb kivándorlásának ak
kor már régen porlepte és szélfujta nyomát ... akkor annak a krónikás-

30 

, 

nak érctáblába vésve kell majd megirnia , a lantosnak pedig hősi ének
ben kell elzengenie, hogy 1881. február 14-étől kik és hogyan őrködtek a 
magyar falvak és vidék népének biztonsága felett, majd 1944-45-ben, 
Hazánk romlásának végnapjaiban kik álltak a vártán a római birodalom 
legendás katonájának mintájára és tartottak ki az orosz ellen a végsőkig. 

A krónikásnak el kell mondania minden bizonnyal, hogyacsendőrök 
azoknak a névtelen magyar katonahősöknek ivadékai, akik a honszerző 
Árpád seregében portyáztak, kiknek ősei elestek Muhinál, Mohácsnál, 
Eg~r, vagy Nándorfehérvár ostrománál, kiknek ükapái Rodostóig kisér
ték Rákóczi fejedelmet , kiknek dédapái Görgeyvel mászták meg Bra
nyiszkót ... kiknek apái Limanovánál rohamoztak a kozák lándzsaerdő 
ellen . .. ők maguk pedig karabéllyal védték 1944-45-ben a Kárpátok hágó
it a magyar falut éppúgy, mint a fővárost . .. akik Szibériában haltak meg, 
s börtönök mélyén, vagy vesztőhelyen adták életüket hőn szeretett kis 
Magyarországunkért. 

De ez csak évszázadok mulva lesz , ha egyáltalán lesz. 
Ma, nekünk, kik még élünk és ennek a legendás testületnek szellemét 

igyekszünk életben tartani, a Mindenható kötelességet és feladatot adott. 
Nekünk, akik a világégést túléltük, s ma a szabad nyugati világban él
hetünk, nekünk kell fölráznunk közönyös, kényelmeskedő honfitársain
kat. Kedves Bajtársaim! A 35-40-45 ével ezelőtt letett eskű ma is kötelez! 
Sem földrajzi távolság, sem idő, se társadalmi körülmények nem olda
nak és nem oldhatnak fel eskünk alól. 

A 34 évvel ezelőtt befejezett otthoni viszonyok és mai életkörulmé
nyeink között mutatkozó különbségek között a legnagyobb és legkirivóbb 
az, hogy a régi, parancsra teljesített kötelesség helyett lelkiismeretünk 
szavára kell hallgatnunk: 

Ma vezetés helyett példaadás , irányitás helyett iránymutatás az álta
lános fegyelem helyett pedig önfegyelem kell, hogy sorainkban helyet 
találjon. 

Ha így lesz, akkor a jövő századok krónikása Leonidas spártai király 
szavaival emlékezik majd meg az emigrációba szakadt csendőrökről : 

Megcselekedték amit megkövetelt a Haza! " 
Híven! Becsülettel! Vitézül! 
A nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után a bajtársak késő estig 

maradtak együtt beszélgetve a legjobb hangulatban. A csoport ügyveze
tője Dr. Tamás Gyula szds . 505.38 Cdn dollárt utalt át, mint a csoport 
hOZZájáruláSát a B.L. kiadási költségeihez. (Dr. v.J.I. 1979. V. 24.) 

Melbourne (Victoria). 1979. II . 18-án Daylesfordban megtartott Csendőr
napon a bajtársak egyik csoportja; (B.L. 1979. évi l. szám 54. és 55. oldal) 
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Balról jobbra a térdelő sorban: Bánkuti J. őrm., csoportvezető, Pásztor I., Gulyás B., 
Dr. Bánsági B. , Perjéssy J. , az álló sorban: Ferenczy M., a házigazda, Fadgyas L., 

Péterffy Zs., Kovács A., Nagy Gy., Farkas J. , Antalffy P. , Farkas 1., Jászai I . 
és Fodor S. 

, 
A Csendőr Találkozó színhelye, Péterffy Zsombor bs-ék nyaralója 

a Port Philip Bay partján. McCrae mellett (Viktoria) 1078.XII. 29-én. 
(B.L. 1979. 1. szám, 56. oldal.) 

Európa 

Graz (Stmk. , Ausztria) A grazi Katolikus Magyar lelkészség és a Ke
resztény Magyar Egyesület a régi szép otthoni szokás szerint május utol
só vasárnapján, 27-én tartotta meg a Hősök napi emlékünnepélyt a Köz
ponti Temetőben. Ragyogó szép, tavaszi naposidő volt. A természet a te
mető fáit új köntösbe öltöztette és azokat dús virágokkal díszítette. A 
virágok csodás illatot árasztottak, s a fák lombjai között éneklő mada
rak ünnepi zenét szolgáltattak. A helybéli és környékbeli magyarság a 
temető kápolnájában gyülekezett, hol 10: 30-kor Ft. Nyers János plébános 
mondott szentmisét és szentbeszédében emlékezett meg a magyar Hő
sökről , akikről odahaza csak lelkük mélyén emlékezhetnek testvéreink, 
Akik életüket áldozták a Hazáért és az emberi szabadságért, majd meg
szentelte a Hősi Emlékre helyezendő koszorút. A mise után rózsafűzért 
imádkozva vonultak az Ismeretlen Katona emlékművéhez , hol Lengyel 
Béla altbgy. mondott ünnepi beszédet. Üdvözölte az Osztrák Frontharcos 
Szövetség tiszti küldöttségét, majd kijelentette, hogy" ... mi nem kíván
tuk a háborút, de a reánk kényszeritett háborúban a magyar katona meg
állta a helyét! " Utána következett a Szózat eléneklése és az Emlékmű 
megkoszorúzása . Altbgy. úr megőrizte testi és lelki frissességét. Senki 
se biné , hogy már a nyolcvanas éveit járja. Mindenkihez van barát
ságos szava, melyek olyan elűditően hatnak. Isten engedjen Neki még sok 
esztendőt! (B .J. 1979. Vl.ll) 

Magyarok koszorúja az Ismeretlen Katona emlékművén a grazi Központi temetöben 
1979. V. 27-én. 
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Délamerika 

Sao Paulo (Brazília). Csoportunk a hagyományos Csendőrnapot ez év
ben II. ll-én d.u. 4 órakor műsoros társasvacsora keretében tartotta meg 
hozzátartozói, jóbarátai és vendégei társaságában. A résztvevők száma 
meghaladta a 23 személyt. Megjelentek Nt. vitéz Mohai Szabó Béla ref. 
lelkipásztor, az MHBK főcsoportvezetője, Ft. Dr. Hets Aurelian O.S.B., a 
magyar kolónia plébánosa, vitéz Almay Béla vk. ezds., özv. vitéz Szilas
sy Lászlóné, Vörös Károly bs-unk, Gaál József tb. cső. és leánya és mások 
a csoport barátai és pártoló tagjai közül. A magyar Hiszekegy elmondá
sa után Müller Antal őrm. csop. vezető felolvasta vitéz Király Gyula · 
ezds. Örökös Tiszteletbeli Vezetőnk üdvözlő levelét az alábbiak szerint: 

"Kedves Barátaink, kedves Bajtársaink! 
A múlt évi Csendőrnapi igen jóleső közös megemlékezéseteket hálá

san köszönöm. Feleségemmel együtt nagy szeretettel gondolunk min
dig Rátok, igaz örömmel siettünk mindig Közétek, boldogok voltunk, 
ha együtt lehettünk Veletek. Sajnos, akkor mind a ketten betegek vol
tunk. 

Az idei Csendőrnapon személyesen akartam megköszönni ezt az 
olyan szép és olyan jóleső gesztust, de betegségünk most se engedi 
meg, hogy mi is Veletek lehessünk: ezért ezúton teszem ezt meg az
zal, hogy mihelyt ismét egészségesek és utazóképesek leszünk, ismét 
együtt fogunk ünnepelni! 

A Magyarok Istenének áldását kérve Rátok, meleg baráti és bajtár
si szeretettel ölelünk meg kedves Mindnyájatokat. 
Jundiai, 1979. I. 29. 

öreg barátotok: 
Király Gyula" 

A csoportvezető a levél felolvasása után megnyitót mondott, melyet a 
közönség nagy tetszéssel fogadott. Utána Almay Béla vk.ezds. köszöntöt
te a csoport bajtársait az alábbiak szerint: 

"Szeretettel üdvözöllek Benneteket a Csendőrnapon, s Rajtatok keresz
tül mélységes tisztelettel és hódolattal köszöntöm az ünneplő csendőrsé
get. Magyarország büszkeségei voltatok. Ti voltatok a magyar ember biz
tonsága kis faluktól fel a nagy városokig. ' 

Tisztelettel köszöntött Benneteket mindenki, mikor a nehéz járőrmene
tet oly könnyedén, daliásan hajtották végre. Ahol megjelentetek Ti Vol
tatok a megtestesült becsület és férfiasság. Gyönyörű díszmeneteiteket 
gyalog és lovon bámulta az idegen és büszkék voltunk mi a leghűsége
sebb fegyvertársainkra ! És jött a háború! A magasabb parancsnoksá
gok előtt Ti adtátok az őrséget és Ti ügyeltetek a rendre tovább is a há
ború forgatagában, ahol már vérre ment a játék. 1\ mindig tökéletes öl
tőzködés biztonságot adott nekünk. Ahol pedig harc'olni kellett, Ti adtá
tok meg a mintát. Támadásban és védelemben mindig, Budapest leom
ló falainál és másutt, ahol erőtök és tudástok kellett. 

Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan. Jön az igazságszolgáltatás, 
melynek leghüségesebb védői voltatok. Lehet, hogy legnagyobb részünk 
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nem éri el a földön a magyar feltámadást. De már ma is legenda vagy
tok és szájról szájra jár a dicsőségetek híre. Fiaitok, vagy unokáitok meg
érik biztosan. A legenda: Magyarország, híven, becsülettel és vitézül! 

Ezt mondja Nektek ma, a Csendőrnapon a magyar fegyveres erők egyik 
legidősebb tagja. " 

Utána Ft. Dr. Hets Aurelian plébános emlékezett meg a magyar csend
őr erényeiről, melyekkel mint a törvény őre és végrehajtója védte az or
szág közbiztonságát. A záró beszédet Nt. vitéz Mohai Szabó Béla ref. lelki
pásztor mondotta , többek között, hogy " a földi törvények végrehajtásá
hoz föltétlen szükséges a lélek rátermettsége. Igazságot tenni csak úgy le
het, hogy ha az aki eljár benne Isten törvényeivel is tisztában van. " 

A müsor után a csendőrasszonyok gazdagon és izlésesen megterített 
asztallal, ízletes ételekkel vendégelték meg a megjelenteket. A vendégek 
a késő esti órákig mar adtak együtt és egy kellemes , barátságosan eltöl
tött est emlékeivel vettek búcsút a csoportvezetőtől és a rendezés ben se
gédkező bajtársaktól. A csoport 90 US dollárt utalt át a B.L. kiadásá
nak költségeire. CM .A. 1979.11.18.) 

Buenos Aires (Argentína) Az MHBK helyi csoportjának rendezésében 
műsoros ünnepség keretében tartották meg a Hősök napját bajtársaink 
az ifjúság bevonásával 1979. V. 27-én. Nt. Szabó Imre ref. lelkipásztor 
bevezető beszéde után Ungár Bertalan fiúcska szavalta el Sövény Teréz: 
Utolsó kivánságom c. vers ét. Magyar és spanyol nyelven beszélt szépen 
szépen a magyar Hősökről Fuchs Géza, argentín tengerésztiszt jelölt, a 
haditengerészet egyenruhájában, továbbá Nagyiványi Patricia , Nagyivá
nyi Ödön szds. bs. leánya. Az ünnepi beszédet Dr. Sömjéni Ernő, szkv.o. 
szds, orvos , az MHBK csop. vezetője tartotta . Utána a koszorúzás követ
kezett. Az MKCsBK koszorúját Dr. Képíró Sándor szds. helyezte az emlék
műre . 
CK.L. 1979. V. 28.) 

Régi csendőr-kép Buenos Aires-i bajtársak és hozzátartozóikról, egy 
emlékünnep alkalmával a temetőben. B-ról j-ra: Papp J. fhdgy., Mátyás A. 
törm. , ifj. P intér A-né, ifj. Pintér A. hdgy., v. Vattayezds. úr, Madarász E. 

g.szds., Besenyi K. örgy., Dr. Várnai I. szds. , Besenyi K-né, Dr. Kassi J. szds., 
Pintér A. ezds. , Dr. Várhelyi E . szds. 
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Amerikai Egyesült Államok 

Cleveland (Ohio) A Magyar Csendőrök Családi Közössége a Holiday Inn 
báltermében tartotta meg 1978. december 31-én, 8 órai kezdettel a már 
valójában hagyományos CSENDŐR SZILVESZTER néven ismert zárt
körű táncestélyét, mely igen jó hangulatban tartott a r eggeli órákig. A 
zenét a magyar származású Frank Haynes 6 tagu együttese szolgáltatta. 
Az összejövetel- miként az a korábbi évek során is - igen szép anyagi 
eredménnyel zárult. Ez teszi lehetővé, hogy a Közösség az otthon élő 
bajtársakat, azok özvegyeit támogathassa. Ugyancsak segítik szerény 
adományokkal a helybeli magyar iskolát, a Burg Kastl-i (Nyugatnémet
ország) magyar középiskolát és internátust, a Ligomer-i (Pa. , USA.) 
Református Öregotthont, stb. Ezenkivül az 1974-ben hozott közösségj köz
gyűlési határozat alapján minden Karácsonykor az azévben 72. életévü
ket betöltött és helyben lakó bajtársaknak 200 dollár karácsony j segélyt 
utalnak ki. 

••• 
Miként a B.L. 1979. évil. számának 57. oldalán már hírül adtuk február 

ll-én tartották meg a bajtársak a Csendőrnapot díszebéd keretében a 
CMAC (Clevelandi Magyar Atlétikai Club) helyiségében hozzátartozóik 
és jóbarátaik társaságában, 200 fő részvételével. A vendé'geket Molnár 
István szds. , a Közösség elnöke üdvözölte, megköszönve ragaszkodó ba
rátságukat. Felsorolta név szerint a sajnos évről-évre több örökre távo
zott Bajtársakat. Dr. Balázs Sándor rő. felügyelő emelkedett szavakkal 
méltatta a csendőrséget, mint az ország rendfenntartó oszlopát a rend, 
az erkölcs a közbiztonság támaszát. Utána Dr. Molnár Zsigmond rő. 
fogalmazó a tőle megszokott humorral rendőr anekdotákkal szórakoz
tatta a megjelenteket. (Mindketten csendőrbarátok és tb. tagjai a Közös
ségnek.) (M.E. 1979. IV.l.) 

Bajtársak csoportja a MCsCsK 1979. VI. 24-iki piknikjén. 
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1979. VI. 24-én, Clevelandtól kb. 40 km-re, a magyar görögkatolikus 
egyház tulajdonát képező Mária-Pócs kegyhely területén tartotta meg a 
Családi Közösség évi kirándulását. A hely maga hatalmas terület, ősfák
kal, tiszta levegővel ideális a piknik megrendezésére. Ezt a munkát 
valamint a "sorakoztatás"-t Elek Sándor bs. odaadó szorgalommal és 
igen eredményesen végezte el. Az évszaknak meg nem felelő en az idő 
igen hűvösen, majdnem hidegen indult. Dél felé azonban már lekivánkoz
tak amellények, szvetterek és vastag kabátok. Ragyogott a nap, javult 
a hangulat és egyszerre mindenki kezdte magát jól érezni. Kívánatra 
a kedves nővérek magyaros ételeket szolgáltak fel, legtöbben azonban 
a magukkal hozott, s a helyszínen saját tűzön készitett " táska-élelmet" 
fogyasztották. A kirándulási létszám 31 fő volt, a bajtársak, hozzátarto
zóik és vendégeik, barátaik beleértve. A kellem es beszélgetés kapcsán 
a bajtársak közelebb kerültek egymáshoz -- felelevenítve a régi szép 
időket (amikor mindnyájan egy kicsit még fiatalabbak voltunk) , emle
getve a múltat, a még élő, vagy már eltávozott bajtársakat, előljárókat 
eseményeket. Szép volt, jó volt, egy kicsit mindenki gazdagabban távo
zott: a viszontlátásra, legközelebb! (M.E. 1979. VIII.8.) 

1979. VII. 21-én, vasárnap Clevelandban (Ohio) Terézhalmy Géza tü . 
szds. és felesége ismét megrendezték az immár hagyományos "tüzér
pikniket" , melyre több bajtársunk-is hivatalos volt. A nagyszerűen sike
rült garden-party-ról a jelenlévők társas lapon küldötték üdvözletüket a 
Szerk-nek, melyeket köszönettel vettünk és jókivánságaikat ezúton vi
szonozzuk bajtársi szeretettel. 
U.M.I. 1979. VII. 21. 15h) 

New-Brunswick (N. J.) Az 1979-es Csendőrnapot a bajtársak ez évben is 
a Szt. László r.k. Egyházközség azonos nevű termében tartották meg 
hozzátartozóik, jóbarátaik és vendégeik társaságában 1979. III. 3-án este 
240 személy részvételével. A már megelőző napon gondosan feldíszített 
teremben a vendégeket Horváth Sándor zls., csoportvezető , az est fő
rendezője fogadta a rendező bizottság élén. Amikor a társasvacsorához 
megterített asztaloknál a vendégek helyeiket elfoglalták Nt. Bertalan Im
re ref. lelkipásztor vezetésével elénekelték az amerikai és a magyar 
Himnuszt. Utána a csoportvezető köszöntötte szeretettel a vendégeket, 
majd ünnepi beszédet mondott, többek között az alábbiakat: 

"A csendőr bajtársak nevében szeretettel köszöntöm Önöket" és köszö
netet mondok, mivel hívó szavunkra ismét eljöttek, hogy együtt ünne
peljük a m.kir. Csendőrség felállításának évfordulóját. Ha körülnézek 
itt a vendégeink népes seregén, csupa ismerős arcokat látok, olyanokat 
is, akik 25-26 éven keresztül mindig eljöttek erre a napra, amit mi volt 
csendőrök nagyon nagyra értékelünk és hálásan köszönünk. Sajnos az idő 
múlását megállítani nem tudjuk, aZ évtizedek rohannak egymásután, 
s ahogy a temetőkben a csendőrsírok felsorakoznak, soraink aszerint rit
kulnak . .. A régi kakastollas vitézek létszáma napról napra kevesebb 
lesz és mindig többen és többen mennek el az előírt "nagypihenőre" , 
az örök hazába. De ezen a napon, ahányan még élünk a nagyvilágon 
szerte-szórva, a csendőrszívek együttdobognak és az emlékezés oltárán a 
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láng kigyullad. Ez a hallhatatlan erő a hősi halált halt Bajtársaink és 
Mártírjaink misztikus szelleme tart bennünket csendőröket össze, és ha 
ez így van, akkor életünk és hivatásunk nem volt hiába való. 

Végignézem itt a teremben lévő csendőr bajtársaimat, akiket főleg az 
emigrációban ismertem meg, látom határozott tekintetüket, akkor nekem 
úgy tűnik, hogy nem is civilruhát, hanem valamennyien a díszes és fess 
csendőregyenruhát viseljük. Egy pillanatra átszellemülve, féltő szeretet
tel megsimogatom az itt látható kakastollat, s azt hiszem magyar Test
véreim, hogy nem is New-Brunswick-ban a Szt. László teremben, ha
nem valahol Magyarországon, valamelyik csendőrőrsön ünnepeljük a 
m.kir. Csendőrség 98. születésnapját. Ebben a pillanatban újra csendőrök 
vagyunk! Nem számít magyar Testvéreim, hogy megöregedtünk, soraink 
megritkultak, de szívünk most is eskűszóval fogadott eszmék érdekében 
szent Hazánk feltámadásáért dobog. 

Ezért az eszmékért haltak meg apáink és nagyapáink az I. Világhá
borúban a Doberdo fennsíkján, az Isonzo völgyében. Mi ezeknek a fiai 
30 évvel később az utolsó szál emberig védtük a Kárpátok hágóit, a keresz
ténységet, a magyar anyák és leányaink tisztaságát a "felszabadító" 
oroszhordák ellen. A Királyi Várat 3,000 csendőr védte 52 napon keresz
tül, kik mind elhullottak a dicső harc mezején. Ezért lettünk mi háborús 
bűnösök. Akik pedig nem a szibériai hadifogoly táborok meszesgödrei
ben végezték be életüket, azokat saját hazájukban verték agyon. Hasonló 
sorsa lett több, mint 100,000 hadifogolynak, 25,000 gyermekembernek, 
kiket 1956-ban a lyukaszászló alól hajtottak el örök átnevelésre, akik soha
se látták viszont szüleiket. 
Erről beszéljenek a jámbor hazalátogatók és hídépitők, akik szerint 

otthon már minden jó, enni-innivaló van bőven, s szól acigánymuzsika. 
Nem beszélnek azonban Magyarország függetlenségéről, a szabadválasz
tásról, a szabad sajtóról, a vallásgyakorlatról, stb. Kérjük tehát Test
véreim a Mindenhatót, hogy az a föld, melyet annyiszor öntözött véré
vel a mi népünk az övé lehessen és neki teremje gyümölcseit! Ebben a 
hitben zárom emlékezésemet: "Híven, Becsülettel, Vitézül , MIndhalá
lig! " 

A beszéd után Ft. Füzér Julián plébános mondott asztali imát, s kez
detét vette a finom és bőséges disznótoros vacsora. Végeztével a Hungária 
zenekar nyitó csárdására, "Már én többet, már én többet csendőrkáp
lár nem leszek ... " hangjaira elkezdődött a tánc és tartott reggel 4 óráig. 
Az est mind erkölcsileg, mind anyagilag teljes sikerrel végződött. A 
csoportvezető a bajtársak B.L. előfizetéseivel együtt 290 dollárt küldött 
be a központnak. Ugyancsak adományoztak a ref. templomnak 50 és a 
r.kat. templomnak 100 dollárt, miután ünnepségeiket mindig itt tartják. 

Dicséretet és elismerést érdemelnek a rendező bajtársak, különösen 
Földes Domokos és Zimonyi Vendel, akik a csoportvezetővel együtt időt 
és energiát nem kímélve az emlékestet előkészítették és szép sikerrel 
levezették. (H.S. 1979. III. 13.) 

