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Egy régi Csendőrnap a budai Királyi Várban 

~ . t~ 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség vezetője 
1980. február 14-én 
Csendőrnapon 

Mióta a m . kir. Csendőrség tagjai kényszerszá müzetésben élnek a sza
bad földön szétszórva, bizony a Csendőrnapok különböző éghajlatu tája
kon tartatnak meg. Kanadai bajtársaink igen sokszor szinte szibériai 
hidegben jönnek össze, hogya bajtársi-együttlét melegével a kint tomboló 
hóvihart megtörjék. Délamerikában, Ausztráliában pedig könnyű nyári 
öltözetben gyülekeznek, hogy Testületünk hősi és mártirhalált halt tag
jaira emlékezzenek. 

Mikor ezeket a sorokat róvom , itt Floridában az ég felhőtlen, gyönyö
rű kék, s a nap ragyogóan süt. Még a tenger vize is türhető, s szinte el
képzelhetetlen, hogy ezen a napon , évekkel ezelőtt a magyar földön igen 
kemény hidegek voltak, s a csizmák sokszor havas uton, vagy keményre 
fagyott földön koppantak a díszmeneteken. 

Emlékezni kell és ez kötelességünk nekünk, akik az Úristen kegyelmé
ből szabad földön élhetünk. Azok, akik otthon vannak, vagy akik még min
dig orosz haláltáborok valamelyikében tengetik életüket - nem ünnepel-
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hetnek. Legfeljebb csak titokban emlékeznek erre a napra, s reméqy
kednek abban, hogy egyszer nekik is fel fog ragyogni a szabadság napja, 
s megnyílnak a börtön és táborkapuk előttük is. 

Ilyenkor, Csendőrnapon az emlékek sorakoznak fel minden csendőrben. 
Az öregebbje, kik hosszabb időt szolgáltak a Testületnél sok szép régi 
Csendörnapra emlékezhetnek, míg a fiatalabbaknak sok esetben csak a 
háború, a fogság és a börtön jutott osztályrészül. Az orosz kommuniz
mus igyekezett szégyenfoltot nyomni minden csendőr homlokára , füg
getlenül attól, hogy milyen rendfokozatot viselt. 1945 után csendőrmulttal 
rendelkezni nem volt életbiztosítás Magyarországon. Az idő kereke azon
ban forog, s a felhős égre mindig derű, napfény következik. 

A volt m. kir. Csendőrségnek történelmi szerepét múltja igazolja. Hiá
ba erőlködnek a hamis propagandával, a józanul gondolkozó magyarok 
ezt sohase fogják elfogadni. Azt, hogy otthon mi történik, mit írjanak a 
könyvekben Moszkvában határozzák el, s szabják meg. Ezért kell a tör
ténelemkönyveket nemcsak a Swvjetunióban, de a megszállt államok
ban is minden öt évben újra írni. Azonban, ha a szabad nyugaton tör
ténik ilyen történelmi elferdítés, mondhatnánk történelemhamisítás, az 
már megdöbbentő. (A. v. Weiszenbach: Tábornokaink halála, 147, 149 és 
156. oldal stb.) Amikor az idézett elferdítéseken gondolkozom, előveszem 
gróf Stomm Marcell tábornok napiparancsát és abból idézek egy pár sort: 

"A magyar csendőr ismét megmutatta, hogy válságos és különö
sen nehéz körülmények között orvtámadókkal és bandákkal szemben 
mire képes, ha egy visszafoglalt magyar város feldult és meggyö
tört lakosságának békéjéről és nyugalmának helyreállításáról van 
szó. Ismét egy fényes és nagy teljesitmény az immár több, mint 
fél évszázados csendőrdicsőség sorozatban és történelmének lapja
in. Magyar Csendőrökl Munkátokat becsülettel és példásan végez
tétek. Elnémítottátok a veszedelmes fészkeket és biztosítottátok 
az elfoglalt területen a lakosság nyugalmát és békéjét . .. " 

Ennyit ebből a napiparancsból, amit egy honvédtábornok írt alá. De 
még sok száz hasonló hangú ilyen dicsérő parancs írja aranybetűkkel a 
csendőrség történetét, s eljön az idő , amikor egy arra hivatott történész 
papírra fogja vetni az igazságot, amit nem a kommunista párt diktál, sem 
pedig valamelyik írónak rosszindulata, vagy tudatlansága. ' 

Az orosz bolsevizmus elleni küzdelemben a II. Világháborúban hősi 
halált halt 11,000 majd a későbbi évtizedekben a bosszú áldozataiként 
mártírhalált halt 5,000 csendőr emléke megérdemli azt, hogy ha már 
dicshimnuszokat nem is írnak róluk, de legalább becsületükbe ne gázol
janak bele. Az igazi magyaroknak még keletről hozott szokása, hogya 
hősöket tiszteli őseivel együtt. Akiben magyar vér folyik, ezt-a többezer 
éves örökséget ma is magával hordja, s bárhol is éljen a földtekén, ezt 
mindig meg fogja tartani. 

Ezek a gondolatok jutottak ma eszembe a hontalanság 21. esztendejé-

3 



" , 

ben, a Csendőrség alapítás ának 99. évfordulóján. 
HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL! 

vitéz Baranchi Tamáska Endre 
a MKCsBK vezetője 

I ", , 

MAGYAR KIRALYI CSENDOR BAJTARSI KOZOSSEG 
RO YAL Jl UNG ARlAN MOl'STW l'O LlCE VETERAN ASSOCIATION 

~Ö~ I GLlCH UNG ARJ SCHER G E" OAR.'I ERlE KA \l ERADSCl IA Fl snUND 

A ~SOClATlON DE LA GESDAR." ERJ E ROYALE HD~GRD l SE 

vBTE-vez. 
7/1979,sz. 

Sarasota, 1979. nov. 30. 

vitéz Baranchi Tamáska Endre 
MKCsBK vezető 

~~TVE ~ 2. sz. Körlevél 

Kedves Bajtársaim! 

az a megtiszteltetés érte a MKCsBK-t, hogy a XIX. Magyar Találko
zó, egyben a VII. Magyar Kongresszus Központi Bizottsága Clevelandban 

"Az 1979. ÉV MAGYAR EGYESÜLETE" 

címet ítélte meg a számára. 
Ez a kitüntetés elsősorban is azoknak a csendőröknek szól , akik 1945 

óta szinte megszakítás nélkül dolgoztak szervezetünkben a világ minden 
táján szétszórtan, megmutatva azt, hogy a letett eskü szavait komolyan 
vették és veszik még ma is, s attól felmentést csak a Hadak Útjára 
való távozás adhatja meg, 

De kitüntetés az a volt Magyar Királyi Csendőrség számára is , mert 
a Magyar Kongresszus Központi Bizottságában még elég szép számmal 
vannak olyan személyek, akik dicső Testületünk otthoni, több mint félév
százados kiváló működését ismerik. 

1.) Az adományozott 

ÁRPÁn NAGY ARANY nÍSZÉRMET 

és a róla szóló diplomát a Csendőr Múzeumban, illetve a Levéltárban 
kell őrizni , 

2.) Az Árpád Arany Díszérmet minden olyan alkalomkor, ahol azt 
méltó viselni, a MKCsBK-t hivatalosan képviselő személy viselte . ' 
}'> Elsősorban az egyenruhában megjelenő csendőr járőr "járőrveze-
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tője. " Erről a mindenkori múzeumőr gondoskodjék a legjobb belátása 
szerint. 

HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL! 

,SARV:' ;, 
Bajtársi köszöntéssel: 
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Kapják: 
1.) A Bajtársi Levél főszerkesztője 
2.) A Levéltár és Múzeumőr. 
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Az ÁRPÁD SZÖVETSÉG NAGY ARANY DÍSZÉRME, melyet 
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alapításának 99. évét ünneplő 

volt Magyar Királyi Csendőrség 
illetve odahaza és a világon szerteszórva élő, elesett és elhunyt tagjainak, 
azok képviseletében az 1948 óta működő emigrációs világszervezetük 

az M. KIR. CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG-nek 
ítélt oda az egyetemes magyarság önzetlen szolgálatában tanusított pél
daadó tevékenységéért és jelentette ki az 1979. év egyesületének, illetve 
magyar intézményének a XIX. Magyar Találkozó, a VII. Magyar Kong
resszus központi bizottsága. 

Átadók : 
Clevelandbazn (Ohio, USA.) , a Plaza Hotelben 1979. november 24-én meg
tartott díszvacsorán Dr. Nádas János az Árpád Szövetség kormányzója, a 
Magyar Találkozók állandó titkárságának vezetője és Varga Sándor fő
széktartó. 

Átvette: 
Máté Károly szkv. m.kir. csendőrőrmester 

Közösségünk torontoi (Ontario, Kanada) csoportjának tagja, 
köszönetet mondott : 

Dr. Balló István szkv. m. kir. csendőrőrnagy, 
clevelandi közösségünk (Ohio , USA) tagja. 

Elhelyezése: 
A megtisztelő kitüntetést a MKCsBK Múzeum őrzi. Viselésére 

vitéz Baranchi Tamáska Endre az MKCsBK vezetője 
1979. XI. 30-án Sarasotában (Florida, USA.) kiadott vBTE-vez) 7. sz. 
2. körlevele intézkedik. 
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vBTE-vez. 
3/1980. 

MAG Y AR KIRÁLYI CSENDOR BA JTÁRSI KöZöSSÉG 
KnNI! .I.ll'1I l l\ (; . \J:I~~ 1l1-:11 G[';\D.\J: ~I~; l lI l' KA~It:II .~03(,IIAFTSDUI\D 

nUVAI. I j l l ~t,; . \J : I :';'\ ~ l (Jll"n:D P .JL!C':': \ I:.T~n \~ . A"'!SU ;..'l.\T:{):'J 

'\; ;0" 1 \ '11(' :>; ll :, I. \ G~::-IDARMER J E JWYALI·; HO.'1GI:OJS['; 

vitéz Baranchi Tamáska Endre 
MKCsBK vezető 

4955 Live Oak Drive, 
Sarasota, FIa. 33582 USA 

1. sz. Körlevél 

Valamennyi csoport- és szórványvezetőnek, bajtársnak 
Lakóhelyén. 

Kedves Csendőrbajtársaim ! 

A B.L. 1979/1. számában megjelent 1. sz. Körlevelemmel kapcsolatban 

kérés érkezett, hogya 100 éves Jubileumi kiadások előteremtéséről szóló 
D./ pontot is adjuk ki . 

Az 1981-ben megtartandó megemlékezés előfeltétele a helybeli , csoport 
és szórványaink által megalakított Jubileumi Rendező Bizottság. A meg
emlékezés eltervezése, megrendezése és megtartása ugyanis költségek
kel jár. Ezeknek egy része ugyan megtérül , de bizonyos befektetés elő
zetes kiadásokra elkerülhetetlen . Ilyen kiadások lesznek: 

1.) J ubileumi Díszérem. Leír ása és rajza megjelent a B.L. 1978/2. szá
mában. A bécsi C.F . Rothe & Neffe cégtől1978-ban kapott árajánlat sze
rint az érem ára darabonkint 250 oszt rák schilling. Az általános áremel
kedések miatt ez az ár inkább vehető 270-nek, mely ma 21.82 US dollár
nak felel meg. Az igénylésekre vonatkozólag a csoport- és szórványve
zetők a B.L. 1978/2. szám 4. oldalán írott ak szerint járjanak el, s igénylé
seiket hozzám 1980. VIII. 31-ig terjesszék elő. 

2.) Díszoklevél. Kiadása a hivatkozott körlevél B./ 2. pontja szerint. Té
rítési ára darabonkint 5.00 US dollár . 

3.) Csendőr Emléktábla. Leír ása és rajza megjelent a B.L. 1979/1. szám 
7. és 12. oldalán. Ára az 1978 évi árajánlat szerint bronz ban 395.00, alu
miniumban 292.50 US dollár. Áremelkedéssel itt is számolni kell. Érdek
lődés esetén új árat, helyesebben annak megerősítését kérem. 

4.) Szavazó lapok. 1980. I. 19-ig címemre 67 Szavazó lap érkezett be , 
akiküldötteknek 10 %-a . Ez elég lehangoló számomra is . Lehetséges az , 
hogy csupán 10 %-át érdekelné a bajtársaknak, hogy egy közös talál
kozóval is megünnepeljük Testületünk alapítás ának 100. évfordulóját? 
Ezt szinte el se tudom képzelni. Mi lehet ennek az oka, csupán nem
törődömség, vagy közönyősség? Igérem azonban, hogy mi, az a 10 %, 
akik nem feledkeztünk meg csendőreskünkről a nevezetes évfordulót 
meg fogjuk ünnepelni. A beérkezett véleményeket egy rövid kimutatás
ban földrészenkint összefoglaltuk, csatoljuk. 

5.) A Központi Jubileumi Rendező Bizottságot a szavazó lapok és egyéb 
megnyilatkozások alapj án az alábbiak szerint alakítom meg: 

Elnök: vitéz Baranchi Tamáska Endre , az MKCsBK vezetője. Főren
dező és szertartásmester : vitéz Kövendy Károly CM. A Bizottság tagjai : 
Dr. André László, Cserhalmi Ferenc , vitéz Darabont Ferenc, Deme Lajos, 
vitéz Hamvas József, Kerekes Albert , Dr. Kiss Gyula, Dr. vitéz íd. Kőrös
sy Zoltán, Madarász Ernő; Seregélyes Márton, Simorjay Ferenc és Dr. 
Szalontai Sándor. 

6. ) Jubileumi Találkozó. A beérkezett szavazó lapokat kiértékelve a 
10 % a találkozó helyéül Toronto városát (Ontario, Kanada) ajánlja. Ide
je előreláthatólag május 15, 16, és 17-e. Terv: Pénteken gyülekező a Csár'" 
dában (720 Bay Street, Toronto , Ont ., Ph: 597-0801) vagy a Kultúrköz
pontban (840 St. Clair Avenue, W., Toronto , Ont. , Ph : 654-4926). 

Szombaton: A Jubileumi Csendőrszobor leleplezése később megállapi
tandó helyen , este díszvacsor a a Csárda különtermében. Vasárnap de. 
Istentiszteletek, koszorúzás .-a közös , kötött program ezzel véget ér. Utá
na egyénileg, csoportonkint városnézés, látogatások, kirándulás , piknik 
stb. 
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A főrendező bajtárs az Ontario tó partján egy egész motelt fog kibérel
ni, hogy mindnyájan együtt lehessünk. Toronto ugyanis központi hely, 
innen Montreal, Ottawa, Oshawa, Hamilton, Niagara-vidék, Dohány
vidék, Buffalo, New-Brunswick, Detroit, Windsor, Cleveland könnyen el
érhető. 

A fentiekhez és a még ezeken felül is felmerülő költségekhez szükséges 
anyagiak fedezésére javasolom, hogy csoport jaink, szórványaink az 
1980 év folyamán rendezzenek egy tánc cal egybekötött társas vacsorát, 
hozzátartozóik, barátaik, jó ismerőseik és a testvér bajtársi egyesületek 
tagjai részére. Itt ismertessék a Jubileum jelentőségét, népszerű zene
kar előfeltétele a sikeres megindulásnak. 

A központi terv további alakulásáról a B.L. következő számaiban fo
gok beszámolni. 

MKCsBK Központi Jubileumi rendező Bizottság. 

A Szavazó-lapok megoszlása földrészenkint 

Világ::ész/ Szavazó-lap A Találkozótb Helye: Helye: ~é~ztvesz: ' A rende-
orszag beérkezett: kivánatosnak oronto, Ont. Máshol ~ zésben 

tartja: ! Kanada I segit: 

New Zeeland l l l - Nem Nem 

Aus ztrália 7 
; 

7 l 7 - Nem Nem 

Európa 14 14 13 l 6 2 
I 

Délamerika 4 4 4 - l Nem 

É .Am.Egvesül 
Államok 

26 26 24 2 14 5 

Kanada 15 15 14 l 8 8 

Összesen: 67 ! 67 63 : 4 29 15 

Kelt Sarasota, 1980. január 19-én 

~~/ " 9'>~t"':~,>-,>{:;- , . 
!:f 01!,~ \' " \"p , 
fl 'iiI' 'I ,d ~ , 
'-} '0. I " '.'; vo . ~ 
"'; ... <;':(i'.,; ':/i..~0~",..,dn'~~ 

". ; ..... ~ • •• -- ~.# ... 

'. - -- .,.... MKCsBK vp.~eto .. , c' 
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ELSzÁMOLÁS 
A MKCSBK B.L. Kiadóhivatalhoz 1979 január l-től - 1979 november 13-ig 
Calgaryba érkező bajtársi adományok öevételéről, kiadásáról és marad

ványáról. 

Tárgy Bevétel Kiadás 

1978 évről áthozat 3 201.43 0.00 
197'J-ben 

a B.L-re 5,453.91 
Segély Alapra és 5,512.99 filC.OO 
Ugyvezetésre 330.43 
Bankbetet ,lovede mek lJ.'/').LJ.lj 

. Jubil~um , szobor & szalIi ta-
tasa l 100.00 

Egyeves bank betetert l 500.00 
Muzeumra 5.93 5.93 

1979 évben összesen: 9,195.84 9,000.27 
- -

1977 évben 2 év lejáratra vásárolt 7 1/4 %-os 
577322 TDR szám bankkölcsön betéten 
1979 évben '.1 év lejáratra vásárolt 9 3/4 %-os 
1025689 TDR szám bankkölcsön betéten 

Maradvány 
3 201.43 

-3,005.86 

0.00 

195.57 

5,000.00 

1,~0.00 
6, 5.57 

", 
A maradvány és bankbetétek értéke összesen: 

azaz Hrltez rhatszázkilencvenöt dollár és 57 cent. 
_ Calgary,1979 november 15. ;J , 

7~~~ gzdei~ 
B.L.Főszerkes "vo es feleS kiadó. p nztáros. 

Az 1979 évi elszámolásv'felülvizsgáltuk. A visszatért pénzesutal
ványokat és bankfolyószámlákat előtaláltuk. A fenti összesitett ki
mutatás a B.L. Kiadóhivatal pénztárbetétkönyv, bankbetétkönyv és a 
részletes kimutatás adatai val megeggyezik, hitelességét igazoljuk. 

Calgary,1979 november 28.~ 

pA.~ ~ ~,,-L~ !/dJpÁ;, l!(Yrt>1 ~ 
pénztárellenőr. r pénztárellenCr. 

Az 1979-es pénztári elszámolást átvi zsgáltam és azt jóváhagyom; 
A B.L-ben való leközlé'sre visszaküldöm. 