Orlando (Florida) Miként a B.L. 1979. évi 1. számában hírt adtunk a 
m.kir. Honvéd Ludovika Akadémián 1940 évben fölavatott hadnagyok 
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1979. III. 31-ével bezárólag Orlandoban Ludovikás világtalálkozót ren
deztek, melyre összes bajtársaikat meghívták, valamint a hadapródis
kolát, ludovikás tanfolyamok és akadémiák tanárait, növendékeit csa
ládtagjaikkal együtt. Kb. 80-an vettek részt a találkozón, mely szám az 
egy hét alatt hullámzott, mert voltak akiknek el kellett menniök, viszont 
új vendégek is érkeztek. Elhatározták, hogy a találkozót a jövőben is 
megtartják, s hogy komoly témáról is legyen szó. Téma: al a múlt: 
"Ki mit élt át 1944. X. l5-én? Az utolsó harccselekmények Ny. Magyar
országon és Ausztriában." Jelen: Az "Erdélyi kérdés", "Hazacsalogató 
kooperáló tendenciák kiértékelése." Jövő: Az emigrációs magyar tijú
ság nevelése és még több más kapcsolatos tárgy. A találkozón nem volt 
kötött program, a megjelentek mindvégig kellemes bajtársi körben be
szélgettek el, szórakoztak és cserélték ki felejthetetlen emlékeiket. To
vábbi tájékoztatást ad Simorjay Ferenc fhdgy., címe: 8720 Nevers 
Avenue, St. Leonard, Qu., Canada, HIR 2M1. 
(S.F. 1979. IV. 12.) 

Kanada 

Toronto (Ontario) Csoportunk Csendőrnapi vacsoráját 1979. III, Hl-én 
tartotta meg a Csárda vendéglő különtermében 33 szeméiy részvételé
vel. A főhelyen a csoport zászlója függött. Megjelentek Dr. Nagy György 
a Kanadai Magyarok Szövetsége-elnöke és helyettese Dr. Gyallay-Papp 
Domokos, Ft. Békési István, Nt. Seress Ödön ref. lelkipásztor, Varga 
Géza szds., tb.cső., vitéz Fekete Antal zls., Soós péter őrm., aki 200 km-ről 
most hetedik éve már, hogy a bajtársa kkal együtt költi el az ünnepi vacso
rát. Ugyancsak részt vett az ünnepi vacsorán Fáy Ferenc hdgy., költő. 

A vendégeket Dr. Szalontai Sándor g.fhdgy. csoportvezető köszöntötte, 
majd megjelent az egyenruhás csendőr járőr, mely már annyi év óta a 
csoport összejöveteleinek a hagyományosan patinás csendőr j~lIeget meg
adja. A vacsora után vitéz Kövendy Károly szds. üdvözölte özv. Tar Jó
zsefnét Múzeumunkat legáldozatosabban támogató tagot, továbbá Fáy 
Ferenc költőt , aki Északamerikában, a főbb magyar központokban tar
tott beszédeiben és előadásai keretében mindig megemlékezett a volt 
m.kir. Csendőrség béketeljesítményeiről és háborús helytállásáról. Ez
'után mellére tűzte a még 1975-ben adományozott MKCsBK 25 éves Jubi
leumi Emlékérmet. Fáy Ferenc meghatódva és büszkén vette át a csendőr 
kitüntetést, s megigérte, hogy mint "a legfiatalabb tb. próbacsendőr" 
a jövőben is szolgálni fogja a csendőr eszmét. A lelkes bajtársi kör a 
késő esti órákig maradt együtt. (v.K.K. 1979. III. 12.) 

Toronto (Ontario) A Kanadai Magyarok Szövetsége a helybeli magyar 
egyházak és egyesületek közreműködésével az MHBK rendezésében tar
totta meg 1979. V. 27-én, május utolsó vasárnapján a Hősök napját a Bu
dapest parkban elhelyezett 1956-os Hősök Emlékműve előtt. Az MKCsBK 
koszorúját vitéz Kövendy Károly CM szds., müzemőr, Peterdy Mihály 
és Máté Károly őrm-ek helyezték el az Emlékművön. 
(v.K.K. 1979. V1.28:) 
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( \4,.,.

Fáy Ferenc és felesége a torontói Csendörnapon. 

, 

vitéz Kövendy Károly CM szds. 
bajtársaival az 1978-as Toronto-i Csendörnapon 

Welland (Ontario) és környékbeli csoportunk ez évi piknikjét 1979. VII-. 
29-én tartotta meg Lukács Ernő bs. szépfekvésű farmján, Welland köze
lében. Résztvett kb. 70 személy, a bajtársa'k, hozzátartozóik és vendégeik. 
Megjelentek Wellandból Czapáry Zoltán ezds, Bándi Bertalan az lVJH.BK 
csoportvezetője és Dr. Fáy István, feleségeikkel. Ugyancsak ott voltak 
bajtársaink Hamiltonból Id. Seregélyes Márton, Deme Lajos, Papp és 

40 

Várhalmi bs-ak, Toronto-ból vitéz Kövendy Károly, Buffalo-ból (N.Y., 
USA) Dr. Kuli Sándor, Veres Zsigmond bs-aink feleségeikkel. Ez alka
lommal bogrács-pörköltet főztek a főszakács Kolozsváry Zsigmind bs. 
irányitásával, galuskával és krumplival. A pörkölt ízére, minőségére jel
lemző, hogy a vendégek nagy része duplázott. A kisebbik része csak 
azért nem, mert elfogyott, pedig 80 személyre főztek, bőségesen. Sorso
lás is volt. A nyeremények voltak: Kalocsai, hímzett női bluz, egy asz
talteritő, Kolozsváry Zsigmindnétól, festmény keretben Veres Zsigmond 
ajándéka. Anyertesek: 'Tarnóyné Éva, Lukács Ernőné, s Sándorné An
nuska voltak. A vendégek és bajtársak a késő éjjeli órákig maradtak 
együtt kitünő hangulatban. A piknik szép anyagi, de főként szép erkölcsi, 
társadalmi sikerrel zárult. A csop. vez. a B.L. kiadásának költségeire, 
1979. II. felére egyidejüleg 100 dollárt küldött. (M.J. 1979. VII. 31.) 

Kanada 

Montreal (Quebec) A hagyományos Csendőrnapot a csoport ebben az 
évben is megtartotta. Március 3-án szentmisét, illetve istentiszteletet 
szolgáltattak az elesett csendőr Hősök lelkiüdvéért a helybeli magyar 
templomokban, hol a bajtársak családtagjaikkal együtt szép számban 
jelentek meg. Az MHBK részéről vitéz Phőte Gáspár bs. volt jelen. A 
Csendőrnapi összejövetelt 1979. III. 17-én este 7.30-kor a Magyarok Nagy
asszonya r .k. Egyházközség ' Kultur-termében tartották meg. Küldött
séggel képviseltette magát az MHBK élén Detre Gyula bs . csoportve
zető, egyben az MHBK kanadai főcsoportvezetője, Magyar Lajos elnök 
és Korda Sándor könyvtáros a Szent István Kultúregylet részéről és má
sok is. A 150 fős ünneplő közönséget Cserhalmi Ferenc őrm., csoport
vezető üdvözölte, majd Ft. Chilla Raymond plébános mondott asztali ál
dást. Az izletes vacsorát Mal\rancziné csendőrasszony, valamint Foga 
Antal és Spalovszky Mihály bs-ak készítették el igazi nagy hozzáértés
sel, ami természetesen nagyon ízlett vendégeiknek. A felszolgálást a 
csendőrasszonyok és az ifjusági tánccsoport leány tagjai látták el. Vacso
ra után a m.kir. Csendőrség 98 éves történetét, béke és háborús teljesít
ményét is méltató beszédben áldozott volt Testületünk emlékének az 
est ünnepi szónoka vitéz Kelemen Ferenc tart. fhdgy, aki többek között 
az alábbiakat mondotta: 

"A m.kir. Csendőrség napját ünnepeljük. Hogy ezen az ünnepélyen 
igaz adatokra támaszkodhassunk, hivatkoznun~ kell vitéz Kövendy 
Károly csendőrszázados "Magyar Királyi Csendőrség a törvény és rend 
szolgálatában", mely megjelent Torontóban 1973-ban. 

A II. Világháború előtti otthoni naptárakban február 14-e a m.kir. 
Csendőrség tagjainak pirosbetüs ünnep volt. Ezen a napon az egész or
szág területén a kisebb nagyobb községektől , az ún. őrsállomáshelyektől 
az ország fővárosáig a csendőrség emlékezett. A külsőségekben legim
pozánsabb Csendőrnap azonban mégis az ország szívében, Budapesten, 
illetve Budán volt , ahol a néhai Kormányzó Urunk a csendőrséget azzal 
külön is kitüntette, hogy legfelsőbb rendelete szerint minden február 
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13-án délben csendőr díszőrség váltotta fől a honvéd udvarlaki őrséget 
és így február 14-ének mind a 24 órájában kakastoll lengett a budai 
várban, legfelsőbb Hadurunk udvarlaki őrségén. Az ünnepi hírre ezrével 
jött el az érdeklődő közönség. A sorban és rendben vonuló fehérkesztyűs, 
puskás díszszakasz jövetele különleges eseményvolt : 24 órára csendőrök 
veszik át a legfelsőbb Hadúrnak járó szolgálatot. Csillogó szemű budai 
ifjúság, könnyesszemű felnőttek nézik a katonai pompa eme csodáját. 

Ma már nincs Csendőrnap, nincs csendőravatás Magyarországon. 
Nincs csendőristentisztelet, nincs udvarlaki őrség. Ezt mind megszün
tette az otthoni zsarnokság. Egyet azonban nem tudott megszüntetni, 
a csendőr testületi szellemet, akakastolI becsületéhez való föltétlen 
ragaszkodást. 

Ez gyujtotta most meg az emlékezés fáklyáját szerteszét az egész nyu
gati világban, mindenhol az emigrációban ahol magyar csendőrök 
élnek. Úgy érzem, hogy most lélekben együtt vagyunk a vasfüggöny mö
götti bajtársakkal ... február 14-én lélekben újra együtt vagyunk a mi 
közös, nagy istentiszteletünkön és együtt kérjük a Mindenhatót, hogy ves
sen már véget az istentelenség és ekkora igazságtalanság uralmának ... 
Emlékezzünk lélekben együtt hősi és mártír halottainkról, akik életüket 
áldozták fel értünk, Hazánkért jelmondatunk szerint : Hiven, Becsület-

. tel, Vitézül a Hazáért mindhalálig!" 
Az 1. Világháború során mint tábori csendőrök voltak beosztva a had

rakelt seregeknél az arcvonal mögött, az elfoglalt területeken, ahol 
fontos közbiztonsági szolgálatot láttak el kiemelkedő bátorsággal és hű
séges kötelességteljesítéssel. Én magam is láttam a harctéren a tábori 
csendőrök szolgálatát, aki harcoltam az orosz fronton, Galiciában 1916-
ban a Brusilov offenzívában és 1917-ben a Brusilov offenzíva visszaveré
sében. Az osztrák-magyar 7. hadsereg tábori csendőreinek kitüntetése 
Felsővisón történt az offenzívában teljesített kiváló és hősi viselkedésük 
elismeréseképpen. 

1938-1941 között Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék magyarlak
ta területei egy részének visszaszerzésének idején, mikor a honvéd 
bevonulását a csendőrség követte, a díszfelvonulás kor a felszabadított 
magyar lakosság lelkesen, bizalommal és örömkönnyek között fogadta 
vissza őket. 

A keleti arcvonalon az orosz haderő 1944-ben elérte a Kárpátok vonu
latát és a nemzet készült, hogy megvívja élet-halál harcát az országot 
legázolni akaró ellenséggel szemben. 1944 nyarán a szovjet többszáz 
partizánt vetett be Kárpátalján. Ezeket a csendőrök küzdötték le hősi
es, elszánt harcokban. Hamarosan az ország csendőr tanalakulatai, 
csendőr-iskolák, később az őrsök, szárnyak, osztályok kivon legénysége 
tiszt jeikkel az éle n sorba bevetésre kerültek a szovjet túlerővel szemben 
s néhány nap alatt elvéreztek. 

Erre a sorsra jutott az ország három csendőrzászlóalja, az ungvári 
a Vereckei szorosban, a nagyváradi Délerdély lankáin, a galántai Csepel 
szigeten, Budapest védelmében. Kivették részüket a csendőrszázadok és 
a megmaradt közbiztonsági erő is . A budapesti karhatalmi csendőrez
red védte az utolsók közt az ősi Buda várát. A budai Vár tömegsír-
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jaiban közel 3,000 csendőr és 160 tiszt alussza örök álmát. 1945 tavaszán 
a m.kir. csendőrség 60 %-os tiszti és 50 %-os legénységi veszteséget szen
vedett. 

Az 1945 utáni rendszer intézkedései, a Testület feloszlatása tagjainak 
üldözése, egyetemes pusztítása, hősi halottainak meggyalázása keserűen 
szomorú kitüntetés számára. Mindezek azt bizonyítják, hogy a Testület 
pusztulásáig teljesítette azt a feladatot , melyet a magyar törvények 
rendeltek el neki. 

Az emigrációban elsőnek alkották meg segélyszervezetüket és az elsők 
között csatlakoztak a különböző hazafias szervezetekhez. 1947-ben az 
emigrációban lefektették a MKCsBK alapjait. A " Bajtársi Levél" elju
tott minden ismert csendőr címére. 1948 tavaszán megszületett az MHBK., . 
hova a csendőrökjavarésze belépett, de sohase oszlattákföl saját csendőr 
szervezeteiket. 

Az MKCsBK a hazai csendőrség emigrációs utódja hittel és bizalommal 
tekint előre és tovább ápolja a csendőrszellemet. 

Emlékezetül 1979. február 14-ére, a m.kir . csendőrség 98. születés
napjára ... amely megemlékezés köszönti az otthon és az emigrációban 
még élő egykori csendőröket, akiknek a száma már egyre jobban fogy, 
akik évről évre mind többen mennek el az égi járőrutakra. De aki utol
sónak is vonul be majd közületek az égi őrsre , vagy csendőrlaktanyába, 
az oda is vigye el majd magával a magyar csendőröknek a nemzeti ér
zés és gondolatvilágba vetett és mind a mai napig megtartott törhetet
len hitét! 

Befejezem beszédemet a m .kir. Csendőrség jelmondata szerint: 
"Hiven, Becsülettel, Vitézül, a Hazáért mindhalálig!" 

A nagy tetszéssel fogadott beszédet Dr. Zsigmond András a "Magyar
Élet" főszerkesztőjének méltatása követte, aki szintén a csendőrség mű
ködését ismertette és üdvözölte a csoportot a Csendőrnap alkalm~val. A 
beszédek után rövid műsor következett, melynek keretében Spalovszky 
Mihályné szavalta el Hajas István " KakastolIasok" c. vers ét szép siker
rel, majd az ifjúság tett ki magáért. 

Négy pár táncolt magyar táncokat élükön Jászberényi bs. gyermekei, 
Jóska és Elvira. A zenét özv. Sas Jánosné , Margit asszony szolgáltat
ta, kinek fia szintén táncolt. Minden elismerést megérdemeltek. A műsor 
után Kocsis Antal adott szórakoztató zenét, mely mellett a vendégek a 
késő éjjeli órákig szórakoztak nagyon jó hangulatban. A szereplőknek 
és a rendezőknek lelkes közreműködésükért a csoportvezető mondott 
köszönetet, kiknek munkája és segitsége mind hozzájárult ahhoz, hogy 
ez az est is szép és jól megérdemelt sikerrel végződött. 
(Cs.F. 1979. IV.26.) 

Montreal (Quebec) Az MHBK helyi csoportja 1979. V. 27-én, Hősök nap
ján, az ünnepi megemlékezések után 13.15 órai kezdettel a Hungária 
Társadalmi Egyesület emeleti különtermébenJubileumi Díszebédet ren
dezett megszervezésének és működésének 30 éves évfordulója alkalmá
ból. Az MHBK központi Vezetőjének képviseletében Fülöpp József őrgy. 
(Calgary , Alberta) vett részt ezen a meghitt és kivételes összejövetelen 
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s. tolmácsolta mind a vezetőség , mind a bajtársak szerencsekiváQatait 
és együttérzését. (D.Gy .1979.V.8.) 

A Csendőrnapon megjelent bajtársak 1979. III. 17-én, balról-jobbra: Jászberényi József 
pénztáros, Szabó Lajos, Hercegfy-Dupán Ferenc, Kovács János, Foga Antal bs. főszakács, 

. v. Kelemen Ferenc ünnepi szónok, hátul: Spalovszky Mihály vigaimi rendező, Cserhalmi 
Ferenc csop. vezető, Pataki József, s a csoport egyik vendége. 
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Dr. Zsigmond András, a Magyar Élet főszerkesztője üdvözölte csoportunkat és 
méltatta a m.kir. Csendőrség múltját a Csendőrnapon 

~ 

A vendégek egyik csoportja a Montreal-i Csendőrnapon 
0979. március 17-én 

(A Photo Studio Roxboro, Szabó Sándor bs. felvételei) 
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(Szabó Sándor bs. felvétele.) 
Fülöpp József őrgy. montreáli bajtársai 

kőrében egy korábbi látogatása alkalmával. 

Kanada 

Hamilton (Ontario) Az 1979-es Csendőrnapot eltérve az utóbbi évek szo
kásaitól id. Seregélyes Márton főtörm., csoportvezető családi házának 
alkalmas, címeres zászlóval feldíszitett termében, műsorral egybekö
tött társasvacsora keretében tartották meg a bajtársak 1979. március 
31-én. 

A csoport élénk társadalmi kapcsolatainak megfelelően a vendégek 
között helyet foglaltak Antalffy Imre, a Magyar Kultur Bizottság elnöke 
feleségével , Jankura Ákos tanár, a 27. cserkészcsapat pk-a feleségével, 
aki a leánycserkészcsapat pk-a, Lamperth Zoltán öregcserkész és fele
sége. Ugyancsak eljött több weIl andi bajtárs, valamint adohányvidéki 
csoportunk vezetője, feleségeikkel. 

A Magyar Hiszekegy eléneklése után a műsorvezető felkérte a csoport
vezetőt az emlékbeszéd elmondására, aki a vendégek űdvözlése után a 
Csendőrnap mai jelentőségéről szólott, többek között az alábbiak szerint: 

"Ma amikor a Csendőrnapi megemlékezés ünnepének megtartására 
összejöttünk egy rövid történelmi visszapillantást kell tennünk és emlé
keinkben visszatérni 1881. február 14-ére, mely a Magyar Királyi Csendőr
ség történetének első, fényesen világitó napja volt. 

A csendőrség felállítása forduló pontot jelentett az ország közbizton
ságában: A törvény tisztelete és betartása, a rend és nyugalom helyre
állott. Ez megalapozta a csendőrség tekintélyét bel- és külföldön egy- ' 
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aránt,és elismerést hozott. Ennek eredményeképpen a későbbi évek fo
lyamá nyugati államok közbiztonsági szakértői látogatták meg orszá
gunkatés tanulmányozták Testületünk szervezetét és működését. Itt 
hivatko atok többek között a német csendőrség legfelső parancsnoksá
ga által 938 nyarán Szombathelyre, az őrsparancsnoki iskolába küldött 
bizottság látogatására, mely a látottak ftHött elismerését fejezte ki. 

Büszké vallhatjuk tehát, hogy dicső Testületünk valóban a magyar 
állam tárn sza és a nép bizalmának letéteményese volt mindaddig, míg 
a vörös ha fereg el nem özönlötte Hazánkat. A csendőrség nagy része nem 
kis mérték~en vette ki részét a II. Világháborúban Magyarország meg
védéséért f~lyó életáldozatot is követő küzdelemben, melyet több ezer 
csendőr hős~ halála bizonyit. E becsületes helytállásukért és a hivatás
ból folyó szol~álat teljesítéséért otthon börtön és bujdosás, az emigráció
ba kényszerü\teknek pedig a táborokban megaláztatás jutott osztály
részül. 
Később azon'ban az emigrációs csendőrök úgy Európában, mint tenge

ren túl közösségi és társadalmi vonalon végzett munkájukkal elért szép 
eredményekért elismerésben részesültek nemcsak a magyar közösségek 
és egyesületek vezetői, hanem a hatóságok részéről is. 

A közel múlt ban II. Erzsébet, Kanada királynőjét képviselő főkor
mányzó a körünkben lévő Pásztor Béla főtörzsőrmestert kiváló magyar 
nemzeti emigrációs és társadalmi munkájáért részesítette magas kana
dai kitüntetésben. 

Ma azért jöttünk itt össze Bajtársak és Barátok egyaránt, hogy méltó
képpen megünnepeljük Testületünk megalapitásának 98-ik évfordulóját. 
Ez alkalommal hódolunk hősi halottaink emlékének és lelkileg összefor
runk azokkal is, akik otthon szenvedésben élnek. Lelki szemeink előtt 
még megjelennek azok is, akikkel az emigráció nehéz éveiben együtt 
dolgoztunk, akik már kiestek sorainkból és a Mindenhatónál jelentkez
tek szolgálattételre és ugyanakkor számot adnak földi életükben vég
zett munkájukról. 

Ezek elhalálozása sorrendben a következők: Kozma István és Tajthy 
Zoltán zls-ok, Csiki Imre, vitéz Pap Ferenc, Csontos Pál őrmesterek, 
Gérus Istvánné, aki a csoport zászlajának avatásakor zászlóanya volt, 
és idős Dr. Mészáros József ~b. csendőr, aki az ötvenes években többizben 
meleg szeretettel bocsátotta házát a csoportunk rendelkezésére összejö
vetelek céljából. Ez év január 16-án kisértük utolsó útjára Enyedy Lász
ló főtörzsőrmester bs-unkat, aki több éven át a Központi Vezetőség tagja, 
egy évig a MKCsBK ügyvezetője, s 1977-ig megszakitás nélkül a helyi 
csoport pénztárosa volt. Az elköltözött bajtársak ott fönt az örökkévaló
ságban már látják, sőt tudják, hogy itt a földön mit végeztek jól és mit 
rosszul. Bennünket is majd aszerint osztályoznak, miként szeretjük 
egymást, vagy gyűlölködünk egymás között. Mi a munkájuk elismeré
séül a hála és a szeretet érzetével és lelkünkben fájdalommal tartsuk 
meg őket továbbra is emlékezetünkben. 

A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat és békességes pihenést. Egy 
Perce's néma felállással adózzunk most emléküknek ... 

Kedves Vendégeink, kedves Bajtársak! Immár 34-ik éve, hogy az emig-
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rációba kényszerült volt Csendőrség kis kőzösségekbe tömörülv ide
genben ünnepli a Csendőrnapot. Ez a 34 éves emigrációs sorskö össég 
rangra és rendfokozatra való tekintet nélkül közlebb hozott be nünket 
egymásho·z. Leomlottak a válaszfalak. Kölcsönös szeretetben, sztelet
ben és egymás iránti megbecsülésben élünk véleménykülönbsé ek mel
lett is. Legyen hát az erkölcsi törvény számunkra, s a bajtársias g, az ön
fegyelem, az egymással való törődés és segiteni akarás irápyitsa kö
zösségi életünket. Ez legyen összetartozásunk megbonthatatl~h erős foro. 
rása. Csakis ez a magatartás kapcsol össze szorosan bennünfet és csak i 
ezáltal nyerjük el és érdemeljük ki mások, de különösen a Tagyar tár
sadalom bizaimát és elismerését. Aki ez ellen bármilyen forIl]ában is vét, 
az , ha lassan is, de idővel kihullik közülünk önmagától. ; 

A Jóisten adjon egy igazi felszabadulást szeretett HazáI}'knak, áldást 
és jóegészséget nehéz, áldozatos és önzetlen közösségi munkát végző Ve-
zetőinknek és mindannyiunk számára." I 

Az érdeklődéssel és figyelemmel hallgatott beszédet Deme Lajos szds . 
visszaemlékezése követte a több, mint negyedszázaddal e.zelőtt , március 
15-én tartott zászlószentelési ünnepségre, mikor is 20 bajtárs kézről-kéz
re adva tett hűségfogadalmat az akkor papjaink által megáldott zászló
ra. Zászlóanya volt néhai Gérus Istvánné. Az akkori ünnepségen ott volt 
a vendégek között a Kanadai Kir. Lovas Csendőrség <RCMP) helybeli 
helyettes vezetője is, aki beszédében párhuzamot vont a m.kir. csendőrség 
szervezete és az RCMP működése között. 

Az évfordulóra való visszaemlékezés után kitünő és izletes vacsora kö
vetkezett finom süteményekkel. A vacsora befejeztével a Csendőrnap 
méltatásához hozzászóltak Jankura Ákos , Lamperth Zoltán, dohányvidé
ki csoportunk vezetője, Gérus István és Suller János régi kanadás 
csendőr bajtársak, Jaczenko Imre és Nagy Mátyás tb. csendőrök, vala
mint a wellandiak üdvözletét hozó H.B. bajtársunk. Talpraesett beszé
det mondott még a csendőrséghez valófelvételével kapcsolatban L. Lajos 
bajtárs . 

Végezetül a műsorvezető fejezte ki keresetlen, szívből jövő szavakkal 
mindannyiuk hálás köszönetét avendégeknek megjelenésükért, a Suller 
házaspárnak és a háziasszonynak a kiváló vacsoráért, a csendőrasszo
nyoknak a finom süteményekért és a szíves segitségért, majd a háziak
nak a kedves vendéglátásért. A hivatalos rész, s a vacsora befejeztével 
Antalóczy Imre és művésznő felesége énekszámai, ifj. Seregélyes Márton 
tanár, cserkéztiszt furulyaszámai után megindult az általános nótázás , 
melynek, során elénekelték mindannyiuk nótáj át. A baráti társaság az éj
féli órákig maradt együtt kitünő hangulatban és a vendégek ismét egy 
kedves emlékkel gazdagabban tértek haza otthonaikba. 

A Csendőrnap-i összejövetelen a bajtársakkal, feleségeikkel és a ven
dégekkel együtt résztvett 37 személy. A műsort Deme Lajos szds . ve
zette. Az emlékest sikere mind erkölcsileg, mind anyagilag tökéletes 
volt. A csoport 150 DOLL1RT Küldött a Bajtársi levél kiadási költségeire . 
(S.M. 1979. IV.8.) 
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Id. Seregélyes Márton fötörm. csop. yez. emlékbeszédet mond a hamiltoni 
Csendörnapon 1979. III. 31-én. Balról-jobbra : Jankura Ákosné, Jankura Ákos, 
v. Lamperth Zoltánné, v. Lamperth Zoltán, a csoportvezetö, Jaszenko Imréné, 

Nagy Mátyás. Középen: v. Fekete Gyula fötörm., s felesége, 
Papp Ferencné, Jakab Ferencné. 

A hamiltoni bajtársak és vendégeik egyik csoportja. Balról jobbra: 
A csop.vezetö, Kerekes Albert, Deme Lajos, Gérus István, Nagy Mátyás, 

Jaczenko Imréné, Antalóczy Imréné, az előtérben : Seregélyes Kati és Papp Ferenc 
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Kanada 

Calgary (Alberta) Az MHBK kanadai főcsoportja 1979. márciusi körle
veiében' állást foglalt a hazai báb-kormány, annak külföldi megb}~ottai, 
kultúr és egyéb néven álcázott ún. attaséinak az emigrációs IIJagyar
ság társadalmi életébe való beszivárgása ellen. Az ottawai követség kü
lönösképpen azokat a lehetőségeket használja föl, melyeket a ~ultúr és 
sport szereplések nyujtanak. Tájékozatlan, vagy a nemtörődöm~égig kö
zönyös személyeken keresztül, a művészek és sportoló k árnyékában kap
csolatot vesznek fel számottevő magyar személyekkel és azokJn keresz
tül a közösségekkel. Cél az emigráció egységének megbontása. 

Miután Keletkanadában a Kanadai Magyarok Szövetsége, yalamint a 
torontói egyesületek, Montrealban pedig a NagybizottságlJa tömörült 
egyesületek határozott, elutasitó ellenállása miatt kisérleteik végül is meg
hiusultak, legutóbb nyugaton próbálkoztak. Így a Lethbridge~i, Calgary-i 
és Edmonton-i események során személyesen környékezték meg a ma· 
gyarságot imitt-amott bizonyos eredménnyel. Szabadföldi életünk irány t
mutató egyesüléseinek számottevő többsége, így a mi Közösségünk is 
az otthoni, népünket elnyomó zsarnokkormányt nem ismeri el törvényes
nek, azzal határozottan szembenáll, küzd a kommunizmus ellen és min
den erejével azért dolgozik, hogy Hazánk ezektől megszabadulva, népünk 
és nemzetünk önállóan élhesse életét teljes szabadságban, egy független 
Magyarországban. . 

"Magától értetődik tehát, hogy Közösségünknek nem lehet tagja az, 
aki a jelenlegi otthoni kormány, vagy külföldi képviseletének bármelyi
kével is kapcsolatba lép, azokat hajlandó fogadni, vagy lehetőséget ad 
arra, hogy ezek nyilvánosságot kapjanak magyar közösségek előtt való 
szereplésre. Tiszteljük mindenkinek egyéni szabad elhatározását, véle
ményalkotó jogát és azt, hogy egyéni életét hogyan szabja meg. De 
ugyanezt követeljük Közösségünk részére is. Éppen ezért Közösségünk 
is elvárja, hogy aki közénk akar tartozni, tisztelje a Közöség kialakított 
normáit és azokat tartsa be, már csak azért is, mert senkit se kénysze
rítettek a közénk való belépésre. "Aki tehát bármilyen egyéni meggon
dolás alapján erre nem hajlandó, annak számára csak egy becsületes 
megoldás kínálkozik: nyiltan vallja meg más irányú nézetét és távozzon 
békésen sorainkból' , - írj a körlevelé ben Fülöpp József őrgy. bs. az MHBK 
kanadai főcsoportjának vezetője. 

A Calgary-i magyar egyházak és bajtársi egyesületek 1979. V. 27-én, 
május utolsó vasárnapján emlékeztek meg Hőseinkről. A magyar temp
lomokban bemutatott szentmise illetve istentisztelet után a Magyar Hősi 
Emlék, s a Hősök emléktáblájának megkoszorúzása következett. A Ma
gyar Vitézi Rend, a MKCsBK, a Magyar Szabadságharcos Szövetség, 
valamint a rendező MHBK közös koszorúját Seibert Albert bs. MHBK 
csoportvezetőhelyettes, illetve vitéz Sebő Ernő többszörösen volt MHBK 
csoportvezető helyezték le a bajtársak nevében. Ugyanezen a napon a 
Magyar Kultúrközpont területén a bajtársi egyesületek közös rendezé
sében jól sikerült pikniket tartottak. 
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Kanada 
'if?,;!' 

Calg~ry (alberta) Csoportunk még működése idején beve 
óta is t~rtott szokásának megfelelően két évenkint tisztujf közgyűlést 
tart, milwr is új csoportvezetőt és pénztárost választ. arancz János 
őrm. csoportvezető 1977.III.ll-e óta vezeti a csoporto március"is:ára' 
hívta össze saját lakására a tisztujjitó közgyűlést. A határozatképesség 
megállap~tása után Karancz őrm. nyitotta meg a gyűlést és felkérte vitéz 
Balogh József bs-at, tegye meg pénztári jelentését, melyet a közgyűlés 
elfogadott. Ezután a csoportvezető ismertette a csoport tevékenységét, 
mely anyagilag is és erkölcsileg is, különösen a testvér bajtársi egye
sületekkel fenntartott együttműködés tekintetében példás és igen ered
ményes volt. Működési idejük lejártávalleköszönő Karancz János őrm. 
csoportvezetőnek és pénztáros helyettese vitéz Balogh József fhdgy-nak 
a közgyűlés egyhanguan köszönetét fejezte ki. Majd a jelölések megej
tése, s a választás megtartása eredményeképp SzeW""Q!~l csendőr-t 
. választotta meg csoportvezetőnek, pénztáros he(yetteséül pedig Szabó 
Gellért hdgy-ot. 

A választás eredményét mindkét bajtárs elfogadta, s a csoport veze
tését átvették. 

• Calgary (Alberta) A Magyar Szabadságharcos Világszövetség helybeli 
szervezete 1979. VII. 7-én tartotta meg hagyományos Anna-bálját társas
vacsorával egybekötve a Magyar Kultúrközpont helyiségeiben. A bál al
kalmával tolmácsolta Magas István a M.Sz.V.Sz. (Washington, D.C., 
USA) alelnöke és kanadai elnöke a vezetőség elhatározását, mellyel 
". , . az egyetemes magyarság odaadó és hűséges szolgálatában több év
tizeden át kifejtett kiváló tevékenységéért, az egyletközi együttműködés 
érdekében végzett igen eredményes munkásságáért nyugalomba való 
vonulása alkalmával 

FÜLÖP P JÓZSEF' őrnagy bajtársunkat 
Örökös Tiszteletbeli Tagjává választotta." 

A bál közönsége, barátai és bajtársai meleg ünneplésben részesítették 
kitüntetett Bajtársunkat. 

\{ictoria (British Columbia) Bajtársaink az ez évi Csendőrnapi meg
emlékezést Dávid Sándor törm. bajtársunk lakásán tartották meg. A 
városon kívül lakók a nagy távolság és egyéb elfoglaltságaik miatt nem 
tudtak megjelenni. A nap jelentőségét vitéz Hangodi János alhdgy., 
csoportvezető méltatta és beszámolt külön is a szolnoki ' osztály elszen
vedett súlyos vesztességeiről. Ismertette a Szolnok, Ujszász, Jászberény, 
Gödöllő és Pest környéken folyt harcokat. Akik ezeket túlélték, azok 
nagyrészben Budapest védelmében véreztek el. Ez az oka annak - ad
ta elő a csoportvezető, - hogy alig találni a szolnoki osztály állományá
ból bajtársakat. Ezután vitéz Hangodi Jánosné felolvasta vitéz Nagy 
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Lajos "Akkor is Karácsony napja volt ... " c. Kat. Magyarok Vasárnap
jában megjelent cikkét, mély átérzéssel. A megjelentek még sokáig 
együtt maradtak élvezve a házigazda és Felesége szíves vendégszere
tetét. (v .H.J. 1979. III. 13.) 

A MAGYAR ÉLET ESEMÉNYEI VILÁGSZERTE 
Ausztrália 

Utczás Mihály: 
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4. Ausztráliai Magyar Találkozó Melbourne-ben 
1979 Újévkor 

Az első magyar találkozót Melbourne magyarsága rendezte meg 1969 
végén és azóta minden három évben - fokozódó sikerrel - újra meg
rendezésre került: 1972-ben Sydney-ben (N.S.W.), 1975-ben a mi Adelaide
ünkben (S.A.). Most 1978 végén és 1979 elején újra Melbourne-ön (Vic.) 
volt a sor. 

A három évvel ezelőtt nálunk, Adelaide-ben tartott találkozó rende
zésében több bajtársunk (különösen néhai Vincze Sándor szds.) igen tevé
kenyen vett részt, ami Adelaide kisebbszámú magyarságának nagyon 
szép sikert hozott. A most Melbourne-ben lezajlott 4. Találkozó nem is 
szárnyalta túl a nagy gonddal kidolgozott és megtartott adelaidei talál-
kozót. 

Még erősen benne éltünk az ausztrál Karácsony hangulatában (az 'éj
féli misén ájuldoztak a hőségtől a zsúfolásig megtelt templombap), mikor 
már készülődtünk az útra, a 750 km-re lév.ő Melbourne-be. 1978. XII. 
28-án, csütörtökön indultunk feleségemmel kocsinkon és első nap csak 
100 km-re Melbourne-ig, Ballarat városáig jutottunk. Ott ugyanis kelle
mes estét töltöttünk egy régi bajtárscsaládjával. Másnap délelőtt húztunk 
be Melbourne-be, s miután motelünkben kikötöttünk, már folytattuk is 
utunkat, messze délre, Péterffy Zsomborékhoz, a Port Philip Bay partján 
lévő nyári lakjulthoz, Csendőr Találkozó-ra. Nagyon szívélyesen fogad
tak bennünket. Sajnos azonban, hogy csak három helybeli bajtárs je
lent meg, a többiek mind csendőr-barátok voltak. Betegség, a Találkozó
ra jövő rokonok érkezése, a nagy távolság stb. több bajtársat távol tar
tott. Kellemesen együtt töltött délutánunk volt. Este siettünk vissza 
Melbourne-be. 

A Találkozó vendégei a következő napon, 31-én, vasárnap érkeztek a töb
bi államok fővárosaiból, Sydneyből, Adelaide-ből és Tasmania Hobart
jából, zömmel ifjúság. Este a szép színházteremben az ifjúság előadá-
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sával nyílt meg a Találkozó. Az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke 
megnyitó szavai után kegyeletes szavakkal emlékezett meg Vincze Sán
dor szds . baj-unkról, az Adelaide-i találkozó nemrég elhúnyt főrendező
jéről. A műsor folyamán a fiatalok tánccsoportjai eredeti, gyönyörű 
népviseletekben adták elő szebbnél szebb magyar táncaikat. 

Szilveszter napján, december 31-én katolikus és protestáns istentiszte
letek voltak a Találkozó alkalmából, majd este a hivatalos szilveszteri 
bálon 800, Ausztrália különböző részeiből összesereglett honfitársunk bú
csúzott az Óévtől és köszöntötte a reményekkel teli 1979-es Újesztendőt. 
Újév napján több száz honfitársunk kirándult arra a gyönyörű telekre, 
amelyen Melbourne magyarsága - ha 25 év késéssel is, - de óriási 
buzgalommal készül felépíteni a Magyar Központot. 

Január 2-án, kedden irodalmi est volt, melyen ezúttal, először nem 
szerzők mutatkoztak be, hanem előadók versenyeztek drámai kifejezés
ben. 

Január 3-án, szerdán este ifjúsági műsoros est volt, melyen a csopor
tok darab-részletek előadásával, főként szép magyar beszédüket mu
tatták be. 4-én, csütörtökön különböző társulások, egyesületek vacsorái 
voltak megtartva. Így az erdélyiek vacsorája a katona-vacsora, a délvi
dékiek vacsorája a legjobb alkalmakat nyújtották a baráti viszontlátás
ra és az annyiszor halogatott messze évekre visszanyúló emlékek át
beszélésére. 

Január 5-én, pénteken este volt a Találkozó fénypontja : az Ünnepi 
Hangverseny a Myer Music Bowl-ban Hetyey Sándor, az MHBK föld
részvezetője és 2. központi vezetőhelyettese rendezésében, óriási sikerrel. 
Ez a gála-összejövetel egyébként a Találkozó végét is jelentette. 

A szívet-lelket gyönyörködtető eseményeken, bemutatásokon előadá
sokon való részvétel azt az érzést keltette, hogy a mi kis Adelaide-i 
saját Magyarországunkban vagyunk együtt. Honfitársaink a hangver
senyen olyan kitünően szerepeltek, hogy csak a műsor végén, az utóhan
gokat hallva ébredtünk rá arra, hogy a domb aljában nem a Duna kanya
rog, hanem Melbourne Yarra folyója. 

Az egy hetes találkozó alatt nappal voltak történelmi, nemzetpolitikai 
előadások, ifjúsági konferencia, nők értekezlete, bridge- és sakkverse
nyek, valamint nagyszabású sport-események, Fadgyas László fhdgy. 
bs-unk gondos és sikeres rendezésében. A szellemi és testi sportverse
nyeknek mégis talán a legnagyobb jelentősége az, hogy nagyon sok olyan 
magyart mozgatott meg és hozott el a Találkozóra, akik külőnben otthon 
maradtak volna. Mert különben "csak" a lelkes egyesületi vezetők 
(E!ielt' is vannak igen szép számban) és a fiatalok szülei jelentek volna 
meg a távoli államokból. 

Január 6-án, szombaton este a Találkozó rendezői látták vendégül 
védnöki vacsorán mindazokat, akik hónapokkal előbb 50 dolláros védnö
ki díj befizetésével előre biztosították a Találkozó óriási kiadásaira a fe
dezetet és mondottak köszönetet készséges kőzreműkődésükért. A forró 
nyárban egyébként a legtöbb összejövetelt kellemesen hűtött helyen tar
tották meg, amit mindenki nagy örömmel fogadott. 

Január 7-én, vasárnap kezdődött Melbourne közelében a cserkészek 
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nagy Jamboree-ja , de mi már nem vehettünk részt a megnyitáson, mert 
indulnunk kellett haza , Adelaide-be. Így tehát a déli mise után búcsút 
mondtunk a városnak, szíves vendéglátó bajtársainknak, barátainknak 
és megindultunk hazafelé. Elvittük magunkkal a 4. Találkozó sok-sok szép 
élményét, emlékét azzal az elhatározással, hogy pár év múlva, ha Isten él
tet, a következő 5. Találkozón, Sydneyben, újra összejövünk, de ha lehet, 
addig is még találkozunk. 

Megjegyzés. 

1979. január 6-án a Prahran Town Hallban megtartott védnöki vacso
rán a Találkozó főrendezője Urbán István mondott köszönetet Utczás 
Mihály szds. bajtársunknak mint Délausztrália-i szervezőnek odaadó, ön
zetlen és igen eredményes segitségéért. (Au. Magyarország 1979. febr. hó) 

Perth (Nyugatausztrália) Dr. Tóth Károly magyarországi református 
püspök, aki az évek során több magyarországi, csehszlovákiai és szov

I jetorosz egyházi és politikai tisztséget nyert, 1979. év első felében körúton 
volt Ausztráliában. A budapesti kormány főkonzulja a keleti országrészek 
református és evangélikus magyar egyházak vezetőit arra igyekezett rá
bírni, hogy Dr. Tóth püspök meghívást kapjon, mikor is igehírdetés al
kalmával prédikációt is mondhatna. A perthi hívek 1979. IV. 22-én 
tartott megbeszélésen a meghívás ügyét elvetették. Kijelentették, hogy ha 
Dr. Tóth püspök a szabad magyar református egyházat képviselné, úgy 
szívesen látnák és a falat jukat is megosztanák vele . Miután erről ma nem 
lehet szó, a találkozás elől a leghatározottabban elzárkóztak. (v .Sz.L.J. 
1979.VII.18.) 

Az állam 150 évvel ezelőtt történt alapításának egész évre kiterjedő 
ünnepségei sorában kiemelkedő eseménynapot jelentett május 31-e. A 
perthi székhelyü World Freedom League és a rabnemzetek helyi bizott
sága nagyszabású koncert jén közel kétezer nézőt szórakoztatott és óriási 
sikert hozott. Emellett a nemzetiségek népművészeti kiállítást rendeztek 
a koncert-hall csarnokában. Az ünnepség és kiállítás rendezői A. Paul 
Pearson, az " AlI Nations Day Committee" elnöke, valamint vitéz Szom
bathy Lajos János zls . bajtársunk, a "Captive Nations' Council of W.A." 
elnöke mondtak köszönetet a szereplő egyesületeknek, köztük " Kesz
kenő" Hungarian Vol k Dancing Group-nak lelkes és igen eredményes 

I szereplésükért. (Perthi Magyar Hírek 1979. július.) 
A Perth-i Evangélikus és Református Nőegylet 1979. V. 20-án a Magyar 

Otthonban irodalmi délutánt rendez uszonnával egybekötve. Az előadás 
címe : "Ne felejtsük el őket" (Árpád és Rákóczi a jelenlegi visszaemlé
kezés mérlegén.) Előadás prózában és versben. Előadó vitéz Szombathy 
Lajos János, Dr. Dravetzky István közreműködésével. (Perthi Magyar 
Hírek 1979. V. szám.) 

Európa 

Hága (Hollandia) A szabadvilági magyarság 1978. VIII. 4--6·ig meg
tartott 2. Magyar Világkongresszusán felállított Nemzetiségi Bizottság 
egyhangúan határozati javaslatot fogadott el. (B.L. 1979. 1. szám, 65. 
oldal) A bizottság Galló Géza, az Erdélyi Világszövetség ausztráliai 

54 

t 

képviselője javaslatára megállapodott abban a deklarációban, hogya 
szabad világban müködő magyar nemzetiségi szervezetek készek az 
együttműködésre. Elhatározták egyben egymás kölcsönös tájékoztatá
sát. 

Megállapodott a bizottság abban is, hogy ezen együttműködés alapján 
minden rendelkezésre álló eszközzel - a hírközléstől a szépirodalomig 
- rendszeresen feltárja a kommunista és nacionalista elnyomás alatt 
élő magyar nemzetiségek sérelmeit és átfogó problémáit. 

Amerikai Erdélyi Szövetség - Erdélyi Világszövetség - Comittee 
for Human Rights in Rumania - Erdélyi Bizottság - Amerikai Magyar 
Szövetség - Kanadai Magyar Szövetség - Ausztráliai Erdélyi Szövetség 
- Európai Szabad Magyar Kongresszus. (Nemzetőr 1979. VII. és VIII. ) 

Burg KasU (Bajorország, Nyugatnémetország) Az 1979-80 iskolai évre 
a Magyar Gimnázium 10 éves korhatártól kezdve fogad el jelentkezése
ket. Tandíj és bentlakási díj havonta 200 dollár. Jelentkezés írásban az 
igazgatóságnál : Ungarisches Gymnasium, Kastlüber Amberg Kastl über 
Amberg, D-8455, BRD, West-Germany. 

Északamerikai Egyesült Államok 
Detroit (Michigan) Az Északamerikai Magyar Katolikus Papi Közössé

gek Közös Liturgikus Bizottsága 1979. V. 15-én kelt I. sz. Körlevelében 
pályázatot hírdet ősi magyar egyházi énekeinknek angol nyelvre való le
fordítására. Angol fordításra kizárólag a "Hozsánna népénekeskönyv" 
énekeit fogadják el (Szt. István Társulat kiadása, 1972). Kéziratok, javas
latok és hozzászólások az alábbi címre küldendők: Rev. Fr. Basil Vég
vári, 8423 South Str., Detroit, Mi 48209. 

(Vazul atya 1979. VI. 25.) 
New Brunswick (N.J.) A kűlföldön immáron 35 éve működő Magyar 

Cserkész Szövetség New York-i körzetéhez tartozó öt "magyar" város 
kilenc cserkészcsapata "Színes Szőttes" címmel magyar népművészeti és 
táncbemutatót tartott 1979. III. 24-én New Brunswick-ban, másnap pedig 
New York-ban. Ezen kívül előadták ,,sallai szép Kata balladáját" , mely
lye kivívták az amerikai vendégek dicsérő elismerését. Színre került a 
felvidéki Kiszehajtás, Májusfa-tánc, a Palóc karikázó és az Ipolymen
ti verbunkós. A művészeti és erkölcsi sikert ezúttal a 25 éven aluliak 
vívták ki, akik bebizonyították, hogy igenis lehet egy nagyobb csopor
tot is közös nevezőre hozni, ha a cserkésztörvények szelleme az irányadó. 
(118. sz. Tájékoztató.) 