Sarasota, 1980. január hó .~~.~ 
~~~" ' f#>~'>~r..~b,<";'~~~ ~'.,>;~ 

~ "r.+';;'~~~ \ ~ .:l:l ,, ' ",L ...,.", ?" 
d ""(ir,);; ';. , _chi' ~ 
.. ~ ..... J ''J .1\' o ~ '\:tl.".)jk . '0/ :ja MKCsBK vezetőj.. ~ 

C'O't:. ( .. _~-- •• .; •• " 
'l c" 
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TANULMÁNYOK, CIKKEK, LEÍRÁSOK, VERSEK 

vitéz Oláh-Sajti Lajos: 

Emlékezünk és imádkozunk 

A kilencvenkilenc évvel ezelőtt 22,000 fős magyar királyi csendőrség 
létszáma a második világháború végével felére ,csökkent le. Több mint 
3,000 bajtársunk a budavári végső harcokban vesztette életét. A többi 
különböző harcmezőkön , de valamennyien Szülőhazánk és Nemzetünk vé
delmében. Az új magyar kormány első fontos intézkedése volt testüle
tünk maradványait feloszlatni és a közbiztonsági szolgálat ellátását saját 
embereikre bízták. A megszálló idegen hatalom nyomására és védnöksé
ge alatt jöhetett csak létre, hogya még életben mar adt bajtársakat bör
tönbe vetették, hamis vádak alapján elitélték, vagy kivégezték. Szeren
csésebbek voltak azok, akik csupán azért, mert csendőrök voltak szén és 
kőbányákban 10 , évig is elhuzódó kényszermunkatáborokba kerültek. 
Mindez a "Népidemokrácia" nevében egy kisebbségi, erőszakos és isten
tagadó csoport irányitásával és vezetésével történt . 

A háború utáni zűrzavarban kb. egyezer főnyi bajtársunknak sikerült 
nyugatra jutni, akik később különféle országokban, de főként a tengeren 
túli államokban telepedtek le . Ezek közé sorol a most 70 éves Laci is, aki 
30 évvel ezelőtt a rosszemlékű francia hadifogságból kiszabadulva érke
zett meg Ausztráliába. Azóta már állampolgár, vérében és tetteiben ma 
is színmagyar. Az ő korában a " bácsi" szó is megilletné, de ő fiatalos 
hévvel és névvel kíván tovább élni még akkor is , ha az idő felette is el
járt. Nevéhez és a hozzá fűződő emlékekhez györcsösen ragaszkodik, 
hiszen Édesapja nevezte így el a családban. Apával szemben a tiszte
let mindenkor illő és tartós kell, hogy legyen. Laci legalább is ezt így fog
ja fel és komolyan is veszi. 

Apjától halálos ágyán Laci fia nevét lehetett legtöbbször hallani. A hal
doklónak külön fájt, hogy a Haza védelmében az ellenséggel szemben 
tanusított bátor magatartásáért vitéz csendőr fia üldözött lett, s így nem 
lehetett mellette. A szenvedő apa fordított állapotot vélt az utolsó percei
ben is felismerni. Olyan helyzetet, melyet manapság az indokínai népek 
szomorú sors ához lehet a legjobban hasonlítani. Haláltusájában ezért 
nedves lett a párnája és bánatát - a letipor t és megcsonkított Óhazá
ból - átküldte a napsütéses ausZ'tráliába. Arra a földrészre és ország
ba, ahol 60,000 magyar él és ahol az árnyak mellett még fény is van. 
Ausztráliában hinni, bízni, remélni és álmodozni is tudnak a szülőhazájuk
ból kiüldözött, mindig istenfélő és az örök igazságban ma is hittel hívő 
emberek - a magyarok. 

Az ausztráliai magyarok és velük együtt a csendőrbajtársak is igeni~ 
álmodoznak, csakúgy, mint más országokban. A nagy távolság és az eltelt 
idő ellenére szívükben viselik, keblükre ölelik ma is a Kárpátok övezte 
ezeréves Nagymagyarországot, melyről a költő azt írta , hogy " Ha a föld 
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Isten kalapja , Hazánk bokréta rajta .. . " Kiválasztott és szeretnivaló or
szág tehát a mi édes Szülőhazánk és annak is kell maradnia . 

A volt m. kir. csendőrség még életben lévő tagjai amindenévben meg
tartott Csendőrnapunkalkalmával most újra emlékezünk mártírjainkra, 
a szenvedőkre és multunkra , s templomainkban összekulcsolt kézzel 
imádkozunk Hazánk fennmaradásáért és Nemzetünk sorsának jobbra for
dulásáért. 

(Megjelent a " Perthi Magyar Hírek" (Perth Hungarian News, Perth, 
W.A., Austrália) 1980. évi februári számában.) 

(Szittyakürt, 1979. VII. & VIII.) 
Dr. Wass Albert és Ft. Hites Kristóf O.S.B., Charleston-ban (South Carolina, USA) 
a katonai disszemle után, 1979 májusában, a fabritzi Kováts Mihály óbester 200. éves 

emlékünnepélyen. 

Dr. Wass Albert: 

Tisztázzuk a sorrendet! 

(Részletek a Katolikus Magyarok Vasárnapja 1979. VIII. 12-i számában 
megjelent kiáltványból.) , , 

Minden sikertelenség oka végső fokon tudatlanságra vezethető vissza. 
A magyar emigráció immár több évtizedes erőfeszítéseinek kudarcát 
is ideje , hogy ezen a téren keressük. Minden egyéni rátermettségünk, 

11 



szaktudásunk, lelkes munkásságunk és számottevő létszámunk ellenére 
sem vagyunk képesek meglelni a módját annak, hogy erőinket, képes
ségeinket, jószándékainkat összefogva, az ezekben rejlő lehetőségeket 
történelmi erejű cselekedetekké fejlesszűk ki. Minden tudásunk és szer
vezettségűnk ellenére is, amikor arra kerűl a sor, hogy erőnket, képes
ségeinket harcba vessük: gyöngébbek és tehetetlenebbek vagyunk egy 
játszótérre való gyermeknél is. Hiányzik belőlünk az együttműködés tör
vényének tudása. 

Eme gyöngeségünknek szemmellátható bizonyítéka ma Erdély halálra 
ítélt magyarjainak megmentéséért folytatott küzdelmünk keresztmet
szete. Még annyit se tudtunk elérni mindeddig, hogya szabad Nyugat 
népei és kormányai legalább elvben állást foglaljanak a román diktátor 
kiméletlen magyarpusztitó politikájával szemben és Király Károly se
gélykiáltásaira válaszolva javasolják egy orvosi vegyesbizottság össze
állítását, mely kivizsgálná a Románia ellen emelt vádat, az atomsugár
zás bűnét Király Károly, Zolcsák Sándor és családjaikkal szemben. 

Pedig sokan vagyunk és keményen dolgozunk, mindegyikünk a maga 
vonalán. A Lőte család (Erdélyi Bizottság) a pompásan megszerkesz
tett Carpathian Observer útján, Telekiék csoportja (Erdélyi Szövetség) 
és az ugyancsak New Yorkban székelő Comittee for Human Rights in 
Rumania fiataljai az "emberi jogok" vonalán, s végül magyar nemzeti 
vonalon az Erdélyi Világszövetség a maga 126 éberen működő tagegye-

. sületével szerte a világ minden részében. 
Nincs okunk kételkedni abban, hogy mind a négy erdélyi csoport ak

tív, áldozatkész, jószándékú magyarokból tevődik össze és kétségtelen 
az is, hogy mind a négy csoport Erdély magyarjainak a védelmében 
száll síkra. Tehát négy, szervezett, jól működő gépezetről van szó, mely
től jogosan várhatnánk azt, hogy négy ilyen pompás erőgép pillanatok 
alatt kihúzza az erdélyi magyar szekeret a lápból. A motorok pufognak, 
zakatolnak, az erdélyi magyar szekér viszont sűllyed tovább, lassan, 
fokozatosan, egyre mélyebbre. 

Ennek okát nem kell hosszasan kutassuk: a négy erőgép kűlön-külön 
irányba húz. Ahelyett, hogy erejüket összefognák, mint egy jól betanult 
fogat, a mocsár sarát fröcskölik egymásra. Míg egyik csoport irredenta, 
revizionista fassisztának nevezi a másikat és minden igyekezetével hite
lét rontja, erejét csökkenti, addig mások kommunista bérenceknek bé
lyegzik azokat, akikkel nem értenek egyet, megint mások sértődöttsé
gükben felelőtlen kontárkodóknak csúfolnak mindenkit, aki Erdély dol
gában szót emel, mert úgy érz ilf, hogy erre egyedűl ők jogosultak. 

Egyre növekszik azoknak a száma, akikből kifogy rendre a lelkesedés, 
akik csüggedten és csalódottan félreállva tétlenségbe esnek, hátat for- ' 
dítva a civódoknak. 

Nagyon is ideje tehát, hogy öszintén és becsületesen szembe nézzünk 
ezzel az emigrációs nyavalyával, mielőtt késő. Nem kárhoztunk még el, 
csupán elemi tudatlanság áldozatai vagyunk. Nem tanultuk meg a nem
zeti lét alapvető titkát és nem értettük meg ennek a titoknak a kulcsát. 
A nem~et érdekcsoportokból, szellemi csoportokból , elvi csoportokból te-
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vődik össze, a csoportok pedig családokból, s a családok egyénekből. 
Minden egyén egy külön önmagába zárt egész, hihetetlenűl bonyolult lel
ki, szellemi szerkezet, melyből nincs két teljesen egyforma ezen a vilá
gon. 

Ezek a kűlönböző beállítottságú egyének csak úgy működhetnek össz
hangban, egy család keretén belűl, ha minden családtag háttérbe helye
zi önmagában mindazt, ami elválaszthatná a család többi tagjától és elő
térbe helyezi azt, ami mindannyiunknak közös: a család fennmaradá
sát, jólétét, békességét. Vagyis felállít a maga számára egy fontossági 
sorrendet. 

Ugyanez a törvény vonatkozik minden szervezett csoportra beleértve a 
nemzetet, avagy a mi esetünkben: a nemzeti emigrációt! Ahhoz, hogy 
sikeresen működhessünk, le kell szögezzük az elvégzendő feladatok fon
tossági sorrendjét olyan módon, hogy azzal mindnyájan azonosítani 
tudjuk magunkat. 
Legelőször is kétségtelenűl bizonyos, hogy a magyar nép megmara

dásának biztosítása ezekben a félelmetes nehéz időkben olyan közös fel
adat, amely minden magyart egyformán érint, vonatkozzék ez a magyar
országi népszaporulat tragikus hanyatlására, az Erdélyben elkövetett 
barbár magyarirtásra, a délvidéki, felvidéki és nyugatmagyarorszá
gi magyarok beolvasztás át célzó intézkedésekre. 

Másodszor pedig kétségtelen az is, hogy minden józanul gondolkodó 
magyar számára az első lépés egy szabad Magyarország felé szabad 
választások engedélyezése kell legyen, amelyen keresztűl a magyar nép 
minden kényszertől mentesen maga döntheti el, hogy milyen államfor
mában kiván élni. 

Fontossági sorrendben egyelőre csak ez a két pont képezheti a magyar 
emigráció programját: a magyar nép fennmaradás ának biztosítása, 
mindenütt, ahol magyarok élnek és a szabad választások lehetőségének 
megteremtése. Amig ezt a kettős célt el nem értük, addig nincs helye 
közöttünk semmiféle céltalan viszálykodásnak részletkérdések dolgában. 

Itt van tehát az a két célkitűzés. Akik ezzel a kettővel, vagy ennek 
kettőnek bármelyikével nem értenek egyet, azok nem valók közénk 
amúgy sem. Akik viszont egyetértenek velünk ebben a kettőben, azok ma 
bajtársaink, fegyvertársaink nemzetünk jövendőjéért folytatott harcunk
ban. 

Míg ezeket a sorokat írom az Egyesűlt Államok igazságügy-minisz
tériumának gépezete mozgásban van már, hogy New York-i feljelentők 
koholt vádjai alapján kiszolgáltassanak Romániának, mint "háborús 
bűnöst." Bár az igazság mellettem vari, a mai zavaros világban nem tud
hatja az ember, hogy a politika '~s a;,·,giplomácia boszorkánykonyháiban 
miféle váratlan meglepetéseket kotyvasztanak a ravaszok. Ha tehát va
lamiképpen, Isten kűlönös rendelése folytán (mert Isten rendelése nél
kül semmi sem történik) úgy adódna mégis , hogy ez lenne utolsó írá
som, melyen keresztűl üzenetet kűldhetek a szabad világ magyarjai
hoz , az üzenet így hangzik: 
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"Fogjatok össze, amíg nem késő, s mentsétek ki a magyar jövendőt 
a farkasok torkából, s keselyük karm ából ! " 

S meglássátok; megsegít az isten! 
Megjegyzés. 

Örömmel adunk helyet Dr. Wass Albert professzor felhívásának abban 
a reményben, hogy a kölcsönös megértés és mindannyiunk támogatá
sán alapuló őszinte összefogás kizárja soraink megbontását és szilárd 
alapot nyújt Erdélyért folyó igazságos szellemi harcunk végső sikeréhez. 