Fi,llmore (N. Y.) A Magyar Cserkész Szövetség 1979. VII. 1- VIII. 12-ig 
hat hetes iskolatábort rendez a "Sík Sándor Cserkészparkban, melynek 
épületét és felszerelését modernizálták az állam egészségügyi előírásai
nak megfelelően. Tervbe van véve tanulmányi kirándulás, napi 4 órai 
magyar nyelv, fűrdés, sport és csoportos játék. Ezenkívűllesz Magyar
ságismereti tábor is földrajzból és történelemböl, mely magyar érett
ségi vizsgával fejeződik be. Ezeknek a táboroknak időtartama 2-2 hét. 
Olyan magyarszármazású gyermekeknek, akik nem beszélnek magyarul, 
ugyancsak rendeznek 2 hetes tábort, hol szakképzett tanárok fogják az 
alapfokú magyar nyelvet oktatni. (117.sz. Tájékoztató) 

55 



Egy régi Szt. István napi felvonulás New Yorkban (Magyar Cserkész naptár-1978) 

(Bodó Sándor festménye.) 

Charleston (South Carolina) Emigrációnkban, nagyobbára saját ma
gunknak rendezett hazafias, hagyományos és történelmi ünnepélyeink 
sorából magasan kiemelkedik a fabritzi Kováts Mihály (1742-1779) ma
gyar huszárezredes 200 évvel ezelőtti hősi halálá val kapcsolatosan má
jus 6-12-e között Charlestonban tartott vallásos , társadalmi, katonai és 
művészeti ünnepségek sorozata. (B.L. 1978. évi 2. és 1979 évi 1. szám) 

A megemlékezés május 6-án, vasárnap lO.30-kor a Keresztelő Szt. János 
székesegyházban vette kezdetét. A közéleti személyiségek, meghívott 
vendégek között ott volt Mayor Joseph P. Riley polgármester, az ünnepi 
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hét készséges támogatója, aki május ll-ét, a Charleston-i csata napját 
fabritzi Kováts Mihály Nap-nak deklarálta. Az ünnepi misén résztvett 
vitéz Baranchi Tamáska Endre az MKCsBK vezetője, aki egyúttal Jó
zsef Árpád királyi herceget, a Magyar Vitézi Rend főkapitány át is kép
viselte ezen alkalommal. Vele együtt a szentélyben foglalt helyet Dr. 
Udvardy Tibor az Amerikai Magyar 200 éves évforduló Rendező Bizott
ságának elnöke, velük szemben, az oltár másik oldalán az MHBK Cleve
and-i (Ohio , USA) zászlója és leányainak bájos, díszmagyaros küldött
sége kapott elhelyezést. A meghívott vendégek között magyarok Euró
pából , Argentínából, s magyar sajtó képviselői Délamerikából és Auszt
ráliából is. A nagymisét Ft. E. Underkoepler, Charleston város püspö
ke mondotta . Predikációja után Ft. Dr. Hites Kristóf O.F.B., K.S.L. 
mondott magyar nyelven szentbeszédet. A nagymise keretében került 
átadásra a pápai bulla, melyben a Szentatya áldását küldi az évforduló 
alkalmával az amerikai magyar és lengyel közösségnek. 

Ugyanezen a napon, erre az alkalomra Bodó Sándor és felesége (Ten
nessee, USA.) festőművészek kiállítást rendeztek a város legelőkelőbb 
múzeumában. melynek középpontjában történelmi festményük állott. A 
kép Kováts ezds-t ábrázolja lóháton, a rohamozó Pulaski lovas-légió 
élén a Charleston-t bekeríteni akaró angolok ellen. A termet megtöltöt
ték ezenldvül szebbnél szebb festmények, bravúros csatajelenettel , ké
pek a huszáréletből, képek a függetlenségi háborúból. Bodó Sándorné 
magyar huszárokat ábrázoló kelmeszinezési (batikolás) munkái. 

Ezt a kiállítást vitéz Baranchi Tamáska Endre nyitotta meg, mely 
után coctail party, majd este a meghívott vendégekkel díszvacsora kö
vetkezett. 

Az ünnepségek folytatódtak a polgármester városházán tartott fogadá
sával , majd a Yorkton repülőgép anyahajón a "Kováts-szoba" avatása 
továbbá Mark W. Clark tábornok estélye és más társasvacsorák kere
tében. 

A leglátványosabb esemény a katonai akadémia teruletén a Citadel
ben folyt le. A hallgatók alakulatait Mark W. Clark tábornok' szemlélte 
meg a nagy riadó-téren , aki szolgálati kocsijába kérte Dr. Wass Albert 
(Astor, FIa ., USA) professzort, az Amerikai Magyar 200 éves évforduló 
Rendező Bizottságának tiszteletbeli elnökét, kinek ezáltal Nyolcadik Tör
,lsünk képviseletében is így kivételes és méltó megtiszteltetés jutott osz
tályrészül. Ugyancsak együtt fogadták a kb. 1,200 fős iskola díszmenetét 
is. Ezt követte a Charleston-i csata lejátszása hadijáték keretében, Bodó 
Sándor történelmi vásznát véve mintául , a hallgatók eredeti egyenruhák
ban. A magyar katonazenére végrehajtott lovasroham, magyar huszár
egyenruhában felejthetetlen élménye marad a jelenlévőknek. Charlestont 
felmentette Kováts ezds ., de maga hősi halált halt. 

Az összmunkát, katonai pontosságot megkívánó szívet, lelket gyönyör
ködtető gyakorlat után a magyar vendégek zászlóikkal a Citadel park
jában elhelyezett Kováts Emléktáblát koszorúzták meg és utána a Him
nuszt énekelték el. Az Árpád Akadémia (Cleveland, Ohio, USA) képvise
letében Dr. Nádas János vett részt az ünnepélyen. 

Az ünnepi hét záróeseménye a katonai akadémia pság-"a által május 
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12-én adott bankett volt. Az ünnepi szónok Mark W. Clark tábornok köz
vetlen, szerény és minden figyelmet lenyügöző módon mondott el II. 
Világháborús emlékeiből nem közismert részleteket. Beszédét befejezve 
az alábbiakat mondta: "Tisztelgünk a szabadság-szerető, hős magyar 
nemzet előtt és csak az szomorít, hogy nem menthettem meg Magyaror-
szágot is Ausztriával együtt az oroszoktól." 

Az ünnepi hetet az Amerikai Magyar 200 éves évforduló Rendező Bi
zottság élén Dr. Udvardy Tibor főrendező tervezte, készítette elő 1977 
őszétől és rendezte meg az Amerikai Magyarok szövetsége hivatalos meg
bízása alapján. Dr. Udvardy a lehetetlent kisérelte meg és szinte csodát 
művelt, mikor Charlestonban, egy magyarok által alig lakott városban, 
az Egyesült Államok alapításának 200 éves évfordulój áh magyart ün
nepeltek egy héten keresztül úgy, ahogy magyart még nem ünnepeltek 
Kossuth Lajos óta. Dr. Udvardy ehhez minden tehetségét, akaratát, erejét 
és energiáját igénybe vette. 

Segitőtársai közül többen hiányoztak, így eredeti tervének több rész
lete nem került megvalósításra. Dr. Udvardy azonban így is minden 
dicséretet megérdemel. Ugyancsak hálás köszönet illeti hűséges mUnka
társait, köztük Madarász Ernő g.szds., pénztárost, (M.Cső.Cs.K. Cleve
land, Ohio, USA) akik a végsőkig kitartottak. Úgy érezzük, hogya ma
gyarság Charlestonban egy soha vissza nem térő alkalmat mulasztott 
el: a nemzeti ügyünk mellett való egységes, egyetemes kiállást. Kár, 
hogy nemeslelkű néhai Ft. Béky Zoltán püspök, a K.M.Sz. elnökének 
halálával az ő bőlcs irányítása kiesett. 
(K.M. VI. 9., K.M.V.VI.17., M.É. VI.30., Sz.K. VI. hó.) 

Kanada 

Hamilton (Ontario) Aranylakodalom Hamiltonban. Június 17-én, Úr
napja és Apák Napján - ünnepelte Hamilton magyarsága az általa nagy
rabecsült Jaczenkó házaspár házasságának ötvenedik évfordulóját. 

Az aranylakodalmas pár: 
a bamiltoni Jaczenk6 Imre és felesége 1979-ben 
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A Szt. István templomban Ft. Eördögh András S.J., plébános áldotta 
meg őket családjuk, barátaik és tisztelőik által megtelt templomban. 
Maga az ünneplés díszvacsora keretében történt, a Szt. Erzsébet magyar 
öregotthon dísztermében, annak vezetője tisztelendő Erzsébet Nővér 
rendezésében. A megnyitó imát Ft. Hitter atya mondotta . A kitünő magya
ros vacsorát megemlékezési műsor követte , s annak vezetője fiúk: ifj. 
Jaczenko Imre volt. Ft. Beőthy Tamás S.J., courtlandi plébános rövid be
széde majd Erzsébet Nővér megemlékező, köszöntő és köszönő szavai 
után Ft. Eördögh plébánossal együtt adták át az ünnepelteknek a Szent
atya által küldött díszoklevelet. Mr. McCollouch városi tanácsos pedig 
Hamilton városa nevében köszöntötte őket és átadta a polgármester dísz
oklevelét. 

A plébánoson kívül felszólaltak még Ft. Bóday Jenő S.J., káplán, Ft. 
Bielek József S.J., a Szív szerkesztője. Beszédeikben méltatták és például 
állították a Jaczenkó házaspárt a város magyarsága elé. Dobos Nővér 
rendjével kapcsolatos régi emlékeket újított fel a jubilánsokkal kapcso
latban. Ezek után id. Seregélyes Márton főtörm., az Egyháztanács volt 
elnöke méltatta részletes beszédében az ünnepeltek érdemeit, mind egy
házi, mind általános magyar emigrációs viszonylatban. Mindketten minden 
vonatkozásban építő egyéniségek voltak, jó keresztények, hívő katoliku
sok és igaz magyarok. Szép családi életükkel mindnyájunk számára min
taképet mutattak - mondotta a szónok. Majd kérte Isten bőséges áldá
sát Reájuk. A beszédet az ünneplő közönség többször megszakította és 
felállva, percekig tartó tapsviharral köszöntötte az ünnepelteket. Végül 
pohárköszöntőt mondott, mire az ünneplés megismétlődött. 

Az osztatlan szeretetért és megbecsülésért mindketten megilletődve és 
hálás szívvel mondottak köszönetet. Ugyancsak köszöntötték őket még az 
énekkar nevében Bacsa Károly szavalattaI, külön is kiemelvén Jaczenkó 
Imréné több évtizedes munkáját a kóruson a magyar misék alatt. Vé
gül a barátok és tisztelők nevében Sáfrányos Istvánné - Jaczenkóné 
egyik régi segitőtársa - adta át mindnyájuk évfordulói ajándékát. A 
vacsorát nagyon jól sikerült táncmulatság követte, mely az éjféli órákig 
tartott. 

Jaczenkó Imre Boldogkőváralján (Abauj-Torna vm.) született 1899. 
IV. 24-én, mint gazdag földművelő család gyermeke. Apja sok éven át a 
község főbírája volt. Később őrsöt kaptak, s attól kezdve a csendőrök 
gyakori látogatók voltak a vendégszerető csáládnál. 1928-ban vándorolt 
ki Kanadába, s Hamiltonban telepedett meg. Ide hozatta ki 1929-ben 
menyasszonyát, kivel 4 nap múlva örök hűséget esküdtek egymásnak. 

Az emigrációba kényszerűlt és Hamilton városába érkezett csendőrö
ket régi, baráti szeretettel fogadták és rövid időn belül Jaczenkó Imre ' . 
mint tb. csendőr a csoport tagjává is vált. 1950 óta Feleségével együtt 
minden csendőri megmozdulást támogat, így az Ö örömteli évfordulój uk 
a helyi csoport öröme és büszkesége is. Ennek következtében mind a 
templomban, mind a vacsorán a helyi csoport közösségét többen is kép
viselték és őszinte szeretettel vették körül Imre Bácsit és Annus Nénit. 
<D.L. 1979. VI. 25. és S.M. 1979. VIII. 10.) 

, Toronto (Ontario) A Kanadai Magyarok Szövetsége igazgatósága 1978. 
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XII . 16-án 2.30-kor a Kanadai Magyar Kultúrközpontban ülést tartott. A 
tárgysorozatban szerepelt többek között a Magyarok Világszövetsége ki
küldötteinek kanadai látogatása. Az 1979. évi rendes közgyűlést 1979. Ill. 
31-ére hívták össze ugyancsak aKultúrközpont helyiségébe. 
(v.H.J.J. 1979. III. 13.) 

Calgary (Alberta) A Magyar Cserkész Szövetség keretében működő 73. 
sz. Patrona Hungariae leány és a 74 sz. Kapisztrán Szt. János fiú cser
kés"Zcsapatok 1979. január 13-án cserkész-bált, június 9-én pedig társas 
vacsorával egybekötött jól sikerült táncestély t rendeztek az Árpádházi 
Szt. Erzsébet r.k. Egyházközség Szt. István termében 1979-es alapjaik 

javára. 
A Magyar Egyházak és Egyesületek közreműködésével rendezte meg 

Calgary magyarsága 1979. III. IS-án a Kálvin Magyar Református Egy
házközség Kossuth Termében " Március 15"-iki ünnepélyét. Az iskolások, 
fiataljaink és tánc csoport jaink lelkes részvétele a gonddal összeállított 
műsort gazdagabbá és változatossá tette. Ünnepi beszédet Nt. Göndöcz 
Kál,tnán ref. lelkipásztor, a zárószavakat pedig Fülöpp József mondotta. 
Rendező volt vitéz Sebő Ernő. 

Az MHBK helyi csoportjának "Vadrózsa" tánccsoportja az Egyetemi 
színházban tartotta meg 3. Koncertjét a Vancouver-i (B.C.) Magyar Kórus 
közreműködésével 1979. május 12-én. A tánccsoport tagjai szemet és lel
ket gyönyörködtető eredeti népviseletekben új, alig ismert magyar dalo
kat, zenét és táncokat adtak elő könnyed természetességgel, bájjal és 
ügyességgel. Az alapításának 12. évfordulóját ünneplő Vancouver-i ének
kar ezúttal ismét művészi teljesítményt nyújtott mind a szóló, mind az 
együttes számokban. A két város közötti kultúrcsere program nyertese, 
a közönség , lelkes tapsokkal jutalmazta a tehetségük legjavát önzetle
nül nyujtó szereplőket. A sikeres előadást a következő napon Lethbrid
ge-ben (AlbertC\), az ottani Magyar Egylet meghívására megismételték. 

BAJT ÁRSI HÍREK 

Apáik nyomdokában a magyarságért 

Oláh György: 
HtJ:.-t 

Lesz-e virág az ősi fán? 

T
estvérem kis nyári házába vonulok el, messze a világtól , hogy jól 
elkészüljek az előadásra , melyet a fővárosban kell tartanom a magyar 

fönnmaradást fenyegető ezer veszélyről. Népi állományunk összezsugo
rodásáról. Az öt földrészen széthullott magyar szórványok küzdelmé
ről az Idegen tengerben való eltűnés ellen. Az abortuszrendelet otthoni 
tömeggyilkosságáról. Az emigráció első nagy fogadkozásainak szalma-
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lángjáról és az Amerikai Évszázad legnagyobb eltévelyedéséről: az anya
gi jólétért dúló őrült, meg nem állítható versenyről, amely minden más 
értéket elhalványít és elnyel, ami nem materia és technika. Arról, hogy 
ez az örjöngő, verseny éppen nálunk, Amerikába kerülteknél közömbö
sít el mindent, ami tiszta eszme, egy messze nemzethez és Hazához tar
tozás hitét és álmát . .. És főleg-főleg az ifjúságunk magyarnak maradásá
ról. Mert innen, e tartományból, ahol mai Magyarországnál kétszer na
gyobb területen tán kétszáz magyar család sem lakik, sokan évekig nem 
látjuk egymást, magyar iskola, tanfolyam nincs. Az egész nap dolgozó 
szülők fiai magyar szót már nemigen hallhatnak. Ez a legijesztőbb , 
legreménytelenebb probléma l 

Mit tudhat az unoka a magyarságról, mikor már apja sem tanulhatott 
sehol magyarul? Mikor a közösségi élet intenzitása, mely az örményül 
alig beszélő örmény t is örménynek, az angolul beszélő írt írnek, a hébe
rül nem tudó szefárdot meg askenázit hű izraelitának tartotta meg ed
dig a világon mindenütt hanyatlik. Mit tegyünk mi magyarok e világ
áramiat ellen? A materializmus hippizmus, kollektív életídeálok ellen? 
A családi élet vonzóerejének gyengülése ellen? 

Éppen már kezd a szívem elszorulni e problémáktól amikor tülkölnek. 
Hatalmas fehér tura-Ford áll meg vityillónk előtt. ·Hat fiú ugrál ki belőle 
makulátlan cserkész egyenruhában. Szálasak, jó mozgásuak és egy se 
egész olajosbőrű. Hat ilyen világos szemű magas, igazi férfi-jelölt egy
azon az itteni ifjúság közt sosem akad. "Milyen gyönyörűek l Biztosan 
alemanok!" - hallom a szomszéd kerítésnél a bennszülött lányok viho
gását. (Az " aleman" ennél az angolszáSZ ellenes köznépnél az erő, szi
lárdság, európai megbízhatóság és magasabbrendűség egyik jelzője. Ki
jár a jóárunak, komoly gépnek is és embernek, ha magyar, horvát, oszt
rák, lengyel is .) 

- Eljöttünk kedves bátyám - köszöntenek tiszta magyarsággal. -
Jenő édesapja külföldön van, autója szabad. Gondoltuk, leszaladunk a 
hires Córdobára velünk egykorú magyar fiúkat felkutatni. Hadd tudják 
meg, mi a magyar cserkészet, mit akarunk! Három nap alatt egy pár 
régi magyar dalt is megtanulhatnak tőlünk! 

Ékesebb, hibátlan a bb magyar kiejtése van mind a hatnak, mint sokszor 
nekünk. Nézem a legmagasabbat, legdélcegebbet. - Feri, te vagy az? 
Majdnem ott álltam a születésednél ! - A többit is kezdem agnoszkálni. 
Mind azután látták meg a napvilágot az első szegényes menekült-tanyá
kon, miután idejöttünk. 

Európát tán egy sem látta még. De most úgy nézek rájuk, mint égből 
idepottyant Marslakókra. Mintha most jönnének a Gödöllői Világ-Jambo
reeről. Ugyanazok a jelvények, ugyanaz a tartás, ugyanaz a nyalka tábori 
sapka, bőrgyűrűbe fűzött barna nyakkendőiket, mintha Veszelynél, vagy 
a Cserkészboltban vették volna Pesten. " Kinizsi Pál Cserkészcsapat ... 
Vérbulcsú raj." .. 

Az olcsó kék papírra nyomott Értesítójüket is átadják. Még nagyobb 
rejtély! Ugyanaz a friss kedves, vidám magyar diáknyelv él bénne tábo
rozási, kalandjaikkal ugyanazokkal a jelzőkkel huzzák a szakácsot, mint 
mi ezelőtt ötven évvel. Azt hiszem ha elővehetném a "Zászlónk" első 
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XII . 16-án 2.30-kor a Kanadai Magyar Kultúrközpontban ülést tartott. A 
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küldötteinek kanadai látogatása. Az 1979. évi rendes közgyűlést 1979. Ill. 
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(v.H.J.J. 1979. III. 13.) 
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kat, zenét és táncokat adtak elő könnyed természetességgel, bájjal és 
ügyességgel. Az alapításának 12. évfordulóját ünneplő Vancouver-i ének
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a közönség , lelkes tapsokkal jutalmazta a tehetségük legjavát önzetle
nül nyujtó szereplőket. A sikeres előadást a következő napon Lethbrid
ge-ben (AlbertC\), az ottani Magyar Egylet meghívására megismételték. 
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rodásáról. Az öt földrészen széthullott magyar szórványok küzdelmé
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lángjáról és az Amerikai Évszázad legnagyobb eltévelyedéséről: az anya
gi jólétért dúló őrült, meg nem állítható versenyről, amely minden más 
értéket elhalványít és elnyel, ami nem materia és technika. Arról, hogy 
ez az örjöngő, verseny éppen nálunk, Amerikába kerülteknél közömbö
sít el mindent, ami tiszta eszme, egy messze nemzethez és Hazához tar
tozás hitét és álmát . .. És főleg-főleg az ifjúságunk magyarnak maradásá
ról. Mert innen, e tartományból, ahol mai Magyarországnál kétszer na
gyobb területen tán kétszáz magyar család sem lakik, sokan évekig nem 
látjuk egymást, magyar iskola, tanfolyam nincs. Az egész nap dolgozó 
szülők fiai magyar szót már nemigen hallhatnak. Ez a legijesztőbb , 
legreménytelenebb probléma l 

Mit tudhat az unoka a magyarságról, mikor már apja sem tanulhatott 
sehol magyarul? Mikor a közösségi élet intenzitása, mely az örményül 
alig beszélő örmény t is örménynek, az angolul beszélő írt írnek, a hébe
rül nem tudó szefárdot meg askenázit hű izraelitának tartotta meg ed
dig a világon mindenütt hanyatlik. Mit tegyünk mi magyarok e világ
áramiat ellen? A materializmus hippizmus, kollektív életídeálok ellen? 
A családi élet vonzóerejének gyengülése ellen? 

Éppen már kezd a szívem elszorulni e problémáktól amikor tülkölnek. 
Hatalmas fehér tura-Ford áll meg vityillónk előtt. ·Hat fiú ugrál ki belőle 
makulátlan cserkész egyenruhában. Szálasak, jó mozgásuak és egy se 
egész olajosbőrű. Hat ilyen világos szemű magas, igazi férfi-jelölt egy
azon az itteni ifjúság közt sosem akad. "Milyen gyönyörűek l Biztosan 
alemanok!" - hallom a szomszéd kerítésnél a bennszülött lányok viho
gását. (Az " aleman" ennél az angolszáSZ ellenes köznépnél az erő, szi
lárdság, európai megbízhatóság és magasabbrendűség egyik jelzője. Ki
jár a jóárunak, komoly gépnek is és embernek, ha magyar, horvát, oszt
rák, lengyel is .) 

- Eljöttünk kedves bátyám - köszöntenek tiszta magyarsággal. -
Jenő édesapja külföldön van, autója szabad. Gondoltuk, leszaladunk a 
hires Córdobára velünk egykorú magyar fiúkat felkutatni. Hadd tudják 
meg, mi a magyar cserkészet, mit akarunk! Három nap alatt egy pár 
régi magyar dalt is megtanulhatnak tőlünk! 

Ékesebb, hibátlan a bb magyar kiejtése van mind a hatnak, mint sokszor 
nekünk. Nézem a legmagasabbat, legdélcegebbet. - Feri, te vagy az? 
Majdnem ott álltam a születésednél ! - A többit is kezdem agnoszkálni. 
Mind azután látták meg a napvilágot az első szegényes menekült-tanyá
kon, miután idejöttünk. 

Európát tán egy sem látta még. De most úgy nézek rájuk, mint égből 
idepottyant Marslakókra. Mintha most jönnének a Gödöllői Világ-Jambo
reeről. Ugyanazok a jelvények, ugyanaz a tartás, ugyanaz a nyalka tábori 
sapka, bőrgyűrűbe fűzött barna nyakkendőiket, mintha Veszelynél, vagy 
a Cserkészboltban vették volna Pesten. " Kinizsi Pál Cserkészcsapat ... 
Vérbulcsú raj." .. 

Az olcsó kék papírra nyomott Értesítójüket is átadják. Még nagyobb 
rejtély! Ugyanaz a friss kedves, vidám magyar diáknyelv él bénne tábo
rozási, kalandjaikkal ugyanazokkal a jelzőkkel huzzák a szakácsot, mint 
mi ezelőtt ötven évvel. Azt hiszem ha elővehetném a "Zászlónk" első 
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számait, az első háború előtti évekből mikor az első híres magyar cser
készexpediciót, a Vágon való tutajutat írták le Árva várától aDunáig, 
nem találnánk benne nekik idegen hangot. Csak Márton Lajos illusztrá
ciói hiányoznak éppen a csinytevő diákalakjaikkal ... "A magyar cser
készet ma is él és élni fog, dolgozni a legáldatlanabb körülmények közt" 
- olvasom a komoly elmélkedéseikben. "Az emigráns cserkész nem szá
míthat jóformán támogatásra ... Mennyit érünk! Él bennünk a cserkész
törvény? - Álmodunk ma is egy tiszta életről?" ... "Emberebb ember, 
magyarabb magyar ... " 

Ki az ördög tanította ezeket a fiúkat negyedszázaddal a Haza elvesz
tése után, a hazai földtől 14 ezer kilométerre erre a hangra, ilyen magyar
ságra ? Milyen szívátültetés ez egy régen meghaltnak hitt szervezetből. 
És éppen ma, a drógás-koszos hippie hitetlenség árvizében ? 

Az Értesítőből tudom meg, hogy ma négy világrész 15 országában 
hatezren vannak. Nyugodtan megírják, hogy ők ebben a "múlt értékeit 
megtagadó világban, ahol a hitvallást is megmosolyogják" tudatosan ke
resik a magyar társaságot ahol könnyebben találnak magyar élettárs at. 
(Hány magyar cserkészlány tartott már itt esküvőt magyar fiúval!) 

Búcsúznak. - Ezer kilométert utaztunk már pihenés nélkül, de indul
nunk kell, ki kell használni e három napot. Nem pihenni jöttünk, de ma
gyar fiúkat felkutatni. - El se zúg még a nagy fehér Fordjuk, fogom az 
előadásra készített kérdéseimet, tűzbe velük! Szeretnék inkább, ha költő 
volnék, verset írni helyettük egy meghaltnak, kiszáradtnak hitt fáról, egy 
régi törzsről, mely amikor már lemondanak róla, nem is öntözik, itt is, 
ott is, új, friss, egészséges hajtásokat hajt. Új virágokat. 

Különbeket a réginél. 
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Turcsányi Mihály: 

Ki meri mondani 

Ki meri mondani: "Nagyon szegény vagyok!" 
Akinek az Isten gyermekeket adott. 
Álmodd csak egyszer, hogy gyermeked elveszett, 
Ellenség vitte el, vadállat ölte meg. 

Álmodban rád szakad pokol minden kínja 
És mire felébredsz, párnád tele sírva. 
Ki nem jízetné meg saját életével 
És ezt megtetózve Dárius kincsével? 

Elveszett gyermekét, ha visszakaphatná, 
Halottaiból azt feltámaszthatná ... 
Ne vágyj gazdagságra. Legyél nagyon boldog, 
Ha neked Istentól gyermekáldás jutott. 

Nyugalommal telt és 
Boldog lesz halálod, 
Halálos ágyadon 
Ha gyermeked áldod! 

TAGFELVÉTEL, KITÜNTETÉS, ELISMERÉS és 
MEGBÍZÁS 

A Magyar Harcosok Bajtársi Közőssége Központi Vezetője Detre Gyula 
bs. Montreal-i (Quebec, Kanada) csoportvezető előterjesztésére 

1979. május 27-én, Hősök napján 
az MHBK 20 ÉVES BRONZ JUBILEUMI ÉRMÉT 

adományozta 
PÁL IMRE szkv. m.kir. csendőrtörzsőrmester, valamint 

CSERHALMI FERENC szkv. m.kir. csendőrőrmester 
bajtársaknak 

a csoport keretében hosszú időn át hűségesen és eredményesen végzett 
kőzösségi munkájukért. 
(Cs.F. 1979. VII. 9.) 

Kitüntetett Bajtársainknak a Bajtársi Levél Szerkesztősége őszinte .. sze-
rencsekivánatait küldi és szívből gratulál. '. 

Fülöpp József őrnagy (Calgary, Alberta) lemondása folytán az MHBK 
kanadai főcsoportvezetői tisztségére a csoportokhoz tartozó bajtársak 
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eg)'hangúan Detre Gyula bs-at a montreali (Quebec , Kanada) csoport ve
zetőjét választották meg, kit az MHBK központi vezetője vitéz Duska 
László vkb. szds. tisztségében megerősített. Az átadás, átvétel a montre
áli csoport alapításának 30 éves évfordulóján ment végbe Montreálban, 
1979. május 25-én. 

mikor az új főcsoportvezetőnek munkájához szerencsét és sok sikert 
kívánunk, szeretettel búcsúzunk avisszavonuló Fülöpp József bs-unktól. 
Az elmúlt több, mint 25 év során nemcsak bajtársi körökben, Winnipe
gen (Manitoba, Kanada) majd még inkább Calgaryban bajtársunk ki
magasló működést fejtett ki. Az Árpádházi Szt. Erzsébet Egyházközség 
támogatásában, hazafias és bajtársi egyesületekben, a cserkészetben, 
mint bizottsági, vezetőségi-tag , elnök, az egyletközi és csúcsbizottságok
ban mint egyesületi képviselő fáradhatatlanul , odaadással és hivatásos 
rátermettséggel dolgozott az egyletközi béke, az együttműködés sikere 
és egyetemes magyar céljaink megvalósítása érdekében. 1978. XII. 
9-én barátai és bajtársai meleg , meghitt ünneplésben részesítették 75. 
születésnapjának betöltése alkalmával. 

Fülöpp József bs-unk egyéb egyesületi tagságai és tisztségei mellett 
tiszteletbeli csendőr és az MKCsBK calgaryi csoportjának rendes tagja. 
Aktív közéleti működéséből való visszavonulása alkalmával ezúton mon
dunk köszönetet a sok jó ötletért, több egyszerű , értelmes rnegoldásért 
és az annyiszor igénybevett szíves segitségért. Kívánunk továbbra is jó 
erőt és egészséget Örnagy Úrnak, kedves Jóska Bácsinak, s sok sok 
örömet, hosszú derűs, verőfényes esztendőket szeretett családja és ba
rátai körében. 

LÁTOGATÁSOK 

vitéz Barachi Tamáska Endre szds., az MKCsBK vezetője Sarasota
ból (FIa. , USA.) f . évi június 17-én feleségével együtt szabadságra, roko
naik meglátogatására Nyugatnémetországba utaztak, hol alkalma nyílik 
több bajtárs felkeresésére is. A bajtársi beszélgetések alkalmával idő
szerű közösségi ügyeink is elő fognak kerülni. Szeptember 23-án indulnak 
vissza Sarasotába. 
(v .B.T.E . 1979. VI. 6.) 
Sütő István fhdgy ., Klagenfurt-i (Ausztria) bajtársunk Kanadában élő 

unokaöccsének meglátogatása során a Múzeumot is megtekintette , hol 
több kedves estét töltött el vitéz Kövendy Károly szds-sal , volt század
parancsnokával. Újból elbeszélgettek az ungvári tanzlj-nál együtt töltött 
időkről , mikor aKárpátokban razziáztak a partizánok ellen. Sütő fhdgy. 
kitünt bátorságával és beosztott jairól való gondoskodással. 
(v .K.K. 1979. VI. 28.) . 
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Sütő István tbdgy. és házigazdája 

Fekete Zsolt, műszaki rajzoló, (surveyor), tart. US őrmester , cserkész
tiszt, portlandi (Üregon, US.) bajtársunk, néhai Fekete Pál cső. alez. fia 
bajtársi meghívásra 1979. VI. 8-11-ig Calgaryban tett látogatást és részt- ' 
vett a helybeli magyar cserkészcsapatok táborozási alapjuk javára ren
dezett tánccal egybekötött társasvacsoráján. A látogatás alkalmat adott 
a Sziklás Hegységben Banff és festői környékének megtekintésére is. 

Dr. Rektor Béla, szds ., (Tucson, Az., USA.) az arizonai egyetem volt 
tanára bajtársai meghívására Buenos Aires-be (Argentína , Délamerika) 
látogatott el 1979. VII. 14-én. Ottléte során meglátogatta barátait , majd 
vacsorával egybekötött cső . gyűlésen a csoport több tagja előtt ismertet
te kinyomtatás előtt álló " A M.Kir. Csendőrség Oknyomozó története" 
c. könyvének egyes fejezeteit . Előadást tartott bajtársi körben kb. 100 
fős közönség előtt " Amerikai furcsaságok" címen. VII. 20-án tartott ösz
szejövetelükről társas-lapon küldötté k üdvözleteiket a B.L. Szerkesztősé
gének, melyeket köszönettel vettünk és jókívánságaikat ezúton viszonoz
zuk bajtársi szeretettel. 
(Dr.R.B. 1979. VIII. 18.) 
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Mr. Douglas Darby, New South Wales állam (Ausztrália) törvényhozá
sának 1945-től nyugalomba vonulásáig képviselője és felesége Balgow
lah-i lakósok Albertában (Kanada) élő gyermekük és unokáiknak 1979. 
júliusában történt meglátogatása során fölkeresték Calgaryban vitéz 
Duska Lászlóékat. Mr. Darby 18 éves korában vándorolt ki Angliából 
Ausztráliába, hol tanári és közgazdasági oklevelet szerzett és elnöke lett 
a Rabnemzetek Szövetsége-nek (Captive Nations Council of N.S.W.), s 
azóta is a Sydney-i magyarság készséges barátja. Mrs. Darby férje 
munkájának szívvel lélekkel támogatója és a Taiwan utazási iroda ve
zetője. 

A Sydney-i magya:t;'ok az 1956-os felkelés 20. évfordulóján zászlókkal, 
plakátokkal, hangszórókkal felszerelve kb. 300-an autós fölvonulást ren
deztek a szovjet főkonzulátus elé, hol rövid műsor keretében a főszónok 
Mr. Darby volt, ki felerősítőkkel közvetített beszédében követelte a ma
gyaroknak és a vas-függöny mögötti keleteurópaiaknak az alapvető em
beri jogokat és az őket megillető szabadságot. Mr. Darby ugyancsak 
résztvett 1978-ban a román követség épülete előtt tartott tüntetésben is, 
hol a Romániában élő erdélyi őslakós magyarság meghurcolása ellen 
tiltakoztak és követelte az alapvető emberi szabadságjogokat a Helsinki 
egyezmény alapján. vitéz Duska László bs-unk és felesége, az 1976-ban 
élvezett vendégszeretetet most viszonozni akarta. A baráti viszontlátást 
és a szívélyes együttlétet azonban megzavarta, hogya 69 éves Mr. Darby 
augusztus l-én enyhe agyvérzést kapott, mely a rendkívüli Calgary-i hő
ségnek és az utazás fáradalmainak lehetett a következménye . Az idejé
ben kapott kórházi kezelés azonban elejét vette minden komplikációnak 
és útjukat néhány nap késéssel folytathatták. 

HÁZASSÁGKÖTÉS, SZÜLETÉS, GRATULÁCIÓ 

Csordás Darlene Elizabeth, Csordás János szkv. m.kir. csendőr és fe
lesége victoriai (British Columbia, Kanada) lakósoK leánya, valamint 
Gordon Barrie Crawford, Mr. és Mrs. Eric Crawford fia Victoriában, 
1979. július 28-án, d.u. 4 órakor a helybeli St. Aidan United Church 
templomban házasságot kötöttek. Az esküvőt este 6 órakor fogadás kö
vette a Gordon Head Recreation Centre-ben. Az esküvőre hivatalosak 
voltak többen a calgaryi bajtársak közül feleségeikkel együtt, akik együt
tesen küldötté k el együttérzésük kifejezését a Fiataloknak, valamint 
szerencsekivánatokat Csordás János bs-unknak és kedves Feleségénclc, az 
esküvőn személyesen is résztvevő Jagos Béla bs. és Felesége szíves k!öZ .. t 
vetétésével. , 

Almay Katalin, Almay Lajos hmtk. alezredes és felesége Jeney Ilona 
washingtoni (D.C., USA.) lakósok leánya, valamint Fölker Jenő kémia
szakos egyetemi tanár, washingtoni lakos , néhai Dr. Fölker Ferenc és 
Dr. Fölker Ferencné fia az Immaculata kápolnában, Washingtonban 
1979. július 16-án fél ötkor házasságot kötöttek. 

Ifj. vitéz Szombathy Lajos Como-i (Nyugatausztrália, Ausztrália) lakós 
és feleségének a három kisleány mellé 1979. III. 20-án kis testvér szüle-
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tett, aki a keresztségben Margit Emese nevet kapta. 
vitéz Szombathy András és felesége Éva ugyancsak Como-i lakósoknak 

két és fél éves, csupa élet Katalin Ilona leánykájuk mellé ugyancsak 
testvérke született, aki a keresztségben András Tamás nevet kapta. Az 
újszülöttek id. vitéz Szombathy Lajos János zls. bajtársunk unokái. Ha 
több fiú egyik családban se születne, András Tamás lesz hivatva, hogy 
továbbvigye a családi nevet, a vitézi címet és unokatestvéreivel együtt 
öregbitse a magyar közösségi életben előljáró szülei és nagyszülei áldo
zatos és példás munkásságát. 

Erőt, egészséget és sok szerencsét kivánunk szeretettel az új házasok
nak, az örömszülőknek, az újszülötteknek és kedves családjaiknak. 

vitéz Vattay Ferenc ny.á. ezredes urat, az MKCsBK . volt vezetőjét 
90 éves születésnapja alkalmával Buenos Airesben (Argentína), a Hungá
ria Magyar Club-ban családja körében köszöntötték bajtársai és barátai 
bankett keretében 1979. március 25-én. Több, mint félszáz tagja jött össze 
erre az alkalomra a magyar kolóniának, hogy egyik legidősebb, köztisz
teletben álló tagját felköszöntsék, Aki testileg és szellemileg is teljes 
egészségben érte meg ezt a magas életkort teljesítményekben és elis
merésben gazdag esztendőkre tekintve vissza. 

Jókívánságaik kifejezésével felköszöntötték vitéz Remete Imre, eje. 
fjdgy., a Magyar Vitézi Rend nevében, Dr. Sömjéni Ernő o.szds., orvos 
a MHBK, valamint Botond László cső. fhdgy. az MKCsBK nevében. Baj
társunk megemlékezett Ezredes úr pályafutásának jelentősebb állomá
sairól föbbek között a következő szavakkal: ... "Hosszú volna most az I. 
Világháború alatt és az utána következő zavaros időkben végzett müködé-
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sedet ismertetni, amit mindig jelmondatunk szerint; Híven, Becsülettel, 
Vitézül végeztél. Az ország újraépítéséből is kivetted a részed, mint csend
őriskola parancsnok, a szabályzatszerkesztő bg. elnőke, osztályparancsnok, 
hogy csak a legfontosabbakat említsem. Északerdély visszatértekor mint 
hadsereg csendőrparancsnokra Reád hárult a felelősség, hogy a bizton
sági szolgálatot megszervezzed. Mintaszerű munkád eredménye, hogy 
ennek a nehéz feladatnak a végrehajtása minden zökkenő nélkül ·ment 
végbe. Ezért neveztek ki Erdély fővárosába, Kolozsvárra csendőr kerü
leti parancsnoknak. Onnan mentél 35 évi eredményes szolgálat után a 
megérdemelt nyugalomba. Azonban ez Nálad nem jelentett tétlenséget, 
mert mint besztercei vitézi székkapitány tovább dolgoztál, szerveztél, 
mindig szolgálva a Hazát és népünket. . . " Csendőr szíved az emigráció~' 
ban se hagyott nyugodni. Az MKCsBK munkájában az első perctől fogva 
résztvettél. Ma már mindenki látja a csendőr bajtársak közül, hogya he
lyes úton jártál, mikor a megbékélést és az egységet kerested minden 
akadály és értetlenség ellenére ... Mindezt el kellett mondanom, hogy tu- . 
datossá váljék bennünk, hogy kit tisztelhetünk személyedben. Feri Bácsi! 
Mindnyájunk nevében kívánok Neked erőt, egészséget és minden jót! 
A Jóisten éltessen ! 

A Vattay család három generációja öt unokával és négy dédunokával 
szeretettel és ragaszkodással vette körül a család Seniorát. A 9 évtized 
jubileumára érkezett Balás Istvánné, szül. Vattay Mária, - Ezredes Úr 
kisebbik leánya -Los Angeles-ből (Cal., USA.), hogy családjának ezen 
a kivételesen szép, bensőséges ünneplésén személyesen részt vehessen. 
(K.L. 1979. V. 28.) 
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vitéz Vattayezds. úr bajtársai körében: 
Dr. Kassai József, Botond László, Dr. Várhelyi Ernö, Dr. Képiró Sándor, 
Dr. Csik Diodor, továbbá Dr. Laczházy (Spányi) József és Kulifay László. 

(Balás Istvánné, szül. Vattay Mária rólvétele.) 
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vitéz Vattayezds. úr kisebbik leányával 

A "Bajtársi Levél" Szerkesztősége és Kiadóhivatala ezt az alkalmat is 
felhasználja, hogy tiszteletteljes jókívánságait kifejezze. Adjon a Minden
ható továbbra is erőt, jó egészséget Ezredes Úrnak, és sok-sok örömet, 
derüt szeretett Családja körében. Isten éltesse! 

BETEGSÉGEK,FELGYÓGYULÁSOK 

Hangodi István alhdgy., nyugdíjas, Queanbeyan-i (N.S.W., Ausztrália) 
lakós f. évi január 16-én súlyos szívrohammal kórházba került. Állapota 
tüdővizenyővel és mirigydaganattal komplikálódott. Orvosi beavatkozás 
és kórházi ápolás után házi-kezelésben részesül ápolónők segitségével. 
Bajtársunk 1950-ben vándorolt ki Németországból Ausztráliába család
jával együtt, hol mint autó-lemez lakatos dolgozott. 1963-ban súlyos 
üzemi balest érte, bal karja és oldala megbénult. Különféle gyógykeze
lések után végül is 1966-ban 85 %-os rokkantként nyugdíjazták. 1968 
óta sorozatos stroke-ok áldozata. 1978-ban cukorbetegség lépett föl, mely 
látásában okozott romlást. Sem írni, sem olvasni nem tud. Többször szé
dül és fejfájás kínozza. gyógyulása lassú, járása nehéz, járókéret és 
sétabot segitségével lépked. 

1953-ban vette át a Queanbeyan-i szórványunk vezetését és betegsége 
miatt mondott le 1974-ben. Levelezését azóta felesége végzi. Ezúton kül
dik jókívánságaikat a Vezetőségnek és kérik Isten áldását a Szerkesztő
ség á~dozatos munkájára. Egyidejűleg 15.00 AU dollárt küldtek a B.L. 
részére, melyet köszönettel megkaptunk. Mielőbbi gyógyulása reményé
ben és a Mindenható segitségében bízva Feleségével együtt igaz bajtár
si szeretettel köszöntik az összes Bajtársakat. (H.I-né 1979. VI. 11.) 

Németh Miklós főtörm. Stainz-i (Stmk., Ausztria) lakos 1978. XI. 17-én 
a vizes lépcsőn megcsúszott és a kövezetre zuhant, bal felsőkarját eltör
te. Egy hónapig "egykezes" volt és éjjel is nyugtalanul aludt. Azóta fel
gyógyult. Balesetével kapcsolatban javasolt felülvizsgálatra még nem 
került sor. Mindenesetre diétát tart nehezebb ételekből csak keveset 
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ehet és a borral is csínján kell bánnia - akkor minden rendben van. 
Nagyon fontos az embernek a saját megfigyelése - írja levelében - a 
tünetekkel kapcsolatban, különösen, hogy mi okozza a fájdalmat. "Az 
idő felőrölt bennünket, a B.L.-ben ha a neveket olvasom, majdnem senkit 
se ismerek, régen legalább a felét ismertem. Úgy látom, hogy ma már 
a zöm inkább támogatókból áll, akik biztosan pontosabban fizetnek, mint 
néhány csendőr bajtárs ... " fejezi be levelét Németh főtörm. bs-unk. 
(N.M. 1979. II. 6.) 

Kovács György számv. főtörm., torontói (Ont. Kanada) lakos 1978. 
IX. hóban kissé komplikált jobboldali sérvműtéten, majd Karácsony 
előtt két oldali tüdőgyulladáson esett át. 1979. I. hóban mindezek melé 
szívroham is hozzájárult, miért is újból kórházba került. Tíz éve múlott 
el egyébként annak, hogy izületi, asztmában és cukorbetegségben is szen
ved. Levelében azt írja, hogy "Istennek legyen örök hála, szellemi ké
pességem és humorérzékem manapság is olyan, mint 45-50 éves koro
mig volt!" Bajtársunk levele példaképül szolgál mindannyiunknak meg
próbáltatás esetére, hogy hogyan kell megőrizni a szellemi fölényt.és az 
akaratot, mely előfeltétele annak, hogy gyógyulás következzék be. 
(K.Gy. 1979. III. 26.) 

Bánfai József lovas csendőr, nyugdíjas, Ligist-i (Stmk., Ausztria) lakos 
február eleje óta panaszkodott altesti fájdalmak miatt, sőt vizeletzáró
dás is föllépett. Az urológus szakorvos javaslatára 1979. március 29-én 
a grazi klinikán megoperálták. A sikerült műtét után április 12-én el is 
bocsátották, bár még sokáig kellett gyógyszert szed!lie. A kínzó, erős 
fájásokon túl van, de operációi nem minden problémát oldottak meg. 
(B.J. 1979. IV.25, VIII.12.) 