- (Szerk.) 

özv. Nemesmonostory Jenőné: 
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Erdély 

Emlékek ébrednek !1yermekkori multból, 
Illatok, halk szinek messzi havasokból ... 
Erdély sóhegyei csillognak fehéren, 
"Medvetó", "Vöröstó" nyaldossák csendesen. 

Vajon megvannak még? - nem koptak hegyig le? 
Tán már beolvadtak a tavak medribe ... 
Oh, de rég volt, mikor ott jártam mellettük, 
Oh, de szép volt, mikor letörtem belőlük. 

Egy csillámló sziklát s forgattam kezembe. 
Nem tudtam, hogyemléknek hasitok belőle . 
Ki tudta, hogy lehasad az egész hegy véle . . 

Lehasitották azt szép Hazám testedről 
S többi hegyeid is ott sírnak kesergőn. 
Sós könnyet hullattok, vagy édes szőlő nedvét, 
anyátokért sírtok elrablott gyermekek. 

más élvezi emlőd: gyümölcsös dombjaid. 
Idegent gyógyítnak sósvizú tavaid. 
Ott a sok gyógyforrás, áldott erejével, 
S itt pusztulunk, veszünk kinzó köszvényünkkel. 

Illatos szamócák, ibolyák az erdőn! ... 
Gyöngyvirág illatok sodródnak a szell6n, 
Páfrány friss szagával telik meg a lelkem, 
Tengereken túl is Te vagy büszkeségem. 

Erdély! Ha ezeknek megmutathatnálak! 
Csodálkoznának, hogy meg nem ölt a bánat ... 

De azt ne higyjétek, hogy belenyugodtunk! 
Éjjeleken át csak imákat mormolunk, 
Hogy visszatérjetek Ti síró gyerekek: 
Hegy, tó, virág, gyümölcs csak örömkönnyeket 
Hintsenek a sóvárgó bús anyai szívre, 
iHogy legyen már egyszer mennyegz6s jó kedve! 

Hisszük, hogy Istenünk mégszán végre minket: 
"Visszaadom Erdélyt, mert úgy szeretitek!" 
Mert ő a Tietek! 

Csepi Béla: 

Csendörségiévgyürü 

Akik jelen vagyunk az otthon kiirtott csendőr testwetből - a saját 
nevünkben, - de akik nem jöhettek el erre a megindítóan szép ünnepély
re, azoknak tolmácsolásában, - köszönöm a Magyar Társaságnak, hogy 
testwetünket tüntette ki az év érdemes egyesületének jelzőjével. -
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Hogy miért becses nekünk ez a kitüntetés , azt csak a bánat, a szomo
rúság gyenge hangján tudom elmondani. 

Hogy miért így , - azt kemény lélekkel, bátor szembenézéssel mon
dom el.-

Azért, - mert nincs folytatás! ... A hősi halottnak kijáró végtisztes-
ség ez. Csak példakép maradtunk! .. . 

Nincs folytatás! ... 
A könyörtelen elmúlás szelleme sandit ránk, miközben egyenként sze

degeti le rólunk a közel száz éves mult aranyos , őszi díszbe öltözött em
lékeit. -

63 évig élt otthon a m .kir. csendőrség . Ennyi idő a férfikor teljének 
felel meg. Ebben gyülekeztek, halmozódtak fel a nemzetfenntartó erők, 
melyek a legendákba szépült helytállás , hivatásszeretet ragyogó példá
it mutatták be évkönyveinkben. 

Mi a magyar nép törzsökös erényeit őriztük. Nem városokban, de fal
vakban, tanyákon, pusztákon, szállásokon védtük a nép gyermekeit, -
mi gondoskodtunk róla, hogy a gyökér kitartson a törzs erősödjék, az 
ágak háboríttatlanul hozzák meg gyümölcseiket. -

A csendnek és rendnek katonái voltunk ; a vidék békés munkásságát 
védelmeztük. A fenntartó és végrehajtó erőt magából a népből soroztuk 
önkéntes jelentkezéssel. Önmagát védte a nép, a belőlük származott 
csendőrség munkájával, feladataival. 

Amikor pedig a nemzetre rászakadt a végzet, csendőreink harcoltak 
a honvédséggel vállvetve a tűzhenger elözönlése ellen és ezrével hullottak 
el legjobbjaink a hosszú harc alatt. -

Az árnyék lassan eléri a csendőrség képének tulsó szélét is , ahol még 
néhányan viseljük az egykor büszke nevet. A régi ősnemes magyar csa
ládok elmulása busítja szívemet abban a megállíthatatlan végső tettben, 
amikor az ősök címereit befelé fordítják a falon. - Ebben a rokonta
lan világban elfordulok a képtől , ahol a nemzet süllyed el. Hátam mö
gött a nagyszerű múlt hív, és mert nem állhatok meg, megyek a semmi 

·"felé. Nincs folytatás! 
A sors nem adta meg áldozatos jóakarásunk jutalmát és könnyeink 

egybefolyn ak a nemzet könnyeivel, - és viszi az ár multunkat a végte
lenség mindent elnyelő óceánja felé. 

Soha nem szüntünk meg emlékezni multunkra és bizonnyal hisszük, 
hogy a magyar föld , a magyar múlt is emlékezik ránk, - és ahhoz hogy 
megnyugodjunk - ennyi nekünk elég is . -

Aki nem érzi meg ezt acsendes busongást, emlékeztetem Szabolcska 
Mihály koszorús költőnk versére, melyben így sóhajt fel : 

"Tudja a jó Mindenható 
Mi van azon sírnivaló, 
Hogy a ménes ott delelget 
Valahol a csárda mellett. Csárda mellett!" 
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Isten köntösébe kapaszkodva csúszunk bele a történelem süllyesztőjé
be, - s hangtalan ajakkal rebegjük jelmondatunkat : 

"HÍVEN, BECSÜLETEL, VITÉZÜL! " 
Most is , itt is , - és mindörökké. 

vitéz Ághy-Asbóth Zoltán: 

Megemlékezés az Édesanyák napjáról 
Mint öreg bajtárs , szeretnék a minden év május 10-én megünneplendő 

" ANYÁK NAPJÁ" -ról a B.L.-ben is megemlékezni. Otthonról kiüldözött 
magyarok vagyunk, nyugaton, a szabad világban éljük életünket és sokan 
már eltávoztak sorainkból az " ÖRÖK HON" -ba. Kevés nyelven lehet oly 
szépen kifejezni az anya nevet , mint a mi szép, csengő magyar nyelvün-
kön, Édesanya, Édesanyám. . 

Drága jó magyar Édesanyák! Minket árva magyarokat a szovjet
orosz megszálló rezsim utasítására elüldöztek szép Hazánkból, s azóta itt 
éljük életünket befogadó Újhazánkban, az USA-ban és más szabad orszá
gokban. Szeretettel gondolunk vissza arra a szép családi életünkre, ami
kor a mi drága jó Édesanyánk születésünktől fogva, forró édesanyai 
szívvel nevelt fel bennünket, lelkünkbe és szívünkbe oltva a mélységes, 
imádságos isteni és krisztusi hitet, önfeláldozö hazaszeretetet, mások 
iránti tiszteletet és megbecsülést. 

Amikor felnőttünk, önállóak lettünk, ezekkel a tiszta, szép eszmékkel 
fájó szívvel bocsátott el bennünket otthonról életünk göröngyös útjára, 
hogy átvéve ezen édesanyai örökséget mi is új családot alapítsunk. 

Drága magyar Édesanyák! Neveljék Önök is itten, az Újhazánkban 
hasonló módon gyermekeiket, oltsák szívükbe az imádságos hitet és ha
zaszeretetet, tanítsák meg őket szép magyar nyelvünkre is, hogy ne fe
ledjék el magyar származásukat. Mondják el nekik, hogy keleten, mesz
sze van egy gyönyörű, hegyekkel koszorúzott Nagymagyarország, mely
nek 2/3 részét elrabolták tőlünk, s a megmaradt Csonkamagyarorszá
got pedig a szovjet-orosz hadsereg tartja megszállva, magyar fajtánkat 
kirabolva. 

Drág;;t magyar Édesanyák ! Segitse a Mindenható Isten Önöket a mai 
élet zavaros és göröngyös útján, adjon erőt , egészséget, hogy édesanyai 
hivatásukat teljesíteni tudják. A hittel és szeretettel felnevelt gyermeke
iket bocsássák el majd az élet útjára és örömteli szívvel gyönyörköd
jenek az ő boldogulás ukon ! 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 

vitéz Szombathy Lajos János: 

N ándorfehérvári diadalom 
Ezerkilencszázharminckettőt írtak a kalendáriumok akkoron és én, 

több mint 4 évi szegedi Hunyadi János 9. honvédgyalogezredbeli szol-
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gálat után, a magammal jogosan áthozott szakaszvezető "uri" csillagai
mat büszkén viselve, gyakorlati kiképzés ürügyén, a többiekkel együtt 
ott vertem a port próbacsendőr-ujoncként a berettyóújfalusi kopár liba
legelőn. Csendőrségi kiképzésünk itt azzal kezdődött, hogy iskolánk meg
kopott épületét vagy jó tíznapi munkával minden tekintetben újrafes
tettük. Munka közben csak úgy rengett az eredetileg hengermalomnak 
. épült és használt, abból leszerelt öreg épület. Negyven fiatal, erős hang 
zengette a "Hová viszi az őszi szél azt a sok-sok felleget ... " és számtalan 
más, szebbnél-szebb magyar nótát. Életerős, bátor és vidám társaság 
voltunk, a várható 3 hónapos kemény katonai kiképzésnek (valameny
nyien jólképzett tisziesek) rá se füttyentve. 

Kezdetben iskolaparancsnok még nem volt kinevezve, a kiképzést he
lyettese, vitéz Bogyay Kamill szds. vezette. Jó előljáró volt és mi őszin
te tisztelettel voltunk iránta. Két gyengéjét ismertük meg csupán. Az ál
tala írt és tansegédletként hivatalosan elfogadott történelemkönyvben 
foglaltak szószerinti visszakövetelése és időviselt oldalkocsis motorkerék
párja, mely valamiképpen igen gyakori javitásra szorult, ami általa és 
sürgölődő próbacsendőri segédlettel történt. Akkor voltunk igazán boldo
gok és megkönnyebbültek, amikor a motorkerékpár megint egyszer jól 
"funkcionált," mert olyankor a jóindulatu, de igen izgékony és könnyen 
hevülő tulajdonosa is boldog volt és vidám. 

Mielőtt azonban az akkori próbacsendőri sorainkban híres-emlékeze
tessé lett "nándorfehérvári diadalom" elbeszélném, előbb még szólnom 
kell Ubulról. Az én rajom, az első raj segédoktatója Szabó József törm. 
volt, aki közöttünk hamar népszerű lett, minek jutalmául közfelkiáltás
sal elnyerte tőlünk a megtisztelő "Ubul" nevet. (Persze, tudta és bele
egyezése nélkül.) Velünk egy teremben aludt, ahol a raj tagjai nagyság 
szerinti egymás utánban kapták az ágyaikat. Az ágya és enyém között 
(191 centiméteremmel én voltam a raj legmagasabbja és így az első 
ágy tulajdonosa) csak szék és kis csendőrszekrény v.olt. Nagyon szere
tett velem beszélgetni, mindenről kifaggatni. Ízes hajdusági tájszólás
sal s azzal a jól megnyújtott "i" betűvel, rendszerint csak "Te vin Csü
törtök" -nek szólított. Legszívesebben esti lefekvés után kezdte el a beszél
getést, pedig én akárhányszor inkább aludni kívántam volna. Nem kis 
meglepetésemre, ilyenkor gyakran olyan kérdésekkel jött elő, melyektől 
szinte elámultam a róla nyert benyomás után alig ha feltételezhető, 
látszólagos olvasottságán és széleskörű ismeretein. Ahogy engem újra
és újra kérdezgetett, valóságos kis tudósnak tünt. "Milyen magas a le
vegőréteg a Föld felett", "Hol van és mekkora a tenger legnagyobb 
mélysége," "Ki találta fel az üveggyártást," "Hány éves korában és , 
milyen betegségben halt meg Napóleon"? stb. stb. Csak úgy záporoztak 
reám a kérdései és persze, dacára az átlagon felüli olvasottságomnak, 
nem tudhattam mindenre megfelelni. Ilyenkor kinevetett, majd némi 
megcsipkedés után, hogy lám Ö mennyivel többet tud, végülis megmond
ta a helyes választ. Hamarosan sanda gyanu támadt bennem, hogy az 
ily meglepő széleskörű tudásnál alighanem valami még sincs egészen 
rendben és figyelni kezdtem. Szekrényét mindenkor gondosan zárva tar-
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totta, de midőn egy alkalommal mégis csak nyitva felejtette, szekrény
titok ide-, szekrény titok oda, én bizony belekukkantottam. Szép rend volt 
abban, no meg egy vastag, nem csendőri könyv is, " Az általános isme
retek tára" címmel. Ezzel a lepel a nagy tudományról lehullott. Ott volt 
előttem a megfejtése Ubulunk bámulatos ismereteinek, mellyel engem, 
tudatlanságomon jókat mulatva, nem egyszer keresztre feszített. Elő
zőleg kiolvasott a könyvből néhány dolgot és este azokat, mint kérdé
seket, nekem szegezte. Gondoltam, jól van öregúr, én is tanultam har