Kiss Lajos őrm. (Adelaide, S.A., Ausztrália) bs-unkat 1979. VII. hóban 
szívrohammal kórházba kellett szállítani, hol a gyors orvosi beavatkozás 
sikerrel járt. A kórházból való elbocsátása után eltiltották a fizikai mun
kától és diétát is kell tartania. A közel múltban új házat vásároltak és 
mint örökké tevékeny, gondos házigazdát a költözködéssel járó izgalmak 
megviselték. (A.P . 1979. VII. 2.) 

Kedves Bajtársainknak erőt és egészséget, valamint mielőbbi teljes 
felgyógyulást kívánunk. 
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HALOTTAINK 

vitéz Király Gyula 
1893 -1979 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, 
3. o. k.é.k. hadidíszítmény kardokkal, 
Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján, 
Kormányzói Dicsérő Elismerés Magyar Koronás Bronz Érme, 
I. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, 
II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem harmadszor adományozva, 
Bronz Vitézségi Érem, 
Károly Csapatkereszt, 
Sebesültek Érme, 
Nemzetvédelmi Kereszt, 
Háborús Emlékérem a piros-fehér

zöld színű hadiérem szalagján a 
kardokkal és sisakkal díszítve, 

II . A. oszt. Tiszti Szolgálati Jel, 
Erdélyi Emlékérem, 
Bolgár Háborús Emlékérem. 
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Gyászjelentés 

A M.Kir. Csendőr Bajtársi Közösség vezetősége és tagjai, a 
MKCsBK Múzeum és a MKCsBK "Bajtársi Levél" mély fájdalom
mal jelenti, hogy 

vitéz Király Gyula 

szkv. m. kir. csendőrezredes , a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
és több más béke és hadi kitüntetés tulajdonosa, a volt M.Kir. Bel
ügyminisztérium közbiztonsági főosztályának vezetője, az emigráci
óban a MKCsBK közigazgatási majd több éven át központi vezetője, 
végül Örökös Tiszteletbeli Vezetője rövid betegség után, altalános 
testi gyengeség következtében 1979. V. 10-én a Jundiai-i (Sao Paulo, 
Brazília, Délamerika) kórházban 86 éves korában csendesen elhúnyt. 

Temetése másnap, ll-én d.e. 9 órakor volt, a közeli Campo Limpo 
temetőben lévő családi sírboltba. Búcsúztatása a magyar reformá
tus egyház szertartásai szerint ment végbe. Barátai, bajtársai, 
helybeli 'ismerősei közül igen sokan vetek részt és adták meg a 
végtisztességet elhúnyt Bajtársunknak. Búcsúztatták a Magyar Vi
tézi Rend és az MHBK nevében Nt. vitéz Mohai Szabó Béla ref. 
lelkipásztor, bajtársai részéről pedig Müller antal őrmester az 
MKCsBK Sao Paulo-i csoportjának vezetője. Koporsóját a csoportve
zető vitéz Csontos András őrm., Isky József őrm, és három jó barátja 
vitték. 

Gyászolják: Özvegye, született Lubinszky Gizella, fia Endre és fe
lesége született Falkay Edit, unokái Endre és Zsuzsika, valamint 
rokonai, jóbarátai és bajtársai. Müller őrm. így ír "Nagyon szerettük 
Öt, kedves és őszinte lénye mindenkiből tiszteletet és elismerést vál
tott ki. Hihetetlennek tűnik előttem, hogy már nem létezik - nagy űrt 
hagyott Maga után. Mi - akik még élünk - az Ö irányítását szem 
előtt tartva tovább visszük a csendőr eszmét az utolsó leheletig. 
Emléke mindig élni fog bennünk." 

Dr. Papp Zoltán 
1914 - 1979 

Dr. Papp Zoltán szkv. m.kir. csendőrszázados, a volt pápai csendőr
szárny parancsnoka, a holland állami vasuttársaság tisztviselője, nős, 
két gyermek atyja, Utrechtben (Hollandia) , rákbetegségben, hosszú szen
vedés után 1979. III. 15-én 64 éves korában meghalt. 

1914-ben, Szombathelyen született, iskoláit Sopronban, majd Budapes
ten, az egyetem jogi és államtudományi karán végezte, 1936-ban nyert 
doktori diplomát. Katonai szolgálatra a pécsi 4. h.gy.e-hez vonult be, hol 
1940-ben zászlós lett. 1941-ben belépett a csendőrséghez, hol hadnagy, 
főhadnagy, majd 1944-ben százados lett. Ez évben került ki a frontra és 
Bécsben esett orosz fogságba. 1950-ben hazakerült, mikor is népbíróság 
elé állították és 8 évi börtönbüntetésre ítélték. Vasúti munkások, diákok 
szabadították ki Márianosztráról 1956-ban. A szabadságharc leverése 
után Ausztriába, majd Hollandiába került a vasúthoz, hol tovább tanult. 
Diplomáját az utrechti egyetem 1965-ben elismerte. , 

Gyermekeit anyugatnémetországi Burg KasU magyar középiskolába 
járatta és tagja lett a szülői tanácsnak. Amikor az iskola léte, tanítá
sl jogosultsága ellen támadás indult meg, mint meg nem alkuvó, hű
séges magyar ember nyíltan állott ki az iskola védelmére. A támadás 
végül is meghiusult, de utána bosszúból őellene tettek fÖljelentést hábo
rús bűncselekmény és neo-nácista mozgalomban való részvétel miatt. 
A holland főügyészség a feljelentést félretette és a hírverő lapoknak kö
zölniök kellett teljes rehabilitációját is. 1979. II. 21-iki levelében még biza
kodik, hogy ... ha egészségem megengedi, május végén leköltözünk 
a burgenlandi Bernstein-be (Borostyánkő), ahol a múlt esztendőben el
készült a kis házunk . . . " Ez már - sajnos - nem következhetett be. A 
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méltánytalan meghurcolás , az ezzel járó izgalmak Bajtársunknak a hadi
fogsá gban és a börtönben amúgyis meggyengült egészségét még jobban 
igénybe vették úgy, hogy újabb operáció és kórházi kezelés vált szüksé
gessé, melyekből kigyógyulni többé már nem tudott. 

Búcsúztatása 1979. III. 17-én ment végbe az utrechti kórház ravatalo
zójában 140-150 gyászoló jóbarát, bajtárs és kartárs részvételével. Kopor
sóját nemzetiszín zászló takarta, melyen ott volt a család, valamint az 
Or bán József főtörm. által az MKCsBK nevében elhelyezett nemzetiszín 
szalagos koszorú . Jóbarátainak, honfitársainak virágjai koporsóját tel
jesen körülvették. Búcsúztatták Csont Norbert, mint presbiter a Burg 
Kastl-i diákok, Tury Zoltán Ferenc a Burg Kastl-i gimnázium tanári kara , 
Kunéry István a csendőr bajtársak és a politikai foglyok nevében ma
gyar nyelven. Holland nyelven beszélt R. Gerritse N.S. a holland vasútak 
főnöke a vasúttársaság és a kollégák nevében, m ely magyar fordításban 
az alábbiakat tartalmazta: 

Dr. Papp Zoltán koporsója nemzeti zászlóval 
letakarva a ravatalozóban .. 

" Most, amikor ilyen hamar búcsút kell vennünk barátunktól és kollé
gánktól, Papp Zoltántól, két gondolat foglalkoztat minket. Először az, 
hogy Papp Zoltánról úgy emlékezzünk meg, mint a mai idők áldozatá
ról , annak az értelmetlen erőszaknak az áldozatáról, mely ez évszázad
ban Európában pusztított. Már születési éve is , oly hamar az I. Világ
háború kezdete után, vészt jósló volt. Ezután a gazdasági krízis évei kö
vetkeztek, majd a II. Világháború , melynek végén hazája és vele együtt 
Ö is a totalitárius rendszer áldozata lett, mely az emberi életet és az 
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emberi méltóságot alacsonyabbnak tartja , mint talán egy rovarét, me
lyet lábunkkal eltaposunk. Több ízben tanuskodott Papp Zoltán arról a 
fájdalomról , melyben részesült, melynek csak akkor lett vége , mikor 
1956-ban Magyarországon forradalom tört ki az elnyomók ellen. 

Ö felszabadult , de hazája sajnos nem. A szabadság éveiben is élete 
végéig üldözte a gyülölet. Mi, akik Öt jól ismertük, tudjuk mindez meny
nyi fájdalmat okozott Neki. Éppen ezért nagy kár az, hogy figyelmezte
tő hangja most örökre elhallgatott. A holland ifjúság ugyanis túlértéke
li a kommunizmus tanait és jobban hisznek abban , mint a demokrá
ciában, melyben mi itt élhetünk. Másodszor pedig Papp Zoltánban azt 
is látjuk, hogy hogyan tud szellemi erő brutális erőszak felett diadal
maskodni. Sohasem kapitulált ellenségeivel szemben. Ez a szellemi erő 
tette számára lehetővé, hogy minden korlátozás ellenére - számüzetés, 
idegen nyelv , már magasabb életkor és felnövő család - akadémiai 
címet nyerjen el. Ugyanezt az erőt mutatta ki megsemmisítő betegsége 
ellen is, mely különösen utolsó éveiben gyötörte. Erre gondolva csak 
csodálatunkat fejezhet jük ki. 

Asszonyom és Gyerekek! Keserű az ilyen vesztességet hordozni. Ví
gasztaló szavak itt nincsenek és nem elégítenek ki. Csak egyetlenegy 
gondolattal tudunk itt élni : Ö, Akinek nyugalmat nem adtak itt sohasem, 
ott megtalálta nyugalmát. Reméljük, hogy ott több nyugalmat és könyö
rületet kap majd , mint itt a földön az emberektől kapott." 

A végső imát jóbarátja Hegyi György, a helybeli r.k. lelkész mondot
ta magyar és holland barátai nevében. A szertartás során az erdélyi és 
a magyar Himnuszt játszották, s a Szózattal ért véget. Holttestét elham
vasztották. Hamvait a borostyánkői kis temetőben új házuk közelében 
helyezték örök nyugalomra 1979. VII. 24-én. 

Gyászolják Özvegye, szül. Beilschmiedt Éva , leánya Gyöngyvér, 
fia Zoltán, jóbarátai, bajtársai. 

R. Gerritse N.S. a holland vasutak 
főnökének búcsúbeszéde Dr. Papp 
Zoltán koporsójánál Utrecht-ben, 
1979. III. l7-én. 
(Közöljük eredetiben is özv. Dr. Papp 
Zoltánné kérésére .) 

R. Gerritse N.S. 
(Utrecht, Hollandia) 

Nu wij woor de plicht gesteid worden op dit woortijdige moment afscheid 
te moeten nemen van onze vriend en collega , de Hr. Papp, komen er twee 
gedachten bij ons naar boven. 
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In de eerste plaats denken wij aan de Hr. Papp als slachtoffer van de 
tijd en van het zinloze geweld dat in deze eeuw over Europa is gegaan. 
Reeds de datum van zijn geboorte, zo kort na het begin van de eerste 
wereldoorlog was obheilspellend. 

Daarna kwamen de jaren van economische crisis, gevolgd door de 
tweede wereldoorlog aan het einde waarvan zijn land en hijzelf het 
slachtoffer werden van een totalitair regiem, dat een mensenleven en de 
menselijke waardigheid lager aanslaat dan een insekt, dat wij met de 
voet vertrappen. . . 

Vaak heeft de Hr. Papp getuigd van het leed dat hem is aangedaan, 
waaraan pas een einde kwam in 1956 to en Hongarije in opstand kwam 
tegen zijn onderdrukker. 

Hijzelf was bevrijd, zijn land helaas niet. Maar ook in de jaren van 
vrijheid, bleef tot het laatst van zijn dagen de haat hem achtervolgen, 
wij, die hem gekend hebben, weten hoezeer dit hem heeft gegriefd. Het 
is daarom des te meer te betreuren dat zijn stem van waarschuwing nu 
moet zwijgen. Te zeer heerst in Nederland, vooral bij de jeugd, waarder
ing voor de communistische beginselen en wordt dit systeem geloofd 
boven de democratie waarin wij mogen leven. 

In de tweede pia ats zi en wij de Hr. Papp als woorbeeld van hoe geestk
racht het kan winnen van bruut geweld. Nooit heeft hij voor zijn vijand 
gecapituleerd. 

Het was diezelfde geestkracht die hem ertoe bracht een nieuwe carriére 
op te bouwen en tegen alle handicaps, leven in ballingschap, een vreemde 
taal, een wat geyorderde leeftijd en een opgroeiend gezin, in voor de 
tweede maal in zijn leven een academische graad te behalen. / 

Dezelfde kracht heeft hij getoond in zijn strijd tegen de slopende ziekW, 
waardoor hij de laatste jaren werd geteisterd. Daaraan terugdenkend 
kunnen wij niet anders dan bewondering uitspreken VOOr zoveel moed. 

Mevrouw Papp en kinderen. Het is schrijnend zoin verlies te moeten 
dragen. Wootden van troost schieten hierbij te kort. Slechts één gedachte 
kunnen wij U meegeven: hij, aan wie geen rust gegund werd, heeft nu die 
rust gevonden. 

Moge hij daar meer erbarmen vinden, dan hem op aarde door de mensen 
is aangedaan. 
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Szabó Kálmán 
1915 - 1918 

Csallóközi születésű, a II. cső.ker. áUományában, mintagazda és 
községi tanácsos. Meghalt Kleindortban <Karinthia, Ausztria) 

<B.L. 1919. l. szám, 90 oldal) 

""1:'~ 
j 

. .. , 
.... ,~-~.- .t.~ . *'..,., .. 

..... • . '.' ~ ..... ~ .', .. .....t. " _ 

Szabó Kálmán cső. sirja a Kleindorf-i temetőben. Sírja mellett fia és nagykabátban 
Horváth Ferenc cső. Bradford-ból (Ontario, Kanada). 

(S.1. 1919. IV.I.) 

77 



Nász István 19M-ben 

Nász István szkv. m.kir. csendőr törzsőrmester a szegedi volt V., majd 
a . kolozsvári volt VIII. csendőrkerület állományában, a grazi Magyar 
Csendőr Bajtársi Asztaltársaság egyik alapító tagja Gráz-ban hosszú 
szenvedés után, rákbetegségben 1979. III. 18-án 69 éves korában elhúnyt. 
1910-ben született Kenderesen, a háború után 1946-ban Graz-ba emigrált, 
hol kitanulta a kőműves mesterséget és szabad idejében szép családi há
zat épített magának, amellyel kivívta a környékbeli lakosság elismeré
sét. Felesége és leánya 1957-ben jöttek ki, kiket saját szép berendezett 
házában fogadhatott. Leányát kitaníttatta, ki mérnöki diplomát szerzett. 
A MKCsBK megalapítását és munkáját odaadóan, anyagilag és szellemi
leg is támogatta. 1969-ben idő előtt nyugdíjba kényszerült, mikor egész
ségi állapota megengedte, magánmunkákat végzett. Többször bete
geskedett, s az utóbbi időben prosztata operáció vált szükségessé. 

Bajtársai betegágyánál meglátogatták, s bár nagy fájdalmai voltak, 
azokat türelmesen viselte. A temetési szertartást a helybeli osztrá~ap 
végezte. A 100-150 fős gyászoló közönségben ott voltak bajtársai, magYar 
és osztrák rokonsága és barátai. Csendőr bajtársai koszorúja mellett 
sírját sok más koszorú és virág borította , mely azt bizonyította, hogy 
magyar és osztrák körökben is köztiszteletben volt. Magatartásával és 
szorgalmas munkájával nemcsak a maga , de a magyarság jóhírnevét 
is gyarapította. Gyászolják Özvegye, Erzsébet, Otter József és felesége 
szül. Nász Dona, veje és leánya, unokái, valamint rokonsága, jóbarátai, 
ismerősei és bajtársai. (N.M. 1979. IV. 2.) 

Lieszkovszky Pál szkv. m.kir. huszáralezredes, a vkf. volt parancs
őrtisztje Budapesten, hosszú szenvedés után agytumorban meghalt. 
(L.V. 1979. I. 10.) 

vitéz Duska Lászlóné, született Keresztesi-Simon Jolán (Ujkígyós, 
Békés vm., 1914. IV. 23.) vitéz Duska László vkb. szds., az MHBK közpon
ti vezetője, tb. csendőr Calgary-i (Alberta, Kanada) bajtársunk felesége, 
a helybeli Szt. Erzsébet Nőegylet 15 éven át tevékenyelnöknője, a ma-

78 

gyar irodalom, zene és iskolák lelkes támogatója, a bajtársi egyesüle
tek összejöveteleinek fővédnöke hat hónapos szenvedés, a betegek szent
ségének fölvétele után a calgaryi Holy Cross kórházban csontrákban 
1979. VIII. 17-én csendesen elhúnyt. Temetése VIII. 20-án ment végbe az 
Árpádházi Szt. Erzsébet Egyházközség templomából, melynek megépí
tése érdekében annyi időt, erőt, energiát és szeretetet fektetett be és ön
zetlen anyagi áldozatot hozott. Az egyházi szertartást Ft. Molnár István 
plébános végezte papi segédlettel, a Calgary-i Énekkar és vitéz Szojka 
Frigyesné közreműködésével (hegedűjáték). 

Ravatalára a nyár legszebb virágait helyezték családja, barátai, tisz
telői és a bajtársak helyből és külföldről is. Koporsóját magyar Nemzeti 
Zászló takarta, mellette két oldalról a M.Sz.H.Sz: lyukaszászlója, vala
mint a MHBK dísz-zászlója voltak elhelyezve, az Általa; mint zászló
anya által adományozott szalaggal, melyet Ö kötött föl alig néhány 
évvel ezelőtt. A sorfalat (koporsóvivők) a Magyar Vitézi Rend, az 
MKCsBK, az MHBK és a M.Sz.H.Sz. bajtársai adták. A sírnál megható 
szeretettel búcsúztatták elhúnyt csendőr bs-unk özvegye Mátyás Ferenc
né és Szabóné Margit a Magyar Református Egyház Lorántffy Női Kör, 
illetve a Szt. Erzsébet Nőegylet nevében, melyeknek tagjaival, harmo
nikus együttműködésben annyi sikeres összejövetelt rendezett. Ugyan
csak a sírnál mondottak utolsó Istenhozzádot vitéz Irsa Béla (Béla diák), 
valamint Fülöpp Józsf őrgy. , s Dr. Kiss Gyula a bajtársi egyesületek, 
illetve a helybeli és a világon szétszórtan élő rokonai, barátai és tiszte
lői nevében. A búcsúztatás a Himnusz eléneklésével ért véget. Gyászol
ják élettársa, gyermekei és unokái, továbbá kiterjedt rokonsága, barátai, 
tisztelői helyben és az ország határain kívül. Emlékét megőrizzük, mint 
Aki a "nyomorúságban is, a boldog családi életében is példát adott, 
mint hűséges, megértő feleség, szerető, gondos édesanya és öntudatos, 
igaz magyar asszony. " Nyugodjék békében! 

Özv. Urbinné, Urbin János cső. bs-unk (Victoria, B.C., Kanada) édes
anyja hosszas testi és lelki szenvedés után 1979. I. 9-én Ó-Nagyszálláson 
(Magyarország) 84 éves korá ban elhúnyt. Gyászolják odahaza gyermekei: 
József, György és Erzsébet, valamint számos unoka és dédunoka, Ka
nadában János fia és felesége, szül. Kovács Gizella. 

Kovács János, Urbin János cső. bs-unk sógora, illetve feleségének test
vérbátyja évekig tartó súlyos betegeskedés után Oshawa-ban, (Ontario, 
Kanada) 1978. X. 27-én 42 éves korában meghalt. Gyászolják Magyaror
sZágon kiterjedt rokonsága, Kanadában Özvegye és öt kiskorú gyermeke, 
~é!I.a,mint testvérei Gizella, férjezett Urbin Jánosné, Sándor és Gyula, 
s sógora Urbin János (Victoria, B.C., Kanada). 

Korponay Miklósné, született szalontai Szekeres Mária, Korponay 
Miklós vkb. szds. feleSége, Kolozsvár szülötte, Arany János dédunokája, 
a torontói magyar közösség lelkes , munkás tagja türelemmel viselt hosz
szú szenvedés után a haldoklók szentségével megerősítve 1979. VI. 21-én 
'rorontó-ban (Ontario, Kanada) visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 
A helybeli magyar temetőben helyezték a város magyarságának reszvé
te mellett örök nyugovóra . Helyi csoportunk több tagja a búcsúztatás al
kalmával fejezte ki részvétét gyászoló bajtársunknak. 
(v.K.K. 1979. VI. 28.) 
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Dr. Sütő Károly volt szerencsi (Zemplén vm.) tb. főszolgabíró , Sütő 
István fhdgy. bs-unk testvérbátyja 9 évig tartó gyógyíthatatlan betegsé
gében, melyet példás keresztyén türelemmel viselt 1979. III. 27-én Boise
ban (Idaho, USA) visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolják Özvegye 
Mária , gyermekei Gabriella, Margitka és Róbert, valamint öccse Sütő 
István fhdgy. (v.K.K. 1979. VI.28.) 

Dr. Sütő Sándor, Károly ikerbátyja , volt üzemi ügyész gyomorrákban 
Budapesten 1972-ben elhúnyt. A 7 Sütő-gyerekből már csak három él, 
mindnyájan néhai Sütő ref. lelkész gyermekei. (v .K.K. 1979. VI.28.) 

vitéz Bódy László Sydney-i (N.S.W. , Ausztrália) lakós, tb. csendőr, 
Sydney-i csoportunk barátja és célkitüzéseinek támogatója 1979. VI. 28-án 
Sydney-ben 62 éves korában váratlanul elhúnyt. (Dr. T.Gy. 1979. VII.5.) 

Dr. Krassay Antal szkv. m.kir. orvosaiezredes, a Szent László Társa
ság és Rend lovagja , adelaidei (Délausztr ália) csoportunk őszinte barátja, 
a z MHBK délausztráliai főcsoportjának 1963-1970-ig volt vezetője Adelai
de-ben 1979 januárjában meghalt. (H.H. 1979. jan.) 

Boldus György szkv. m.kir. honvéd ezredes , több háborús és béke
kitüntetés tulajdonosa, a Szent László és Szent György Lovagrend birto
kosa a halotti szentségek felvétele s rövid szenvedés után 1978. IX. 13-án 
79 éves korában meghalt. Szeptember 19-én gyászmise keretében, be
szentelés után kísérték örök nyugvóhelyére a Rochdale-i r .kath. temetőbe. 
Gyászolják: Özvegye, született Mirth Margit, leányai : Margit, Éva fér
jezett Szakály Tamásné, veje Szakály Tamás, unokái, dédunokái, és ki
terjedt rokonsága. (P.J. Montreal, Qu., Kan,ada) 

Szobcsák Ignác szkv. m.kir. honvéd alhadnagy, az egri volt m.kir. 
Dobó István gy.e. II. zlj. állományában, a Magyar Arany Vitézségi Érem 
és több más háborús és békekitüntetés tulajdonosa, az MHBK Calgary-i . 
csoportjának tagja hosszú szenvedés után Calgaryban, a Crossbow kór
házban 1979. VII . 5-én 89 éves korában meghalt. Budapesten született, 
korán kezdett sportolni és még a Millenáris pályán volt a footballcsapat 

80 

Szobcsák Ignác 
1890 - 1979 

egyik e4zője . Az I. Világháborúban a volt cs. és kir. 24. tábori vadászzlj . 
állományában vitéz magatartásáért több kitüntetést kapott. Utolsó be
osztása a H.M.-ben a leventekiképző pság-nál volt. 