cászatot, tudom, hogy a legjobb védelem a támadás. Attól kezdve azután 
én is kezdtem kérdéseket feltenni. Nos, tudományának zátonyra futásá
hoz nem is kellett sokáig várnom, minek eredményeként, tiszteletteljes 
szutyongatásomra, nagy nevetve beismerte turpisságát. De a követke
zőkben még tartogatott egy meglepetést a számomra. Jóbajtársi szán
dékára jellemző , hogy amikor a gyakorlati kiképzésünk végetért és ezt az 
iskolát elhagytuk, elválásunkkor, nem kis meglepetésemre, a tudomá
nyának könyvét nekem ajándékozta. "Bajtársi szeretettel és jókívánat
tal, vin Csütörtöknek" , írta bele. Egészen meghatódt~m tőle. 

Visszatérve a "Nándorfehérvári diadalom"-ra, az azonban nem vele , 
hanem Bogyay szds. személyével áll szoros összefüggésben, aki a törté
nelmet tanította az általa írt könyv alapján. Ö, mint már említettem, 
megkövetelte, hogy az egyes feladott fejezeteket szószerint "bevágjuk." 

Az akkori fiatal és friss eszemmel az ily megtanulás nem esett nehe
zemre, jó tanulónak bizonyultam, amit az oktatók hamar észre is vettek. 
Ennek eredménye viszont az lett, hogy többet is vártak el tőlem , mint 
általában. Tehát vigyáznom kellett és szorgalmasan tanulni, nehogy 
baj legyen a "renomémmal." A történelemből is hibátlanul megtanut:.. 
tam mindent amit feladtak, mígnem elérkeztünk a "Nándorfehérvári di
adai" című fejezethez. Minden történelem óra feleltetéssel kezdődött . 
Az volt a szokás, hogy hatot-nyo1cat kiszólítva, egymás mellett kellett fel
állanunk. A szóbanlevő eset alkalmával én lettem elsőnek kiszólítva s 
így kiálltam a jobbszélre. Egy jéghideg pillanatra átvillant rajtam, 
hogy bár minden eddigi anyagot jól bírom, de a tanulásra feladott 
"Nándorfehérvári diadal" fejezetet még csak kétharmadrészben tudom, 
míg a maradék egyharmad szószerinti megtanulása valami okból eddig ' 
elmaradt. Azt csak a saját szavaimmal tudtam volna, persze kihagyá
sokkal, elmondani. Nos,a számos más fejezet helyett az elsőként nekem 
szegezett felhívás az volt, hogy mondjam el a ."N ándorfehérvári diadalt." 
Jól emlékszem, napsütéses szép júniusi délután volt, a teremben teljes 
világosság és figyelő csend. de nekem úgy tünt, hogy pillanat alatt min
den elsötétedett és távoli vihar közelgő morajlás át véltem a csenden túl 
halla~i. Összeessek, ne essek, - tettem fel magamban a kétségbeesett 
kérdést, de azután mégiscsak állva maradtam, mereven és halálraszán
tan. Szorongatott helyzetemben végülis mégiscsak rázendítettem a mon
dókámra és előadóképességem minden színezését, hangsúlyozását latba
vetve, kellő páthosszal és szószerintgyöngyöztettem ki magamból, a kí
nom ban egész testemen megjelenő izzadságcseppekkel egyetemben, Hu
nyadi és Kapisztrán diadalához elvezető szép szavakat. Eközben látnom 
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kellett, hogy jó Kapitány Urunk napbarnította kopasz feje helyeslőleg 
bólogatott, szemeiből pedig a bizalom és megelégedettség tekintett felém. 
Végül is, hiába volt minden időtnyerő páthosz és hangsúly, egyszer még
is csak elértem az elnyeléssel fenyegető szakadék széléhez, ahol a "be
vágott" tudományom megszünt. Utolsó erőfeszítéssel még szépen levit
tem az addig emelt, magabiztos hangomat, ahogy az egy mondat végén 
levő ponthoz érkezéskor illik. Itt hatásos pillanatig kitartottam, majd mint 
aki a sok beszédben egy kicsit kifulladt, jól látható mellkas emeléssel 
teleszívtam a tüdőm levegővel, hogy - minden szégyenre végülis elszán
tan - mondom tovább ahogy éppen tdom az összeroskadó tudományo
mat E pillanatban azonban - Istenem! nem akartam hinni a szemeim
nek - drága jó Kapitány Urunk hirtelen mozdulattal, szinte engem meg
áldó an, felemelte a kezét és megállított a további beszédben. Mintha va
lahonan a nagy messzeségből jött volna a hangja, amint meggőződéssel 
mondotta: "Ez igen, ez tudás! Így kellene mindenkinek megtanulnia a lec
két. Köszönöm, Szombathy, helyre mehet." 

Ma sem tudom biztosan hogyan kerültem vissza a helyemre, de azt 
tudom, hogy örökre áldom az engemet cserben mégsem hagyott, sőt a 
további évek során a puszta életemet is többizben megmentett jó sorso
mat. Vereség nélkül, tehát győztesen kerültem ki a nándorfehérvári 
küzdelemből, amit egy kis túlzással tehát diadalnak is mondhattam. 
Diadalom annál inkább is teljes volt, mert jó Kapitány Urunk engem 
soha többé felelésre fel nem szólított. Mit is tagadjam: némi bűnb á
nattal bár, de ugyanakkor boldog csiklandozó érzéssel gondolok vissza 
az én "speciális" nádorfehérvári diadalomra. Tojástánc volt. Őszinte 
tisztelettel emlékezem az akkor velem szembenállott, de engem fenyege
tő vereségem előtt az utolsó pillanatban szabadra engedett vitéz vár
bogyai és nagymadi Bogyay Kamill m. kir. csendőrszázados urra, derék 
volt előljárómra, aki hazátlanná lett alezredesként azóta már régebben 
megtért az előtte az örök csend birodalmába előre ment magyar őse
ink és hőseink közé. Tudom, jót nevetne az én, bár megizzadtan, de 
mégis elég olcsón elnyert diadalomon. Isten kegyelme legyen hűséges 
jó magyar emlékén, amilyennek én Őt ismertem. De szerető tisztelettel 
őrzöm. sok-sok más élő vagy már halott bajtársaméval egyetemben, az 
engem "Te vin Csütörtöknek", mi pedig Őt "Ubul"-nak elkeresztelt Sza
bó József törzs . úr emlékét is. Tudom, mindezekkel ugyanígy vannak 
azok a bajtársaim is - ha még élnek és valaha olvassák ezt a kis írást, -
akik velem együtt harsogták annakidején csendőriskolánk nagyszerű 
kórusában: "Kárpátokban zokognak a fák ... " 

Hazánkat és népünket súlyosan megpróbáló, vesztett háború utáni 
szegénységet hozott idők jártak még mindég akkortájban, de mi még a 
zokogást is konok, bátor daccal daloltuk mert fiatalok voltunk, erősek, 
edzettek és bizakodók. Az erős és bizakodó fiatalság nem tépelődik, ha
nem még a sötét felhő mögé is vél tekinteni tudni, ahol azt látja, hogy 
ott süt a Nap és derűt, bizalmat adó világosság van, amit előlünk a bár
mikor eloszolható felhő csupán ideiglenesen takar. Ez bíztat és azt mond
ja, semmi harcunkat feladni nem szabad, mert ahol világosságot lehet 
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látni, avagy csak némi joggal is, de remélni, ott könnyű és vidám a bi
zalom, szép az élet és érdemes küzködve is élni. Berettyóújfalusi em
lékeimnek mindmáig is ez a legfőbb tanulsága. 
COMO (W.A.) 1979. december 6. 

~()~~ 
vitéz Duska László: 

A kanadai egyetemi magyar tanszék 

(A Széchenyi Társaság Nevelésügyi Bizottságának elnöke vitéz Duska 
László (Calgary , Alberta, Kanada) ismertetést adott Cleveland-ban 
(Ohio, USA) a Kossányi Miklós elnöklete alatt működő Nationality Bro
adcasting Network rádió állomás 106 FM/SCA hullámhosszán 1979. X. 
29-én 17.15 órai kezdettel. Az interjúból az alábbiakban részleteket köz-
lünk.) _ 

A kanadai egyetemi magyar tanszék létesítésének gondolatát az a 
szomorú tény váltotta ki , hogy fiatalságunk az itteni iskolakönyvekből 
Magyarországgal kapcsolatban olyan adatokat szívott magába, me
lyek egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak. Ezért sürgős cse
lekvésre volt szükség egy olyan fórum létesítésére, mely bizonyító erő
vel és authoritással képes cáfolni a valótlan állításokat. 

Erre a célra egyetemi alapítványi tanszék létesítése látszott a leg
megfelelőbbnek. 1972-ben Torontóban konferenciát tartottunk. Ezen a 
konferencián merült föl először az a gondolat, hogy egy alapítvány ösz
szegyűjtésének megszervezésére szakembereket kérjünk fel és bízzunk 
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meg. A szervezés előkészületeit egy hivatásos tanácsadó céggel 1973-ban 
megkezdtük. Magát a gyűjtést 1974 és 1977 között bonyolítottuk le. 

A gyűjtés kezdetén fél millió dollár volt az az összeg, melynek kama
tai egy professzor illetményét és a tanszék legszükségesebb kiadásait 
fedezhette volna. A Kanadában élő magyarok könnyen összeadhattak 
volna akár 1 millió dollárt is, ami a 40,000 kereső magyart véve alapul 
fejenkint alig 25 dollárnyi áldozatot jelentett volna. Komoly segítséget 
kaptunk az Egyesült Államokból, főleg az itteni MHBK csoportoktól, kü
lönösen Clevelandból. De kaptunk adományokat Brazíliából, Venezue
lából, Ausztráliából és Európából, sőt Délafrikából és Kelet-Pakisztán
ból is. Még Magyarországból jött látogatók is hozzájárultak szerény 
dollárjaikkal a közös magyar célkitűzéshez, ami nekünk többet jelentett, 
mint a bibliai szegény asszony két fillérje. Ök a szívüket adták. 

Az évek folyamán, az általános pénzromlás miatt, az alapítvány cél
összegét föl kellett emelni 600,000 dollárra, mikor 1977 év Karácsonyán 
értesítést kaptunk, hogy Kanada szövetséges kormánya a Széchenyi 
Társaság gyűjtését 300,000 dollár erejéig meg fogja duplázni. Ez azt je
lentette, hogy a tanszék most már megvalósul. 1978 május közepén meg
érkezett a csekk, melyet azonnal átutaltunk a torontói egyetemnek, 
hol a most már 600,000 dollárt "Széchenyi-Canadian Trust" néven külön 
kezelik. A szerződésszerűen működő tanácsadó bizottságnak két tagját az 
egyetem, két tagját a Széchenyi Társaság adja. 

A multikulturális miniszternek azonban - aki az állami hozzájárulást 
végül is megszerezte - az volt a kívánsága, hogy a magyar tanszék 
ethno-kulturális szempontból összehasonlító (comparative) alapon mű
ködjék. Ilyen szakprofesszor pedig kevés van, mert nemcsak több nyel
vet kell beszélnie, de jól kell ismernie azok irodalm át is. Ha mi magya
rok magunk adtuk volna össze az alapítványt, akkor nem lettünk volna 
a kormány kívánságához is kötve, s történelem-szakos professzort lehe
tett volna alkalmazni. Addig is azonban áthidaló megoldásként lépések 
történtek abban az irányban, hogy történelmi előadássorozat tartására 
a tanszék vezetője Bisztray professzor Kanada, vagy US-beli történelem
tanárt hívjon meg, vagy pedig az egyetemen belül működő professzort 
kérjen fel. Ettől függetlenül kilátásunk van történelmi szemináriumokra 
a torontói Magyar Kultúrközpont keretében. A Széchenyi könyvtár rész
legnek már is többezer könyv áll rendelkezésére. 

Szerencsére a kormánysegítség kritériumai között van egy fontos út
mutatás, mely szerint az alapítványt mindenkor olymódon kell felhasz
nálni, hogy az megfeleljen az ethni k csoport kultúdilis aspirációinak. A 
szabad földön Kanadában új hazát nyert emigráns magyarok kultúrális 
aspirációit a Széchenyi Társaság képviseli. Kultúrtörekvéseinket a leg
tömörebben a következő szavakkal fejezhet jük ki: 

- A magyar géniusz termékei: Igen! 
- A szovjet, kommunista világnézetből fakadó kultúra és annak min-

den csökevénye : Nyet! 
Ez a Széchenyi Társaság álláspontja. 
A magyar tör~énelmet egyébként nagyon szépen be lehet mutatni a 
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magyar irodalom tükrében. Ezen keresztül vissza lehet nyerni az elide
genedésre hajlamos fiataljainkat. Pozitiv megoldást azonban csak akkor 
nyujtunk, ha James A. Michenernek, az "Andaui híd" írójának súlyos 
megállapításából okulunk és "produkálunk meggyőző történészeket, akik 
a vitás kérdések magyar oldalát hűen mutatják meg a nyugati világ
nak! 

Ezért egymás támadása és gyengítés e helyett zárni kell sorainkat ! 
Minden áldozatot meg kell hoznunk arra, hogy ifjuságunkat megment
sük a kommunista tévtanoktól és mindenek felett a magyarság számára. 
Mert ennek az ifjúságnak a soraiból fognak kikerülni a Daruváry Imrék. 
Ök lesznek hivatottak a nyugati közvélemény és államférfiak szemét 
kinyitni. " 

••• 
Fülöpp József (Calgary, Alberta, Kanada), a Széchenyi Társaság elnöke 

az alábbiakban kéri minden magyar honfitársa megértő támogatását: 
"A N evelésügyi Bizottság vezetőjének nyilatkozatával teljes mértékben 

egyetértek. Az ő és közvetlen munkatársainak sok évi fáradozása és ez
ideig elért eredménye mindannyiunk igaz elismerését érdemli meg. Tény 
az is , hogy a Széchenyi Társaság kitűzött célja akkor valósul meg, ha a 
tanszéket egy történelem-professzor beállításával kibővíthetjük. Ehhez 
azonban a magyarság további áldozatkészsége szükséges. Tegyünk tehát 
félre minden személyi neheztelést, ne keressünk minden kákán csomót, 
hanem vállvetve, komolyegyetértéssel segítsük megvalósítani az önálló 
MAGYAR TANSZÉK keretében a kanadai magyarság kultúrális aspirá
cióit és betölteni a magyar emigráció történelmi hivatását." 

Zalán Zoltánné: 

Útinapló - Párizs, Szept. 22 - Okt. 2. 1978. 
(Részletek.) 

Szeptember 22-én délelőtt 10 órakor érkeztünk a Charles de Gaulle re
pülőtérre . A taxisnak kis francia tudásunkkal megmondtuk, hogya Rue 
Castexbe akarunk menni a Castex Hotelbe. Megértette, sőt azt hitte a 
kiejtésünkből, hogy beszélgetni tudunk s megpróbálkozott párszor is, de 
ez csak nagyon akadozva ment, úgy hogy végül is csendben szemlél
tük a szép őszi napsütésben előttünk s mellettünk elvonuló óriási várost, 
előbb az iparnegyedet, aztán a modern sokemeletes lakótelepeket s végül 
bent voltunk Párizsban. Jó félóra az út taxival abelvárosba. 

A Hotelunk eléggé centrális helyen volt, közvetlenül a Bastille közelé
ben. A híres régi Bastilleből ma már semmi sem látszik, még egy fal
darab sem. Hatalmas új körtér van a régi börtön és vár helyén, ahonnan 
nyolc főút ágazik el. Párizsnak egyik legrégibb negyede ez, csodaszép 
paloták és piszkos, sötét sikátorok egymás mellett vannak. Majdnem min
den ház nagyon régi, főleg akkor érzi az ember ezt, ha belép a házba. 
Régi vastag falak, furcsa lépcsők, nagyon zegzúgos emeletes kis udva-
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rok és hihetetlen mély pincelabirintusok, hiszen az egész környék több 
emeletnyi mélységben be van hálózva földalatti folyosókkal, pincékkel, 
amelyek még a Bastillehez tartoztak, amikor ott sokszor annyi foglyot 
kellett elhelyezni, hogy a földalatti börtönrendszert egyre tovább kellett 
kiépíteni. 

A Castex Hotel egy keskeny többemeletes ház egy keskeny kis mellék
utcában a Bastilletől fél blokk távolságra van. Szobánk a második emele
ten keskeny hosszú udvarra, háztetőkre nyiló ablakkal. Hosszá
ban egy ágy van benne, dupla ágynak nevezik. Kissé gyanakodva mére
get jük, úgy látszik francia emberekre van méretezve. De van saját fürdő
szoba hozzá, így aztán megnyugszunk - majd lesz valahogy. Ebben a 
pillanatban a tengerentúli útról túl fáradtan nincs kedvünk mást keresni. 
A szobát különben is Máthé Jenő , Lajos sógorunknak egy régi csendőr 
bajtársa és barátja szerezte, foglalta le nekünk szivességből. Megvárjuk 
őt s majd vele megbeszéljük. 

Alig mosakodtunk le kicsit, már hallottuk is a falépcsőn feljönni lépé
seit és már kopogtatott is Máthé Jenő. Hatalmas nagy, barátságos arcú, 
mosolygó ember. Szívélyesen érdeklődik hogylétünkről, el van ragadtat
va a szobánktól, úgy hogy most már szó sem lehet arról, hogy panaszkod
junk. Örülünk most már mi is, hogy ilyen jó helyen vagyunk (úgysem 
leszünk nappal sokat itthon, csak aludni tudjunk ketten azon az ágyon). 

Máthé Jenő mindjárt meg is invitál bennünket egy első bemelegitő sé
tára. Ismeri jól a környéket (bár ő most már nem itt lakik), de itt volt sok 
éven át egy kis magyar vendéglője a szomszéd utcában. A hotelest is on
nan ismeri. Büszkén meséli, hogy milyen szép volt a vendéglője, ma
gyarosan berendezve, faburkolatos falak, faragott asztalok, hangulatos 
lámpák - izletes jó magyar konyha. Ketten vezették a feleségével. EI
adták, mert már nem birták a munkát. Szomorú most látni a vendéglő
jét. Az új tulajdonos hanyag ember, csúnya, elhanyagolt sötét lebújnak 
néz ki most a lokál. A boltíves ablakokon be sem lehet látni, olyan pisz
kosak. El sem tudjuk képzelni, hogy valakinek kedve lehetne oda be
menni étkezni. De sok ilyen hely van a környéken, úgy 'látszik ezek is 
hozzátartoznak a környék festőiességéhez. 

A piac is különben itt van az alattunk levő utcában. A házak előtt sora
koznak a bódék, sátrak friss árúval, gyümölccsel, aminek persze örü
lünk, mert könnyű lesz itt gyümölccsel, sőt néha hideg vacsorával is el
látni magunkat. Közel ide van a magyar 80 esztendős Suba bácsinak a 
hentesüzlete is. Ez megint kirí a többi közül, oly gusztusos, tiszta. Majd
nem mindennapos vendégei lettüvk Suba bácsinak. Kolbászai, házi kenye
re és kitünő magyar borai a legjobb energiaforrásunk. 

Megtanuljuk Jenőtől azt is, hogyan kell Párizsban közlekedni. Van autó
busz is, de a legtöbb párizsi a földalattin jár. Ezt nehéz leírni. Olyan nagy
szerű , olyan óriási labyrint, olyan szemfényvesztő gyorsasággal műkö
dik, hogy az ember azt hiszi, hogy álmodik, amikor csak percek alatt elér 
az óriási Párizs majdnem minden egyes pontjára. Több emelet mély
ségben száguldoznak a vonatok, s percenkint jönnek, mennek. Azt hinné 
az ember, hogy oly komplikált, hogy sohasem lehetne megtanulni a járást 
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benne, de olyan jók a kiírások, vezető nyilak a mozgólépcsőkön , átszál
lóhelyeken, hogy egyszer sem tévedtünk el. Mindjárt - nagyon okosan 
- heti bérlet jegyet vettünk s ezzel meg is volt oldva egyik legnagyobb 
problémánk. A jegyhez adott városi közlekedési térkép pedig oly kitünő, 
hogy hozzá hasonlót sem találtunk egyetlen más városban sem. Ponto
san megadja a megálló helyeket is . 

Szeptember 23 
Reggel 9 körül már ismét kopogtatott Máthé Jenő. Úgy beszéltük meg, 

hogy a Sacré Coeur-hoz megyünk. Onnan lehet a legjobban belátni egész 
Párizst és Párizs minden egyes pontjáról lehet látni a Sacré Coeur gyö
nyörű hófehér bazilikáját. Az autóbusz a domb aljáig vitt. Szép virágos 
parkból száll fel a lépcsőrendszer a bazilikához. Mintha az égig menne, 
van jó pár száz lépcső. Akkor még nehezen ment a mászás. Később már 
nem okozott volna gondot néhány hetes európai tréning után. Végül is 
felértünk a templom kapujához. A teraszról egy-két felvételt készítettünk 
s a fogaskerekű végállomásánállevő kis vendéglőben egy jó hideg párizsi 
sör és virsli vel felfrissültünk. Csak ezután mentünk be a templomba. 
Monumentális, kissé keleties bizánci stílusban görög kereszt alapra épí
tett templom. Párizs első vértanúja, Szent Denis emlékére építették, akit 
e helyen végeztek ki. 

Innen még elkalauzolt bennünket Jenő a Trocaderoig. Itt elbúcsúzott 
tőlünk s egyben meghívott bennünket holnap esti vacsorára az otthonuk
ba. Mi még sétálással töltöttünk el egy-két órát. Túl sokat már nem akar
tunk járni, még elég hamar fáradtunk s holnap sűrű programmunk lesz. 
A Trocadero gyönyörű teraszáról a két múze.um között pazar kilátás nyí
lik le gyönyörű szökőkutakra, távolabb a Chams Elyseére és az Eiffel to
ronyra velünk szemben. 

Szeptember 24. 
Aludni sajnos nem nagyon jól tudunk, de a fürdő sokat ér. Reggeli 

után ár önállóan elindultunk a földalattival és hiba nélkül el is érkeztünk 
programmunk első állomásához - a Rodin múzeumhoz. 

A kastély belsejében elhelyezett kiállitásnál még sokkal szebb és meg: 
indítóbb a parkban, természetes környezetben, az óriási fák alatt, fa so
rokban, szökőkutakban és a csodaszép I'Ózsakertben elhelyezett szobrok. 
Itt van az eredeti "Thinker" is a parkegyikfőhelyén , a Balzac szobor titok
zatos köntösébe burkolva egy árnyas lugasban, a " Csók" és az " Éva" a 
rózsák között és még sok szebbnél szebb alkotása Rodinnak. Nagyon él
veztük ezt a kiállítást, de gazdálkodni kellett az idővel, nem szentelhet
tünk rá annyi időt, mint amennyit megért volna . 

A következő szám programmunkban az " Invalidusok" , ahogy azt az 
óriási épület-komplexus t nevezik, ahol a Hadimúzeum és Napóleon sírja 
van. Az "Invalidusokat" XIV. Lajos építtette 1670-ben katonái részére . 
Monumentális épület-csoport, grandiózus bejárattal. El lehet képzelni, 
hogy milyen kiváló hely volt katonai szemlékre. Ma.a Hadimúzeum van 
benne, a világ legnagyobb katonai múzeuma. Több emeletnyi, végtelen 
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folyosókról nyíló megszámlálhatatlan teremben a francia történelem ha
di jelenetei vannak rekonstruálva benne . Rengeteg festmény híres csa
tákról, híres katonákról, rengeteg fegyver , embernagyságú bábuk, lovak, 
minden idők katonai egyenruhái és felszerelése , csata jelenetek rep
rodukciói. Csak legfeljebb egy negyedét láttuk s az is végtelenül elfá
rasztott. 

Végre eljutottunk Napóleon sírjához. Óriási dóm alatt vörös márvány 
szarkofágon van elhelyezve márvány koporsója . Családjának néhány 
tagja és főbb generálisai az oldalfülkékben. Nagyon hatásos síremlék, 
mindig sokan tolonganak körülötte. A franciák nagy kegyelettel , az ide
genek kevésbbé. Nekünk megható élmény volt. csak ne lettünk volna 
olyan fáradtak. Szerencsére az épülethez tartozó kis bisztróban kicsit 
megpihenhettünk, vettünk képeslapokat, sonkás zsemlyét és tejes kávét 
(18 frankért, a legolcsóbb Párizsban). 

Mielőtt Máthéékhez megyünk vacsorára még Franciaország nagy jai
nak síremlékét, a Pantheont is meg akartuk nézni. Eljutni oda földalatti
val nem volt olyan nehéz, de ezt a végtelen hatalmas templomát a fran
cia gloirenak vezetővel bejárni, bizony már majdnem túlhaladta erőn
ket. Pedig gyönyörű volt, lenyűgöző. A bejárat korinthusi oszlopsor, tete
je hatalmas dóm, eredetileg Szent Genovéva, Párizs védőszentjének tisz
teletére épített templom volt. A legenda szerint Szent Genovéva imája 
mentette meg Párizst Attila hún hadaitól. A francia forradalom alatt 
megszünt templom lenni. Azóta a francia "Hallhatatlanok" temetkezési 
helye. Hatalmas csarnokát gyönyörű freskók díszítik, melyek kezdve 
Genovéva legendájától a francia történelem híres jelenteit ábrázolják. 
Alatta, több emelet mélységben a kripták labirintja , sok-sok ismerős 
névvel a kripták márványtábláin - Rousseau, Voltaire, Dumas , Victor 
Hugo és sok más. 

Közben eljárt az idő . Ideje volt Máthéékhez indulni. Jenő már a Metro 
állomáson várt ránk, hogy el ne távedjünk. Egy modernebb, keskeny 