Búcsúztatása VII. 8-án a temetkezési intézet halottasházában, temeté
se VII. 9-ép az Árpádházi Szt. Erzsébet templomból a St. Mary temető
be volt, együttérző bajtársi részvét mellett. Koporsóját a MHBK zászló
ja borította\ az MHBK és a MKCsBK bajtársai számosan jelentek meg, 
hogy a végtisztességet megadják elhúnyt Bajtársuknak, s részvétüket 
kifejezzék a gyászoló Családnak. Gyászolják unokahuga és nevelt lánya 
Vöröss Imre őrm. bajtársunk felesége, született Szobcsák Rózsa és csa
ládja, valamint négy unoka, öt dédunoka és bajtársai. 

Dr. Thuróczy István, tart. hadnagy, a Kormányzói Dicsérő Elismerés , 
a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem és több más háborús kitüntetés 
tulajdonosa, Jász-Nagykun-Szolnok vm. központi járásának utolsó főszol
gabírája hosszú betegség után 1979. IV. 16-án Pestszentlőrincen 87 éves 
korában elhúnyt. Kiváló vadász és ember volt. Szolnok-Törökszentmik
lós térségében szolgált csendőrök jól ismerték csendőrszerető és ember
séges magatartásáért. 100 holdas földműves kisgazda édesapjának 7 

, gyermeke volt, köztük két fiú. Az idősebbet kitaníttatta, jog és államtu
dományi doktorátust szerzett, a kisebbik fiú földmíves maradt, ki a kol
hoszosítás idején öngyilkos lett. Az elhúnytban vitéz Kövendy Károly 
szds . sógorát gyászolja. (v.K.K. 1979. IV. 29.) 

Széplaki József, szkv. m.kir . csendőr, az MKCsBK Welland és környéki 
csoportjának tagja 1979. VIII . 6-án Wellandon COnt. Kanada) szívroham
ban 63 éves korában meghalt. Temetése 10-én volt a Szt. Erzsébet temp
lomból a r.kat. Egyház szertartása szerint Ft. Horváth István pápai prelá
tus és Ft. Padányi Károly közreműködésével. Az elhúnyt a wellandi 
Önképzőkör tagja, évekig alelnöke volt és így közéleti szereplésével sok 
barátot szerzett. Nagy temetése volt, szép és részvéttel teljes. Koporsó
vivői csendőr bajtársai voltak. A temetésen a csoport teljes számban 
megjelent. A Delhi-i csoportot három fős küldöttség élén Pásztor Béla 
főtőrm. csop. vez. képviselte. A hamiltoni csoport részéről Id. Seregélyes 
Márton főtörm. csop. vez. jött el, aki elhozta magával a Hamilton-i csoport 
gyönyörű nemzeti színű zászlóját, mellyel az elhúnyt Bajtárs koporsója 
a templomban le volt takarva. Gyászolják özvegye, fia József a hamiltoni 
McMaster Egyetem hallgatója, valamint kiterjedt rokonsága Magyaror
szágon és Kanadában és bajtársai. (M.J. 1979. VIII. 14 és 16.) 

Nt. Kish Attila William a kalamazooi (Michigan, USA.) Magyar Refor
mátus Egyház lelkipásztora, néhai Kish Sándor főtörzsőrmester és Öz
vegye fia, 1979. V. 8-án belső vérzés következtében, 40 éves korában hir
telen meghalt. Miskolcon született, szüleivel együtt Ausztriából vándo
roltak ki Amerikába és Chicago-ban (Ill., USA) telepedtek le , s azonnal 
tagjai lettek a West Side-i Magyar Református Egyháznak. Tevékenyen 
résztvett az ifjúsági munkában, miközben iskoláit végezte Chicagoban, 
hol 1965. VI. 27-én pappá szentelték. Egyházi tevékenysége során járt 
Linzben, Salzburgban és Bécsben, hol részt vett a Világ Keresztyén Egy
házai Tanácsának menekültügyi munkájában. Lelkész volt Párizsban, 
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majd édesapja betegsége miatt 1975-ben visszajött az Egyesült Államok
ba. 1976-ban elfogadta a kalamazooi egyház meghívását és ebben az egy
házban munkálkodott haláláig. A korán eltávozott, nagy reményekre jo
gosító fiatal lelkipásztor mindvégig lelkes ifjúsági, papi és közösségi 
munkát végzett. A nem régen megalakított "Edison Center"-nek, amely 
nyugdíjasoknak és gyermekeknek foglalkoztatását és gondozását tette 
céljává, egyik legaktívabb munkása volt. Gyászolják édesanyja, özv. 
Kish Sándorné, született György Mária, jÓbarátai, valamint a Kalama
zoo-i Magyar Református Egyház gyülekezete. (Fraternity 1979.2. szám) 

Nt. Kish Attila William 
1939 -1979 

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

Juhász Gyula: 
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Testamentum 

Szeretnék néha visszajönni még 
Ha innen a fóld alá megyek. 
Feledni nem könnyű a fóld ízét, 
A csillagot fónn és a felleget. 

Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk, . 
Könnyek vizét és a Tisza vizét, 
Költők dalát és esték bánatát: 
Szeretnék néha visszajönn i még. 

Ó én senkit se háborítanék, 
Szelid kísértet volnék én nagyon, 
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég 
S van-e még magyar dal Váradon? 

Csak meghallgatnám sok-e a szegény, 
Világ árvá ját sorsa veri még? 
Van-e még könny a nefelejts szemén 
Szeretnék néha visszajönni még. 

És néznifáj6n Léván, Szigeten 
Szabadkán és Makón a hold alatt 
Vén hárs alatt az ifjú szerelem 
Még mindig boldog és balgatag? 

És nézni: Édesanya alszik-e 
S álmában megcsókolni a szívét 
S érezni most is rám gondol szíve 
Szeretnék néha visszajönni még. 

ÉRTESÍTÉSEK 

A Múzeum hírei 

A torontói Magyar Kultúrközponttal (840 St. Clair Ave., W., Toronto, 
Ont. M6C ICI Canada) megindultak a kezdeti tárgyalások a Múzeumok 
átadása ügyében. Lehet, hogy évekig elhúzódik, mert előb.b a Kultúrköz
pont anyagi helyzetét kell megjavítani. A KMKK közgyűlésén felszóla
lásomat három lelkes beszédű honvéd bajtárs meghatódva támogatta. 
(v.K.K. 1979. III. 12.) 
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1979. V. l-től kezdve többek között az alábbi adományok, illetve emlék
tárgyak érkeztek a Múzeumba, melyeket a Leltárba való bevezetés után 
ezúton is köszönettel nyugtáz a múzeumőr: 

Özv. Nagy Jánosné (Cleveland. Ohio, USA) elhúnyt ura b,erámázott 
fényképét adományozta a Múzeumnak. Leányával, Boros Jánosné, szül. 
Nagy Erzsébettel, vejével Boros János clevelandi lakosokkal együtt 
meghatódva és elismeréssel nézték végig 1979. VI. 23-iki látogatásuk so
rán a Múzeum emléktárgyait. 

Kovács István szabadságharcos, torontói (Ont. Kanada) két kisméretű 
üvegszekrény t ajándékozott. 

Nagyiványi Ödön szds. Cn el Brandsen-i (Argentína) lakos értékes do
kumentumokat küldött spanyol és magyar nyelven, melyeket a világhely
zettel kapcsolatban küldött az argentín érseknek és a Vatikánnak. 

Kulifay László fhdgy. Munro-i (Argentína) bajtársunk 1 iránytűt, 1 háb. 
eü. felszerelést, több különböző érmet, fényképet és okmányt, igazol
ványt küldött 1979. júniusában a Múzeumnak. 

Ángyán Béla Wilde-i (Argentína) bs., volt eje. honvéd vitéz Bertalan 
Árpád m.kir. ejtőernyős ezred I. zlj-ának többszörösen lepecsételt sza
badságolási igazolványát küldötte el. 

Dr. KráU Károly, volt m.kir. főkonzul Németországból kiküldte a 
Múzeumnak a Csendőrségi Lapok 1941-1944. májusig kiadott számait. 
A volt "Ruhrvidéki Magyar Hírek" szerkesztő-kiadója Kölnben sok ~rté
kes adattal, képpel gazdagította a MKCsBK könyvtárát. (v.K.K.VII.28.) 

vitéz Tatay László t.gk. zls. a Múzeumnak adományozta a Magyar 
Nagy Ezüst Vitézségi Érem 1939. VII. 14-én kelt adományozásáról szóló 
oklevele másolatát és a Vitézi Rend-be való felvételéről szóló igazolvá
nyát, mely 1940. I. 9-én kelt, valamint több fényképet. 
(v.K.K. 1979. VII. 28.) 

A Múzeum keres egyszerű honvédegyenruhát, repülőtiszti és 
folyamőr atillát, továbbá tábornoki és huszáratillát. Már csak ezek hiá
nyoznak Múzeumunkból. 

A közelgő karácsonyi ünnepekre való tekintettel a múzeumőr ezúttal 
kíván Bajtársainak, barátainak és jóismerőseinek kegyelemteljes ka
rácsonyi ünnepeket és szerencsés, boldog Újesztendőt! 

KÖNYVISMERTETÉS 

Halkuló harangok, a Katolikus Magya,rok vaSárna~ja 1979-es<Erhlé'K
könyve. Szerkesztette Dunai Ákos (Youngstown, Ohio, USA). Kiadta a 
Katolikus Magyarok Vasárnapja puha kötésben, 255 oldalon 1979-ben. A 
naptári rész mellett neves közíróink és íróink, költőink válogatott cik
keit és verseit találjuk időszerű és az érdeklődés középpontjában élő té
mákat ismerve. Emellett az évkönyv felvidéki körútra visz bennünket, 
Dévény től Kassáig és gyönyörű egesz oldalas fényképeken láthatjuk vi
szont az ezeréves magyar kultúra, műveltség, művészetek és áldozat
készség sohasem felejthető, kimagasló emlékeit. Amerikai (USA és ka-
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nadai) , római és görög katolikus magyar papi, férfi és női szerzetes ren
dek címtára, valamint különféle országokban élő magyar lelkészek név
sora és címe egészíti ki a különlegesen is értékes kiadványt. Ára 4 dol
lár. Megrendelhető akiadónál. 

Katolikus Magyarok Északamerikában. Az anyagot gyűjtötte és össze
állította Török István, kiadta a Katolikus Magyarok Vasárnapja (Young
stown, Ohio, USA) puha kötésben, 489 oldalon. Ára 7 dollár . Ez az össze
foglalás a "Vasárnap" hozzájárulása a magyar kereszténység millene
umának megünnepléséhez. A könyv foglalkozik a kivándorlás problémá
jával, illetve az azokat előidéző okokkal, s megállapítja, hogy magyaror
szági statisztika szerint a világon 15 millió magyar él, ebből otthon 10, 
az utódállamokban 3.5 él, míg szerteszét a világban letelepedettek szá
mát mindössze 1.5 millióra becsüli. Az összefoglalás fölsorolja a katoli
kus egyházközségeket, a szerzetes rendeket, székházaikat, az egyházi 
egyesületeket, a közép- és alsófoku állandó és hétvégi magyar iskolákat. 
Bodnár Gábor a Magyar Cserkész Szövetség. Ü.v. elnökének 1974-es ki
mutatása szerint, - mely lehet, hogy hiányos - külföldön 82 magyar 
iskola működik. Ezekből a katolikusok 16, reformátusok 12, az egyesüle
tek 12, s a cserkészet 42 iskolát tart fenn. Az összes magyar iskola 184 
elemi osztályában és 23 középiskolai tagozatában 145 diplomás és 129 nem 
képesített tanító foglalkoztat 3,366 gyermeket. Ehhez jön még a Burg 
Kastl-i magyar gimnázium közel 350 növendéke. A templomok, szeretet
házak, cserkészparkok és cserkészházak fényképei, valamint magyar és 
angol forrásmunkák felsorolása kap még helyet Dr. Török Istvánnak, a 
New-York-i Állami Egyetem történész könyvtárosának a templomalapító 
magyarok és újonnan bevándorlók szép eredményeit megörökítő munká
jában. 
Őrkő, írta T. Dobrády Dóra (Tripolszky Andrásné). Megjelent az írónő 

saját kiadásában, a Kárpát könyvkiadó gondos munkájával vászonkötés
ben. A borítólapot Kozmon György készítette. Megrendelhető az írónő cÍ
mén Mrs. Dóra Dobrády, 1448 Alameda Avenue, Lakewood, Ohio 44107 
USA. Ára 9 dollár. Az Őrkő Sepsiszentgyörgy (Háromszék vm.) , az Írónő 
szülővárosának kúpalaku sziklahegye, a Debren patak jobb partján. 
Maga a történet a kétszeres pusztítást és megszállást kiálló város, az 
ősi földről kiüzött hazátlanságban élő magyarok története. Megeleve
nednek előttünk szülői sorsokon, a táborélet apró örömein, s a szegény
ség nyomasztó szoritásán felűl is a hit és az erkölcs megtartásának gyö
nyörű példái. Az Isten, a Hazához való ragaszkodás, a becsületes élet
~erp.lélet örökségét adják át az öregek a fiataloknak. A szerző előadá

's~iban, cikkeiben többször emelt szót a magyar fiatalságért. Könyvei
ben is ezzel a fiatalsággal foglalkozik, melynek megmaradása életcé
lunk. Az Őrkő képletesen is az, biztosítéka az eljövendő magyar életnek. 
Ez a könyv fiataljaink kezébe való. 

Magyarország megszállása, írta Kovács Imre. Kiadta a Vörösváry 
Publishing Co. Ltd. Toronto (Ontario, Canada) 40001alon. Megrendelbe
tő a kiadó címén (412 Bloor Str., W. Toronto, Ont., M5S 1X5 Canada.), 
ára 14.00 dollár. Szállítási költség 1.00 dollár. 

A szerző felöleli a magyar történelem legvégzetesebb szakaszait a né-
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met megszállástól az orosz megszállásig. Hogyan jutottunk el oda, mi
ként ragadták magukhoz a kommunisták a hatalmat. Kovács Imre pano
rámája személyes élmények alapján, több tényező megvizsgálásával és 
a szereplők: Roosevelt, Sztálin, Hitler, Churchill és a többiek felvonul
tatásával felel a tragikus kérdésekre. 

Börtönvilág Magyarországon 1945-56, írta Fehérváry István. A könyv 
ára puhakötésben 11.00 dollár, kem~nykötésben 13.00. Postaköltség 2.-, 
illetve 2.50. Megrendelhető a szerző címén: 1905 Conejo Drive, Santa Fe, 
N.M., 87501 USA. A nemzeti ellenállás történetét tárgyaló könyv ismer
teti az eddig titokban tartott ellenállási pereket és az ellenállásban részt
vett és kivégzett többszáz mártír nevét és adatait. Foglalkozik a börtö
nök és internálótáborok életével. (v.K.K. 1979. 111.12.) 

Szabadság nélkül, írta özv. dálnoki Veress Lajosné. Megjelent a Nem
zetőr és a Griff Könyvkiadó Vállalat közös kiadásában, Münchenben 
(Nyugatnémetország), 1978-ban puha kötésben, 168 oldalon. Kapható a 
kiadónál, vagy a szerző címén (2011-51 Ave., S.W. , Calgary, Alberta, 
Canada T3E 1J7). Ára USA 7.50 dollár. Páratlan érdekességű hézagpót
ló napló az osztrák Anschlusstól a szabadságharc bukását követő időkig. 
Négy évtized magyar történelme elevenedik meg a szerző meglátásán 
keresztül. Főszereplő vitéz dálnoki Veress Lajos vezds., akit a németek 
és oroszok egyaránt halálra ítéltek, aki a magyar utat járta, aki a Ma
gyar Szabadságharcos Világszövetség többszörösen megválasztott elnöke 
volt. (Magyar Újság, Cleveland, Ohio, 1017 Fairfield Avenue, 44101 USA.) 

A Felvidék az ezeréves magyar államtestben, magyarok Csehszlová
kiában. Tanulmányok, írta Sirchich László. Megjelent a szerző kiadásá
ban, Clevelandban (Ohio, USA) 1979-ben. Az író a Csehszlovákiai Magya
rok Nemzeti Bizottságának elnöke, (Cleveland, Ohio, USA), s több felvi
déki, történelmi tanulmánya, értekezése jelent meg. Jelen műve három 
fejezetre oszlik. Az első részben felsorolja a magyar múlt építészeti, 
történelmi, művészeti emlékeit tárgyilagossággal, pontossággal és hű
séggel. Megláthatja mindenki, hogyezeréves történelmünk szálai kötik a 
Felvidéket a magyar államtestbe. Ismerteti a trianoni békét megelőző
en a cseh támadást visszaverő magyar 6. ho.pffenzíváját, mely már-már 
megközelítette Eperjes visszavétele után }'919. VI. 23-án Magyarország 
ezeréves határát, mikor az antant visszarendelte csapatainkat: Felsorol
ja több, mint öt és fél évtized távlatából a Felvidék magyar szószólóit, 
a hivatalos deklarációkat, melyeket a városok lakossága adott ki tilta
kozván az erőszakos megszállás és elcsatolás ellen. A második rész "Bel
vedere-től Kassáig" a felvidéki magyarság útját ismerteti a bécsi dön~# 
téstől a hírhedt, ,Kosicky program" -ig , mely állampolgári jogaitól fosztot
ta meg az őslakos magyarságot, s megindította az embertelen, gyilkos 
kitelepítést. Budapesten megalakítják a Felvidéki MagyarokNemzeti Ta
nácsát, de ez kellemetlen volt a pesti koalíciós kormánynak, tehát le
állították. Máig ismeretlen emigrációs közvéleményünk előtt, hogya Fel
vidéki Magyarok Nemzeti Tanácsa tiltakozó táviratot intézett a párizsi 
békekonferencia elnökéhez, amelyben elítélték és elvetettek mindenne
mü lakosságcserét és kitelepítést. Határozottan tiltakoztak a csehszlo
vákiai magyarság embertelen üldöztetése ellen. A magyar etnikum tisz-
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teletben tartását és visszaállítását követelték. Ugyancsak ismeretlen az a 
törekvésük, hogy 5 fős képviseletet küldjenek Párizsba, hogy ott a béke
konferencián résztvevő hatalmak delegátusait információs anyaggal 
lássák el és mint a felvidéki magyarok hivatalos képviselete ellensúlyoz
zák a csehszlovák törekvéseket. A szükséges kiutazási engedélyt a Szö
vetséges Ellenőrző bizottság szovjetorosz hangadó részlege nem adta meg. 

A harmadik rész a magyar művelődést ismerteti mai költők, írók mű
vészek felsorolásával, munkáikon keresztűl. Írnak "ahogy lehet" , de 
ragaszkodnak nyelvükhöz és 1948-ban, mikor Benes és társai eltüntek a 
csehszlovákiai politika színpadáról méltán írhatta Fábry Zoltán a mindig 
marxista író, akiből nem hiányzott a magyar szellem bátorsága: "Be
hozhatatlan hátránnyal, de le nem becsülhető előnnyel indulunk: tiszták 
maradtunk." A magyar államtesttel való nyelvi és irodalmi azonosság 
megfogalmazása Szalatnai Rezső írásában jelenik meg, ki így ír: "Ma
gyar irodalom csak egy van, a magyar nyelvterület irodalma, egyetlen 
nyelváram, egyetlen lélekáram ... " 1969. január l-ével a federális átszer
vezés során a cseh és szlovák kapcsolatot a két ún. többségi nemzet 
viszonyát kielégitő en rendezték. Nemzetiségi, speciálisan a legnagyobb, 
a magyar kisebbség viszonylatában azonban a nagyvonalú rendezést a 
régi, a hirhedt "kassai program" váltig visszajáró szellemének jegyében 
nem oldották meg. A husáki resztálinizáció során lefejezték a szlovákiai 
magyarság egyetlen kultúrális és társadalmi szövetségét a CSEMADOK
ot és 1971. január l-től a Szlovák Szocialista Köztársaság Művelődés
ügyi Minisztériumának irányítása alá helyezték. Mindaz, ami örvende
tesen a magyar peremvidék egészséges kultúrális életét jellemzi, a vi
déki alapszervezetek öntevékeny, lelkes munkásságának köszönhető. 
Így a Komáromi Jókai Napok, a Galántai Kodály napok, a Kassai Ka
zinczy Nyelvművelő napok, a Madách és Szenci Molnár Albert napok 
és még több más irodalmi, művészeti összejövetel. S amíg írnak a Duna, 
Garam, Ipoly, Sajó és Hernád mentén, az annyi könyörtelenség után is 
nyolcszázezres felvidéki magyarság helytállását átmelegedő szívvel fi
gyeljük - írja Sitchich László - s a tárna mélyéről hozzánk jutó halk 
kopogtatásra vissza kell kopogtatnunk, amíg élünk ... Tudjuk, hálásak, 
ha úgy érezhetik, hogy nincsenek egyedül! 

A Sarló - Kalapács Börtöneiben. Írta Ft. Krupa Sándor, O.F.M. , meg
jelent a szerző kiadásában, DeWitt, Michigan (USA) 1978-ban 221 oldalon, 
puha papír és kemény piros vászonkötésben. Ára 10.00, illetve 15.00 dol
lár. A vászonkötésüek már elfogytak. A szerző börtön élményeiből ez a 
könyv a második. A kortárs, a szem és fültanú hitelességével írja le a há
ború alatti magyar politikai élet több vezetőjének utolsó napjait és már
tírhalálát. Csak a testük fáradt el, töretett meg, csak testüket nyelte el 
a jeltelen sír sötétsége. "Csak a testük" pihent el, lelkük, szellemük, hi
tük fennmaradt. Eszme, rendszer még nem volt a világon, mely ennyi 
börtönt . épített volna, ennyi millió életet keserített volna meg és tette 
volna lehetetlenné. Azóta változtak az eszközök, változott az eljárás, csak 
a cél maradt meg a régi. Ma az "eurókommunizmus az a trójai faló , 
mellyel rendszerüket szeretnék becsempészni azokba az országokba , ahol 
eddig még nem sikerült uralomra jutni. Ez a legszenzációsabb trükkjük, 
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ez az a világcsalás és hazugság, mely mellett eltörpül Helsinki szelle
me." A szerző-kiadó mögött nem áll nagypénzű propaganda , célja csupán, 
hogy az igazság minél több ember ismeretére jusson, mielőtt új országok 
szinte önként hajtják fejüket a lélektelen, jövőtlen falanszteri társadalom 
bizonyosságába. 

Kast! Über Amberg. A 20 éves Kastli Magyar Gimnázium Jubileumi 
évkönyve német és magyar nyelven. Kiadja a Gimnázium Igazgatósága 
színes és fekete-fehér fényképekkel gazdagon illusztrálva finom papíro
son, puha kötésben 160 oldalon. Dr. Radics J ános igazgató " örömmel és 
hálával adja az iskola barátai és támogatóinak kezébe" ezt az évköny
vet és ugyanakkor ismerteti az iskola korábbi állomásait, jelenlegi elhe
lyezését, életét és eredményeit. Különös hálával ajánlja Jubileumi Év
könyvüket a német és bajor világi és egyházi hatóságoknak, az egész vi
lágon szétszórt emigrációs magyarságnak erkölcsi és anyagi támogatá
sukért és emlékezik az iskola volt és jelenlegi tanáraira és nevelőire . 

A Kastli Magyar Gimnázium a szabad világ egyetlen magyarnyelvű 
gimnáziuma, mint a Bajor Szabad állam által " államilag engedélyezett 
magániskola", irányát tekintve pedig modern nyelvi gimnázium. 

Az oktatási nyelv a magyar, a matematikai természettudományos tár
gyak mellett három idegen nyelv kötelező : a német, az angol és a latin. 
A Magyar Gimnázium érettségi bizonyítványát a Német Szövetségi Köz
társaság minden egyeteme és főiskolája és a vele egyezséget kötött kül
földi államok egyetemei és főiskolái elismerik. A tanulók száma az 1976/77 
tanévben 323 volt. 

Most Beloved Melodies Around the World. Szeleczky Zita , a volt bu
dapesti Nemzeti Színház művésznője, csendőrbarát gramofonlemezén 
színdús, pompás dalcsokrot nyújt át nemcsak magyaroknak magyaruJ, 
hanem még öt más nyelven, angolul, franciául, németül, olaszul és spa
nyolul. Világot végigjárt sok-sok emlékeinkben élő melódiát ad elő zene
kari kísérettel. A lemez igen alkalmas idegen anyanyelvű hozzátartozók 
és barátok megajándékozására. Ára 7 USA dollár. Kezelési és szállítási 
költség a USA-ban 1, küHöldre 2 dollár. 

A VEZETŐSÉG LEVELESLÁDÁJÁBÓL 

Ausztrália 

Vitéz O-S.L. Lesmurdie (Nyugatausztrália) 1979. V. 27 .... "Olchváry 
vőrgy. úr ,Memorandum'-át én tökéletesnek találom. Olvasása közben 
az volt az érzésem, hogy hozzá hasonló munkát talán csak a ,Csend
őrség esze', Pinczés vőrgy . úr lett volna képes összeállítani, ha tragikus 
körülmények között idő előtt meg nem hal. A ,Memorandum'-ból tisztán 
kíviláglik, hogy hogyan és mikor született a csendőrség , mire volt ren
delve, miket végzett és ugyanakkor az is , hogya második világháború 
alatt milyen megerőltetett és többlet munkát kellett ellátnia ahhoz, hogy 
a reá bízott feladatokkal meg tudjon bírkózni, úgy ahogyan azt a meg-
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bízók elvárták és megkövetelték tőle . A fejtegetésben feltüntek előttem 
Baky László és Ferenczy László nevei. Tudjuk róluk, hogy mindketten 
csendőrtisztek voltak. Az előbbi azonban már régebben átváltott a nyila
sokhoz, viszont az utóbbiról magam is tudom , hogy még az első világhá
borúból aranyérmes vitéz volt és egészen a kívégzéséig megmaradt 
csendőrnek még akkor is, ha a rendkívüli időkben olyan szolgálatot lá
tott is el, melyhez egyébként nem lett volna joga. A ,Memorandum'-ban 
letárgyalt munkához sajnos nem sokat tudok hozzáadni, de azt elismer
ni és dícsérni : igen. Kérem , hogyaszerkesztőségnek legyen lelkiereje 
és szorgalma továbbra is gyűjteni és sajtó alá rendezni az ilyenfajta -ér
tékes munkákat azért, hogy megvédhessük mi is magunkat a sok-sok 
rágalmazás ellen. Kellő időben pedig ezeket az adatokat majd hozzuk fel
színre és terjesszük a nyilvánosság elé. A ,Vádak, vádlók és vádoltak' c. 
tanulmányom elején én többek között ezeket írtam : ,Mi csendőrök, hosz
szú időn át az igazság felderíté sével foglalkoztunk, s így nem engedhet
jük meg, hogy élve és beszennyez ve eltemettessük magunkat.' Ezt a kije
lentésemet én most megismétlem és úgy látom máris, hogy törzsünk 
gyökere még él és jó irányban dolgozik." 

Európa 

S.I. Klagenfurt (Ausztria) 1979. IV. 1. " Mellékelten küldök két felvételt 
Szabó Kálmán elhúnyt bajtársunkkal kapcsolatban. A friss hantok fölott 
áll kalapban Horváth Ferenc cső. bs-unk, a Torontó melletti Bradford
ból, a másik Szabó bs-unk fia, aki mint legidősebb átveszi majd a birto
kot. Sajnos, a koszorúnkat nem lehet látni a hóesés miatt, pedig nagyon 
szép volt. Itt a környéken van egy pár prbcső . akik nem nagyon tartják 
a magyarokkal a kapcsolatot és nem is nagyon törődnek egymással, 
nekik a csendőrszellem meglehetősen ismeretlen. Csak a temetésen talál
koztam velük. Küldjetek nekik B.L-t egyszer. Örülnék, ha eredménnyel 
járna a kísérletezés. A B.L. legutolsó számát valamikor ősszel kaptam 
meg. A 100 éves előkészületnek végtelenül örülök, magam igen szívesen 
megjelennék, ha még élek és lehetőségeim megengedik. A következő 
számot szeretettel és érdeklődés sel várom. Kiváló munkátokra a jó Isten 
bőséges áldását kérem és őszinte bajtársi szeretettel köszöntelek kedves 
Mindnyájatokat. ' , 

Délamerika 

Szendrey Ferenc t. zls. San Pedro-i (Argentína) hadirokkant bs-tól 
1979. VI. l-én levél érkezett, melyben Szelei József cső., a Kiadóhivatal 
pénztárosa által indított gyűjtés eredményét, a 635.00 dollár adomány
ért köszönetet mond. (B.L. 1979. 1. szám 61. oldal.) 

Levelében többek között az alábbiakat írja : " Drága magyar Testvé
reim! Szeretettel közlöm, hogy a listában feltüntetett, kedves szívbeli 
adakozásotokat Szelei Bajtársam nevemre megküldte, amit megkaptam. 
Sietek itt egy pár keresetlen szóban megköszönni , hogy szívetek meg
nyílt, s a hazafiúi kötelezettségnek, valamint Krisztusunk szavainak siet-
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tetek eleget tenni, hálátokat leróni ha némileg is, szenvedő hazánkért 
nyomorulttá vált bajtársatokkal, kinek szenvedését siettetek enyhíteni. 
Köszönöm Testvérek." (Sz.J. 1979. VI. 5.) 

Id. v.V.F. Los Polvorines (Argentína) 1979. VI. 17 ... kérlek ne higy jed, 
hogy nem gondolok Rátok. Szemeim gyöngülnek és jelenlegi koromban 
a levélírás - különösen annak elhatározása - már nehezemre esik. 
Olchváry Milvius Attila 1952 évben Németországban írott Memorandumát 
eddig nem ismertem, most érdeklődéssel olvastam. Szép munkát vég
zett, mely történelmi jelentőséggel bír és nagy értékű. Ő 1942-ben szat
márnémeti osztpk-om és kiváló tisztem volt. Március 25-én lettem 90 
éves. Gyermekeim az Olivos-i Hungária Klubban rendeztek ebédet, me
lyen több, mint hetvenen vettünk részt. Botond László fhdgy. és bará
tom bajtársaim nevében szívemhez szóló szép beszédben adott kifejezést 
gondolatainak. Nagy örömet éreztem akkor is, amikor olvastam Katrus 
Antal a volt kolozsvári cső.ker.-hez tartozó őrmester levelét, aki volt ker. 
pk-a eimét megtudva visszaemlékezett az együtt-töltött időre. Levele az 
igaz bajtársi szeretet és megbecsülés megnyilvánulása büszkeséggel tölt 
el. Meghatva köszöntem meg ezt egy itteni fényképem csatolása mellett. 
Neked, valamint munkatársaidnak és kedves bajtársainknak a legjob
bakat kívánva szeretettel üdvözöl öreg barátod ... " 

M.J. Temperley (Argentína) 1979. IV. 7 .... "Csupán azt szerettem vol
na hogy nagyobb nyomatékkalbíztassátok a csendőr bajtársakat. Sze
rintem úgy tűnik ki; mintha az ÁRPÁD-NAP rendezése ügyében előze
tesen hozzám kellene fordulni. Isten őrizz ettől! Tudom, hogy senki sem 
levelezik szívesen az emigrációban. Csinálja mindenki, ahogy jónak lát
ja . Ha nincs nagyobb magyar közösség, vagy csak néhány magyar csa
lád van, a templomban, vagy összegyűlve egy házban emlékezzenek 
meg Árpádról. Emigrációnk egyre nagyobb közönybe süllyed, mentsük a 
süllyedő hajót, amíg lehet. Magam két ~ilágháborús vagyok, de a honvéd
ség kötelékében, mégis valahogy úgy I érzem, hogyacsendőrök éppen 
mert kevesebben vannak, jobban összetartanak. Még egyénileg is sokat 
lehet tenni. Példa az a csendőr, aki a franciaországi Bercsényi ünne
pélyre a francia huszároknak megtanította a "N agy Bercsényi Miklós ... " 
éneket - magyarul! Szomorú, hogy a felhívás után egyetlenegy érdek
lődő levelet se kaptam. Ha lehetséges, a Magatok módján ismételjétek 
meg, de valahogy erőteljesebben a fölhívást. A B.L-ben olvastam, hogy 
kerestek egy honvéd zubbony t. Kulifay Lászlónak átadtam egyet, mint az 
ajándékomat kérve, hogy juttassa el Hozzátok. Szíves szeretettel kö
szöntlek.' , 

1. ) ~''', ! ·: ·{:'l,~ 

Északamerikai Egyesült Államok 

Dr.B.I. Gaffney (South Carolina) 1979. VII. 12 . . .. "Köszönöm a Baj
társi Levél szíves megküldését. Szeretettel vettem, örömmelolvastam. Az 
Úristen segitse munkájukat. Hogy mikor lesz kész a könyvem, ha holnap
tól kezdve fájdalommentes leszek és nem jönnek váratlanul feltartózta
tó események, akkor kb. négy hónap alatt. Az anyag készen van, de össze 
kell állítani. Az irányt sejthetik azok, akik olvasták a Krónika (A Kana-
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dai Magyar Kultúrközpont Lapja) 5. évf. 5. számában 1979. V. hóban meg
jelent kis cikkemet, vagy hallották múlt ősszel egyik előadásomat New 
York-ban, vagy Chicagoban. Aki segíteni akar, kérje az Úristent, hogy 
adjon nekem még egy kis időt és erőt." 

Cs.B. Cleveland, (Ohio) 1979. VII. 10 ... "Elsősorban is megemlítem a 
B.L. legutóbbi számát, melyben többször is elbarangolok, mint a régen 
járt erdőben, s nézegetem, mi változott meg benne, mi hiányzik s meg
indítanak még a ledőlt törzsek is . A nevek megjelenésekor emlékeze
temben sorra jelentkeznek a velük kapcsolatos események, történések, 
jók, közömbösek, rosszak egyaránt. Ellanyhuló érzésekkel olvasom az 
elment bajtársak neveit, hisz olyan nyilvánvaló, hogy az elmenők közé 
tartozom én is, 81 évemmel. De megvígasztalnak a jövő reménységei is 
a gyermekekben, az unokákban , amikor jó eredményeikről tudósít a B.L. 
A lap tartalm át gazdagítja Wass Albert, Sirchich László cikkei és nagy
szerű gondolatokat fejteget Domokos Sándor verse. Nem tudom ki ez a 
gondolkozó és látó ember. Mindent összevéve : nagyszerűen állítottad ösz
sze ezt a számot is és köszönöm Néked ezt az élvezetet, azt a reményt, 
hogy él még a m.kir. Csendőrség ." 

Dr. B.I. Cleveland (Ohio) 1979. VI. 30 . . . "Köszönöm egyúttal a B.L.-t 
is. Kérésednek szívesen teszek eleget és ha Isten éltet, az kész is lesz 
időre. Hisz addig még van egy esztendő. Egy kis baj van azonban! Azok
nak a dolgoknak, amik Téged érdekelnének, ma már csak egyetlen túl
élője vagyok. Tárgyi bizonyíték aránylag kevés van a kezemben .. . Ezek 
a dolgok a maguk idejében nagyon fontosak voltak, csupán a nagy világ 
nem tudott róluk, mert nem tudhatott. 1950-ben néhai Olchváry vőrgy. 
úrral , ketten készítettük - amerikai felszólításra - azt a beadványt, 
mely a csendőrség szervezetét, működését stb. a felállítástól a feloszlatá
sig tárgyalta. Ebben a hangsúly az ún. " háborús bűnösség"-en volt. A 
beadványt tiszti becsületszóval megerősítve ketten írtuk alá. Elfogadták 
és ennek volt az eredménye, hogyacsendőrök kivándorlását újra enge
délyezték a USA-ba. A vőrgy. úr közben kivándorolt Kanadába, a választ 
én kaptam meg és küldtem utána." 

Kanada 

K.A. Hamilton (Ontario) 1979. IV. 15 ... A B.L. legutóbbi számát meleg 
érdeklődéssel áttanulmányozva megállapítottam, hogy hozzáértéssel, 
tárgyilagosan megszerkesztett gazdag tart alm u folyóiratnak is tekint
hető írásmű, ami az igazi bajtársi tudósításokon felül erősen hazafias, 
nemzetmentő szolgálatot is végez. Szerencsés gondolat volt a múlt évi 
2. számban Gábor Áron és Szitnyai írásaiból adni valamit és most Wass 
Albert "Kard és Kasza" történelmi regényéből idéztetek. 

D.S. Winnipeg (Manitoba) 1979. IV. 27 ... Én ahhoz a szerencsés csend
őrgenerációhoz tartozom, aki valójában soha nem jutott odáig, hogy 
csendőrségi szolgálatot teljesített volna. Mi csak a büntetést és a meg
torlást kaptuk. Ez azonban nem von le semmit a Testület értékéből, szel-
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leméből és kivált legénységének magas erkőlcsi erejéből. Én a fogság
ban a legénységgel töltött évek alatt mélyen láttam bele az ő lelki-vilá
gukba, melyet a rangokozta válaszfal még akkor se engedett meg, mi
kor a háború veszélyében közösen osztozkodtunk. Kis regényemben úgy 
írtam mindent, ahgyan láttam. Feltétlenül egy igaz és őszinte képet ad 
úgy a testületről, mint annak egyéni tagjairól. A magyar csendőr a lelke 
mélyén mindig a becsületnek volt a szolgálója, felülemelkedve a pilla
nat-kínálta erkölcsi megalkuvásokon. 

1979. VIII. 8 ... "Gondolom csodálkozol hosszú hallgatásomon. Az oka, 
hogy minden szabadidömet a szobor kivitelezésén töltöttem és eddig sem
mi érdembelit nem írhattam. Most azonban már megszületett mindkét 
nyers öntvény és a kő, ami leesett a szívemről akkorát koppant, hogy 
még Calgaryban is meg kell, hogy halljátok. Íme a beszámoló. Miután 
megjöttünk Spanyo}országból teljes lendülettel vetettem magam bele a 
formakészítés munkájába. Ekkor ért az a meglepetés, hogyablokkot, 
ahol a studióm volt új vezetőség vette át, amely egy egyéves bérleti szer·· 
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ződést akart velem aláíratni. Én erre nem lévén hajlandó, ki kellett köl
töznöm. A szobor ekkor már a félkész formával nyomott legalább 80 kg-ot. 
Végre is helyet kaptam egy itteni másik magyar szobrász garázsában. 
Itt fejeztem be a formát, amit a mellékelt képen látsz. Ez így kb . J.OO kg-os 
darab. Ugyanekkor a plakett formáját is elkészítettem. Maga a forma 
kibontása három ember erejét igényelte. A negativ gumi forma ép ma
radt. Ennek bebiztosítására először egy vízalapu cement mükő szobrot 
öntöttem, amiről tudtam, hogy nem árt a formának. Ám ez magában 
vagy 40 kg., s két heti idővesztességet jelentett. A plakett után kiőntöttem 
magát a szobrot, s ez tegnap, nagy örömömre megszületett! A kisebb ja
vítások és a finiselés még el fog tartani októberig, de ez már ne:-il veszé
lyes játék, csak időt igényel. Most pedig arra kérek választ, hogy befejez
zem-e a cement szobrot is? Ha igen, ki tart rá igényt. A szálHtás (kb. 50 kg.) 
is költségekkel jár. Nincs szándékomban több darabot csináhi, bár a 
forma meg van, de az elértékteleníti az alkotást. A formát, amikor ké
szen vagyok az eredeti gipsz modellel együtt széttöröm. A cement szob
rot is megsemmisítem, ha nincs rá igény. Ha van érdeklődés, az kb. 150 
extra dollár, mert a finiselőanyag, ami eltünteti a kis hibákat fogászati 
anyag és igen drága." 

M.J. Niagara FalIs (Ontario) 1979. III. 26 ... "Az Olchváry féle Memo
randum leközlését én helyesnek tartom. Nem tudtam, hogy ilyen is volt. 
Végeredményben a B.L. nem egy politikai lap, amelyet minden újságos
bódéban meg lehet venni. A B.L. egy zártkörű bajtársi tájékoztató, amit 
csak bajtársak és néhány csendőrbarát olvas (talán magyar újságok 
kapnak cserepéldányt: Igen. Szerk.) és ha ezek közül valaki kifogásolja 
a Memorandum megjelenését, én a ma,gam részéről csak sajnálni tudom 
az illetőt. Dr. Perlaky Gyula fhdgy. a karácsonyi Iapon köszönte meg, 
amiért gondolok rá a B.L.-Iel. Ahogy írja harmadszor tanul járni és má
sodszor tanul írni. Többször volt már operálva. Dr. Kuli Sándor szds-nak 
a jobboldala megbénult, stroke-ot kapott ezelőtt két évvel. Milr tud járni, 
úgyahogy. Most éppen Ii'loridában van. Munkádra Isten áldását kérem , 
üdvözlöm a bajtársakat, Téged őszinte bajtársi szeretettel és tisztelettel 
üdvözöllek. " 
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ÉRTESÍTÉS 

Szépen kitöltve érkeznek be a B.L. 1979. 1. számához mellékelt "Szava
zólapok", melyeknek kiértékelése és összegezése ez év végén fog meg-
történni. . 

Szeretnénk, hogy amikor a Központi Jubileumi Rendező Bizottság fel
állítása, a központi tervek összeállítása és a Jubileumi Találkozó meg
rendezése és helyének megválasztása tárgyá ban határozatra kerül a 
sor, az minél több Szavazólapra alapozva történhessék meg. 

Kérjük ezért Bajtársainkat - akik még nem tették - mielőbb tölt
sék ki és küldjék be a Szavazólapot az azon megadott címre. 

Ugyancsak várjuk csoport és szórványainktól, hogyamegválasztott, 
vagy fölkért, illetve önként jelentkező bajtársak neveit (B.L. 1979. IV. 
30. 1. szám 10. oldal) jelentsék a központi tervek reális fölfektetése érde-
kében. . 

A határidőt június 30-ról november 30-ig kiterjeszt jük. 

A MKCsBK "Bajtársi levél" Kiadóhivatala 
ezúton is nyugtázza köszönettel az 1979. március 6-tól augusztus 31-ig beérkezett elöfize
téseket és egyéb pénzadományokat: 

P.J . 15.00 v.H .J . 30 .00 v.ifj.K.Z. 20 .00 
v.K.L. 10.00 U .J . 30.00 Sao Paulo csop. 106.35 
v.P .L. 30.00 Calg~l' c,.~op.. 200.00 New Brunswick csap. 290.00 
P.J . 50.00 N .Ö. 10.00 R .J. Sh . 200.00 
özv .K.S .-né 20.00 H.L. 10.00 Dr.A.F. 15.00 
F .Gy-né 12.00 Montreal csop. 150.00 Dr .R .B. 36 .49 
E.M . 5.00 Dr.-B.1. 10 .00 v.O .S .L. 20 .00 
A.B. 12 .00 CS .J. 20.00 Özv .dr.K.L-né 20.00 
B .Gy. 10.00 v.A-A .Z. 10 .00 Haplilton..cso..Q . 

." 
150.00 

v .S.J. DM 50.00 M.1. 30.00 v .A-A.Z. 5.00 
M.K. 12.00 v.D .P . 12 .00 Dr.M .L . 12.00 
M.1. 12 .00 P.M. 12.00 SZ .J. 12 .00 
S.Gy. 10.00 Sydney csop. 505.38 K .A. 10.00 
v.Sz.L.J. 20.00 F .Zs. 20.00 B.S. 15.00 
Dr .A.L . 2.00 F.1. 20 .00 Sz .S. 12.00 
J .I-né 19 .50 M.M. 13.00 V.Zs . 5.00 
S.l. 10 .00 P .1. 10.00 v .A-A .Z. 6.00 
v .H .J.J . 10.00 T.M . 25 .98 S .P. 50.00 
CS .B . 5.00 v.N.L . 5 .~ W~lland Csop. ....,.,.. 100.00 
D .S. 25 .00 CS .J . 25 . O v.A-A.Z: 5.00 
ÖZV. T. Gy-né 10 .00 v.T.P.F. 10 .0 Gy .1. 12.00 
ifj .v .K.Z. 15.00 de s .A. 15.00 v .T .J . 6.59 
N.M. 10.00 V.M. 13.10 özv .v .Z.E .-né Us 20.00 
Id.v .V.F . 70.00 Dr .P .V. 10.00 M.M·. (France) 25.00 

A felülfizetésekért ezúton is hálás köszönetet mondunk. 
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Helyesbítés: 

A B.L. 1979. évi 1. számában Csepi Béla: Mi vagy te: száműzött-e, vagy 
bújdosó c. cikkében: 

a 16. oldal 2. bekezdésében: 
"fogságában" szó helyesen forgatagában, 

a 17. oldal 2. bekezdésében: 
"hóditóanyagot" szó helyesen bódítóanyagot, 

a 17. oldal 3. bekezdésében : 
"kezüket" szó helyesen kezeket olvasandó. 

• •• 
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A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség 
Vezetősége, a Bajtársi Levél Szerkesztő Bizottsága és a Kiadóhivatal 

kellemes, kegyelemteljes, szép karácsonyi ünnepeket, valamint 
szerencsés, boldog Újesztendót kíván 

Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, előjízetőinknek és olvasőinknak. 
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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 eseményeinkről, 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. 
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