magas bérház nyolcadik vagy kilencedik emeletén laknak kis kétszobás 
összkomfortos lakásban. Kanadai méretekhez szokott szemünkben kicsi a 
lakás, de meg van benne minden - kis előszoba , kis konyha, még spájz 
is, fürdőszoba s két kis szoba és a napos világos ablakokból gyönyörű ki
látás nyílik Párizsra. A Notre Dame is jól látszik. Az ablakokat külön 
megcsodáljuk, valóságos virágos kertek mindenféle virág különlegesség
gel. Látszik, hogy szeretik és értenek a virágokhoz. Eszembe jut Petőfi: 
"Szeresd a virágot és ne féltsd szívedet. . . " 

Máthéné, Gitta ma is tűzről pattant menyecske. Jó alakú, fekete élénk 
szemű, élénk beszédű, fiatalos, nagyon 'kedves háziasszony. Jól el tudom 
képzelni őt vendéglőjükben mint a magyar nótabeli csinos fogadósnét. 
A vacsora is tanuskodik a rutinos főzőről , sült hús , sült kolbászok, köri
tések, desszertnek túrós lepény, friss füge és szőlő . 

Vacsorára még egy magyar csendőr család is eljött - Molnár Bálin
ték két teenager leányukkal és a régi szép mondás , hogy " kis helyen is 
elfér sok jó ember" megint beigazolódott. Milyen jól elfér tünk mindany
nyian a kis szobát majdnem betöltő kerek asztal körül. A beszélgetés 
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nagyon hamar bemelegedett . A családi bemutatkozás ok után persze 
mindjárt magyar ügyekre terelődött a szó és buzgott a panasz is órákon 
át. Milyen egyforma ez mindenütt ahol magyarok élnek. Először az éle
tük története az idegenben - mennyi regény, küzdelem a fennmqradá
sért, megbecsülésért. A kezdet rendszerint nagyon nehéz volt - rendsze
rint bánya , vagy más nehéz munka. Franciaországban talán még nehe
zebb volt mint a többi országban. Svájcban, Németországban s Auszt
riában is jóval magasabb a magyarok életszinvonala , mint általában itt. 
Most már nem érzik úgy a nehézségeket, a fiatalok belenőttek ebbe az 
életbe, már alig beszélnek magyarul. Az öregek megnyugodtak, meg is 
vannak elégedve azzal a szerény komforttal, biztonsággal , amit elértek. 

Máté Jenő és felesége (Párizs, Franciaország) akik olyan készségesen és 
sikeresen voltak segítségünkré Párizs szépségeinek megismerésében. , 

Szeptember 25. 
Vasárnap reggel 9 óra körül eljött értünk Molnár Bálint a kis Citroen

jével. Ö 1956 óta a Citroen autógyárban dolgozik, először mint munkás , 
de hamarosan munkavezető lett. Büszke is az elért eredmén~eire és 
megelégedett. Saját kocsija és saját családi háza van (ezt kevesen érték 
el Franciaországban). Jó félóra alatt elérünk hozzájuk, háza Párizson ' 
kívül van a Versailles felé vezető irányban~ A kis házon és k~rten látszik 
a gondos gazda és a jó háziasszony keze. A kis kert tele van virággal, 
mindenhol ahova a nap csak elér rózsák, dáliák nyl1nak, az almafa az ab
lak alatt meseszép lehet tavaszi virágzásban. Felesége Marika mosoly
gó, meleg tekintetű kicsi barna asszony, négy gyermekük van, két fiú és 
két kislány (akikkel már tegnap találkoztunk). A nagyobbik fiú már kato-
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naviselt, szép szál, magyaros nyílt tekintetű fiatalember. A családban 
fegyelem van, az apa tekintély. Megad, amit csak lehet agyerekeknek, 
iskolát, zeneoktatást, jól öltözöttek, de mindennek az ő megitélése szerint 
kell menni. "Ameddig a házamban vannak, annak kell történni, amit én 
tartok jónak!" - mondja. 

Bálint és Marika igen szíves, kedves vendéglátók. Marika gyönyörű 
asztalt terített , a gyerekek is mind segitenek. Lunchra kitünő hideg tála
kat , bort, süteményt kínálnak s aztán elindulunk Verseillesbe. Az idő hol 
kiderült, hol esett, mégis óriási tömeg volt kint. 

De mi Trianonra voltunk kíváncsibbak. Gyalog bizony túl messze lett 
volna ide. Milyen jó, hogy Bálint kocsijával voltunk, át tudtunk menni 
félóra alatt. Tulajdonképpen még a versaillesi parkban van és két Tria
non is van. Az egyik inkább egy emeletes vadászkastély az erdőben. 
Amit mi látni akartunk az a "Petit Trianon" , a királynőnek a magán 
kastélya s ez az, ahol a trianoni békeszerződést írták alá. Csodálatos, 
millióvirágos park közepette tündérszép ez a földszintes rózsaszín és fe
hér márványból épült kis kastély. Benne végigmenve megérti az ember, 
hogy Mária Antoinette és Mária Louisa is jobban szerették j mint Versa
illest. A szomorú emlékű teremben, ahol Magyarország feldarabolását 
kényszeritették rá hazánkra, már nincsen benn a hosszú asztal, amelyen 
az aláírás történt. "Tavaly még itt volt" - mondta az egyik őr. Pár 
felvételt készítünk még emlékül, s megilletődött szívvel sétálunk még egy 
kicsit a világhíres parkban. Gyönyörű napunk volt, káprázatosan sok 
szépet láttunk és halálosan el is fáradtunk. Lassan indulunk kifelé. 

Versaillesbe visszatérve egy cukrászdában még eldiskurálunk kicsit 
mielőtt Párizsba visszatérnénk. Emlékezetemben sokáig meg fog marad
ni ennek a képe. Zölddel benőtt teraszos kávézó volt szemben a kastély 
oldal-bejáratával. A szeptemberi késő délutáni nap sugarai még belopóz
tak az indák között és játszadoztak az asztalunkon. Éreztük melegüket. 
Az illatos kávé is ott gőzölgött már. De ezeknél is szívet melegitőbb volt 
a beszélgetés, mely oly könnyen elindult és búzgott szívből szabadon, 
mint egy tiszta csermely. Életünkben most találkozunk Molnárékkal elő
ször, de az anyanyelv, a nagy varázsló rokonná tesz bennünket, termé
szetesen és jólesően összetartozunk anagyvilágnak hazánktól és ottho
nunktól is oly távoleső pontján. Bálint szíve mélyéből is előkerülnek 
olyan érzések, remények és csalódások történetei, amelyeket talán egy 
francia embertárssal sem beszélne meg, de magyarul olyan, mintha a 
család beszélné meg gondjait. Mennyi elmondani, mennyi kérdezni való 
volt. természetesen és egyszerűen értjük meg egymást, mint akik jól 
ismerik egymást, mint ahogy csak testvér érti a testvért. S ez a kis csoda 
megismétlődik majdnem mindig, amikor magyarok a nagyvilágban ta
lálkoznak. 

Szeptember 26. Hétfő 
A mai napot szántuk a Louvrenek, Párizs egyik fő attrakciójának. 

Először erőd , aztán királyi palota volt 300 évig ez amajdnem 1 kiló méter 
hosszú épület. A világ legnagyobb múzeuma ma . Megnézésére persze 
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egy hét sem volna sok, de mi most már nem először jövünk. A képtárakat 
már láttuk, most csak éppen hogy köszöntjük a hírességeket - Mona 
Lisát, Rubens Medici gallériáját, Vermeert, Rembrandtot s aztán olyan 
osztályokra megyünk, amelyeket eddig nem láttunk. 

Szeptember 27. Kedd 
Megint nagyon sok program volt a mai listánkon. A Champs Elyséen 

sétáltunk az Arc de Trioumph-hoz, a diadalkapuig, amelyen Napóleon 
vonult be Párizsba győztesen, amely alatt a franciák nemzeti halott jukat, 
Victor Hugot ravatalozták fel, amely előtt az Ismeretlen Katona (Soldat 
Inconnu) sírja van. Innen a Tuillerák, a királyi palota kertjei következ
tek. Majd megnéztük a Madelainet (gyönyörű görög stílusban épített 
templom) s a National Bibliotéquebe is benéztünk. 

Szeptember 28. Szerda 
Reggel autóbusszal kiutaztunk St. Germainbe. A régi VI. századbeli 

vár és bencés kolostorból (micsoda falak!) ma régészeti múzeum, ill. 
Prehistoric Museum lett. Olyan kár, hogy a figyelmem már olyan fáradt 
s ma a torkom is fáj, nem tudom úgy élvezni, ahogy szeretném. Ar
cheológia mindig annyira érdekelt, s itt aztán van. Gyönyörű az elren
dezés, történelem előtti időkből sírok, edények, mythosok. A kiállitó 
termek, folyosók mind elég sötétek, csak a tárgyak vannak megvilá
gítva. 

Autóbusszal tovább mentünk Malmaisonba, Napóleon kastélyába. Mu
zeum ez is, de szigorúan őrzik, kapuőrség a park bejáratánál, s egyedül 
nem lehet a kastélyban járni, csak őrrel és kis csoportosan. S meg kell 
várni míg egy csoport visszaérkezik, akkor mehet a következő. A fran
ciák mindent ami Napóleonnal kapcsolatos nagyon komolyan vesznek. 

A kastély csak egyemeletes s nem túl nagy. Előtte szép kis virágos 
park, mögötte hattyúk tava és kis erdő . Sokkal, sokkal szerényebb, mint 
Versailles és egészen más stílusban megépítve és berendezve. Ahogy az 
ember végigmegy a szobákon, Napóleon, Josephine és Letitia (Napoleon 
anyja) szobáin és fogadócsarnokon egyszerre világos fogalommá válik, 
hogy mi is a Napóleon stílus (Empire). Olyan harmónikusan, egységesen 
érvényesül itt végig az egész Kastélyon, szobáról szobára, bútorban, 
drapériában domináló narancssárga és fekete szineivel, kissé szigorúbb, 
fegyelmezettebb, ha lehet majdnem puritán a Versaillesihez képest , de 
imponáló és méltóságteljes. Nagyon tetszett Malmaison, ahol Napóleon 
Josephinnel való házassága idején élt és dolgozott. 

Szeptember 29. Csütörtök 
Ma este lejár a hetes közlekedési bérletünk, tehát ma még bejárjuk a 

távolabbi helyeket. Szép napos reggel volt, elmentünk először a Pére 
Lachaise temetőbe . Ha mégegyszer eljutnék Párizsba (amit nem hiszek) 
akkor itt kezdeném és legalább egy teljes napot elsétálnék benne. Domb
tetőn van, régi városrészben kőfallal körülvéve. Hatalmas terület, a ka
puban térképet kapunk, azzal elindulunk, de még így is nehéz eligazod-
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ni benne. Az utaknak, fasoroknak mindegyiknek utca neve van. A teme
tő újabb részében a nagy modern hamvasztó és adminisztráció épül
tei neo-klasszikus stílusban nagyon ünnepélyesek. Ahogy jövünk lefelé a 
temető régibb részei felé egyre érdekesebb, híres nevekkel találkozunk 
a sírköveken - Moliére, Balsac, Oscar Wilde, Heine, Rossini, Gérica
ult, Delacroix, Sarah Bernhardt, Isidora Duncan s végül egy titokzatos 
fekete ruhás francia, aki egyedül sétált itt a sírok között rajtunk kívül, 
megmutatta nekünk Chopin sírját. Szerettem volna, ha lett volna virá
gom, hogy letehettem volna a nagy zeneköltő sírjára. Igaz, hogy nem volt 
rá szüksége, tele volt a sírja most is egészen friss virágokkal, pompás 
piros rózsa-csokrokkal. Zenéjének szerelmesei ma is híven zarándokol
nak el ide. Mélyen megható ez a sok friss virág a temetőnek ebben a 
régi, csendes, elvadult részében (Chopin 1849-ben halt meg). 

Ez a része a temetőnek már nagyon vadregényes, romantikus hely. 
Ahogy tovább megyünk egyre régibb helyekre érünk, a régi, régi párizsi 
arisztokrata családok kriptái vannak itt, híres történelmi nevek a kövek
re vésve. Itt az volt a szokás, hogy minden egyes sír fölé egy kis tem plo-

. mot, valóságos kis miniatur székesegyházat emeltek. Némelyik oly ki
csi, hogy csak alig férne el benne egy-két ember, de minden megvan 
benne - oltár, oltárkép, örökmécses, imazsámoly van térdeplő lépcső, 

. vagy pad és gyönyörű gótikus színes ablakok. Némely híresebb család
nak nagyobb kápolnája van, némelyik úgy néz ki mint a csipkerózsa 
benőtt vára, benőve sűrű örökzölddel, bozóttal, rózsával. Borzasztóan 
tetszett nekem ez a temető. S még valami van, ami érdekes sajátsága 
ennek a temetőnek - a rengeteg macska benne, itt élnek a kriptákban. 
Először csak egy-kettút láttunk, majd tizet-huszat, legalább százat lát
tunk hirtelen kiugrani valamelyik kriptahasadékon, vagy szobor ként 
ülni mozdulatlanul a sírköveken. A legtöbbje fekete macska. Az ember 
elképedve nézi, sötét borus napon nem szeretnék itt lenni. - De az idő 
szalad, itt sem időzhetünk túl sokáig. 

Szeptember 29. Péntek 
Már csak 3 napunk van hátra. A programunk úgy van összeállítva, 

hogy most már a Hotelünkhöz közeli helyeket járjuk be. Most válik be, 
hogy milyen jó központi helyen lakunk. 

Lakásunktól csak pár percre van az Ile de Cité, az a sziget a Szajnában, 
mely a régi Párizs szíve volt, s amelyen a Notre Dame épült. A IV. szá
zadban már a mai Notre Dame helyén álló pogány templom romjaira 
épült egy Mária templom, amelyből ll~O-ban lett a mai katedrális. A 
francia történelem itt kezdődött, körülötte zajlottak a századok. Sok tör
ténelmi eseménynek tanúj a volt a Notre Dame, látott királyi esküvőket, 
koronázásokat, nagy tüzeket, forradalmakat, s valahogy ma sem öreg, 
ma is él, csöppet sem zord, mint a legtöbb régi hely és óriási méretei el
lenére is graciozus, sőt bájos csodálatos arányaival, tornyaival, renge
teg szobrával, a chimaerakkal, frizekkel, művészi kapuival, nagy lom
bos fák keretében. Mellette van a virágpiac, oldalánál folyik a Szajna. 
Nem lehet betelni a nézésével. Már a kapukat is érdemes hosszan ta-
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nulmányozni, egyik kapun a 12 apostol szobra, középen a tanitó Krisztus. 
A másikon ó-testamentumi király-szobrok, a harmadikon Párizs egyik 
szimbóluma, a Notre Dame (Miasszonyunk) csodálatosan bájos nagyon 
régi szobra (azt mondják a legszebb kora-középkori Mária-szobor a kis 
Jézussal a karján). Fölötte van a 10 méter átmérőjű 13-ik századbeli szí
nes ablak rozetta. Bent a templomban meg kell szokni a sötétséget, de 
itt is van élet. Felváltva a hatalmas templom valamelyik oltáránál min
dig égnek a gyertyák, zeng az orgona és ének, van egyházi szertartás 
és köréje gyűlik a nép. 

A szigeten persze majdnem minden épület történelmi emlék. A Szajna
parton a Tour de l'Horloge (a legrégibb toronyóra, 1370-ből) alatt van egy 
kis sidewalk café, ahol jól esik á lábakat pihentetni. A mellett ünk lévő 
épület a Conciergerie, nagyon régen a királyi palotához tartozott, innen a 
neve (Concierge-Házmester), majd később börtön lett. A fölszintjén meg 
mutatják a régi királyi konyhát óriási beépített tűzhellyel. Sötét, bolto
zatos ódon folyosón vezetnek át a börtönbe. Ilyen őrületesen vastag nehéz 
kőfalakat még nem láttam életemben. Itt tartották fogva a forradalom 
alatt Mária Antoinettet és sok más arisztokrata elítéltet akivégzésükig. 
Micsoda kétségbeejtő hely! Megmutatják a kis pincefülkét, ahol Mária 
Antoinette aludt, ahol a halálos ítéletet közölték vele. Látni a ruháit, 
fényképeket, néhány használati tárgyat, utolsó levelét, amelyben sógor
nőjének könyörög (akit röviddel utána szintén kivégeztek), hogya gyer
mekeire viseljen gondot. Végtelen nyomasztó, végtelen szomorú hely. 

Október 1. Szombat 
A fáradtság már nagyon nagy bennünk. Elhatározzuk, hogy ma nem 

sokat csinálunk. Délre Máthéék hívtak meg ebédre. Mégis sajnáljuk a 
délelőttöt kihasználatlanul hagyni, hirtelen elhatározással földalattival 
elmegyünk a Jeu de Paumeba. Ez az impresszionista múzeum egyik pá
rizsi kedvencünk. Meghitt hely nekünk, jól ismerjük már minden egyes 
képét, s nagy élvezet viszont látni őket. 

Délben pont 12-kor becsengetünk Máthééknál. Gitta finom székely
káposztát készített. Ebéd után pár óráig elüldögélünk beszélgetve. Mi
lyen jól esik nekünk itt az idegenben ez a családias légkör. Amikor eláll 
az eső lemegyünk a közeli parkba a Parc de Butte-be. Máthéék mond
ják, hogy a legrégibb parkja Párizsnak. Szép, romantikus hely egy völgy
ben, vizekkel, hidakkal, kilátókkal, lugasokkal, játszóterekkel és ki
oszkkal. 

Október 2. Vasárnap 
Itt a közelben kell lenni a Carnavaletnek, Párizs város történeti mú

zeumának. Kis keresés után meg is találjuk egy keskeny kis mellékutcá
ban. Valamikor Madame de Sévigné palotája volt. Milyen kár, hogy nin
csen előtte távlat, térség, hogy érvényesülhetne ez a gyönyörű palota. 
Gyönyörű renaissance kastély, híres szobrok a.négyszögletes, virágos ud
varokon, vadszőlő futja be a falakat egészen a tetőig. 79 termében Pá
rizs város története látható mintaszerű elrendezésben. A felét sem ,birjuk 
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megnézni, mégis egyre lehangoltabbak leszünk. Mennyi iszonyú kegyet
lenségből tevődik össze a francia "Gloire", a dicsőséges francia törté
nelem. 

Holnap indulunk Madridba. 

Horváth Lajos: 

Egy nagyon régen megtörtént eset 

Amikor az alábbi eset történt, még nem voltam a Testületnél, de még 
az élők sorában se. Így, csak a megmaradt emlék kerül belőle most 
papírra. 

Az 1890-es évek valamelyikében történt, hogy Debrecen szabad királyi 
városban országos állat és kirakodó vásár volt. Kirakodó: Ruhanemű, 
gépek, edények, élelem, állat takarmány, úgyszólván minden kapható. 
Egy hétig szokott ott tartani a vásár. A kora reggeli órákban a debre
ceni vegyes őrsön becsöngetett egy gazda és panaszolja, hogy az éjj 
folyamán az istállóból három legszebb lovát ellopták. 

A panasz vétele után lovas járőr indult nyomozás végett szolgálatba. 
A város szélén egy gazda megállásra kérte a járőrt, s szintén panaszol
ta, hogy két szép lovát az éjjel az istállóból ellopták. Mivel a sértettek 
egy irányban laktak, a járőrrel haladtak a panaszosok is. Alig haladtak 
valamit, egy harmadik panaszos jelentette a járőrnek, hogy szép három 
lovát az éjjel az istállóból ellopták. A panaszosok szomszédok voltak a 
tanyán. Haladtak tovább. 

(A debreceni gazdák országos viszonylatban is remeklovakat neveltek.) 
A járőr a helyszín áttekintésekor mind a három tanyán bélsárt talált. 

Ebből a járőr arra következtetett , hogyatettesek cigányok voltak. Hogy 
miért csinálják ezt a cigányok, a mai napig is ismeretlen előttem (féle
lem, babona, öröm?). A járőr felírta a lovak értékét, ismertető jeleit, a 
színeket, a paták nagyságát, a kerék szélességét stb. és elindultak a nyo
mokon. A lopott lovakból négyet kocsiba fogtak, a többit oldalt és hátul 
a kocsihoz kötötték. Négy-öt községen és határon át tudták követni a 
nyomokat, de egy műútnál azt elvesztették. 

A járőr ezek utáh bevonult, mert az a gyanú merült föl bennük, hogy 
Románia felé vitték az állatokat. Ugyanis akkor az a szokás volt a bűnö
zőknél, hogy a szép állatokat külföldön értékesítették. Jelen esetben Ro
mánia jöhetett számításba. A bevonulás után telefonon jelentették az ese
tet az Erdélyben székelő magasabb parancsnokságokhoz, s kérték, hogy 
azokat a helyeket, ahol állatokkal át lehet kelni a határon, az őrsök vegyék 
erősebb figyelés alá . 

A negyedik napon az egyik határszéli őrs el is fogott két szekérrel hala
dó cigányokat és bekisérte őket az őrsre. A jelentés és szükséges iratok 
elkészítése után a nők és gyerekek a kocsin, míg a férfiak megbilincsel
ve a kocsi után elindultak. Az egyik csendőr az első kocsin, a másik 
csendőr a megbilincselt férfiakat gyalog követte. A tetteseket a bűnje-
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lekkel együtt az 50-60 km-re lévő illetékes bíróságnak akarták átadni. 
Útközben egy hegyi patakhoz érve a járőr megállította a menetet, hogy 
ember állat pihenjen és élelmet fogyasszon. 

Lovas csendörjárör. 
(Torma Pál lovas fötörm. gyűjteményéböl.) 

Mikor megálltak, a cigánynők azonnal azzal a kéréssel fordultak a jár
őrhöz, hogy engedje meg, hogy a bokor tulsó oldalán szükségüket végez
hessék. A járőr nem engedte, mert félt, hogy szökés lesz a vége. A szemér
mes cigánynők azonban tovább ostromolták a járőrt, hogy a bokor túlol
dalára mehessenek. A j árőr engedett a kérésnek de úgy, hogy egyik csend
őr velük lesz. Ekkor a nők közül egy azt mondta, hogy ő nem megy, itt 
leül a csendőr lába mellé. A többiek átmentek az egyik csendőrrel a bokor 
tulsó oldalára. Alig, hogy átértek egy erős sikoly hangzott el és ekkor az 
ülő nő a csendőr lába mögé vetette magát és a megbilincselt férfiak kö
zül egy mellbe lökte a csendőrt és az a fekvő nőn hátra hanyatt esett. 
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U gyanebben a pillanatban a másik csendőrre is a nők rárohantak, lete
perték, a másik csendőrt pedig a megbilincselt férfiak. Most már azután 
addig ültek a csendőrök orrán, száján, amíg azok megfulladtak. Ezután 
a szekéren lévő szerszámaik segitségévellereszelték a bilincseket, a két 
halott csendőrt pedig a patak hídja alá húzták. Ök azután felültek a sze
kerekre és elmenekültek. 

Alig 20-25 km. út után, egy másik járőr, kik még kint voltak figyelésen, 
egy férfi és egy nő kivételével újra elfogta a cigányokat. Bilincselés 
közben látták meg, hogy ezek már bilincsben voltak. A tüzetes kikérde
zés közben azonban mindent megmondtak, hogy mi és hogy történt. A 8 
lopott ló megkerült, a tetteseket egy férfi és egy nő kivételével a bíró- ' 
ságnak átadták, de ez belekerült két magyar csendőr életébe. 

A prbcső. iskola befejezése után, 1922-ben a mándoki szárny (Szabolcs 
vm.) területén, hol Kátai Pál András cső. fhdgy. volt a sznypk., Rökkert 
Sándor lovas elsőosztályú thtts volt a szakaszpk., és Erdély szülötte 
Bedő Ferenc: elsőosztályú thtts az őpk., soha el nem mulasztották, hogy 
a fontos parancsokat eleinte hetenkint, később havonta, majd féléven
kint föl ne olvassák. 

Így maradt meg emlékezetemben az eset. Sajnos a két csendőr neve, 
a hely ahol történt, a román határ közelében már kiesett emlékezetem
ből. Ha nem engedték volna őket beszélgetni, főleg cigány nyelven, amit 
a járőr nem értett, az eset nem történt volna meg. 

D.S. szkv. törm.: 

Örs i szolgálatom emlékeiből 

Még az első világháborút megelőző évekből származó délerdélyi csend
őrőrs életéből való humoros történetet mondott el egyik bs-am, kivel 7 
évig szolgáltam egy őrsön. Jv-m idős törm. volt már akkor, hiszen 3 éves 
katonai szolgálat után 1910-ben kérte felvételét a csendőrséghez. Hosszú 
szolgálati idejében szerzett élményeit a sok szép nyári holdvilágos éjje
leken való portyázás alkalmával és a nagypihenők ideje alatt mesélte el, 
melyre ma is jól emlékszem. 

Öreg bajtársam az első világháború kitörése előtti években Krassó
Szörény megyében, a Lugos-i szárny egyik hegyek közötti őrsén teljesí
tett szolgálatot. A szárnyparancsnok főhadnagy bejelentett szemlére ér
kezett az őrsre. Alaktanya megszemlélése után parancsot adott az őpk
nak, hogy zártrendű gyakorlatra vonuljanak ki az őrslaktanya udvará
ra, a baromfi udvarra. Az őrs tagjai kivonultak. A baromfi udvar lakóit 
tyukok, csirkék, kutya és az ólban néhány sertés képezték. De volt a 
baromfi udvar lakói között egy mindenki kedvence is, egy jól megnőtt 
birka, amit a gazdálkodásvezető kicsikorában vett, hogy a jószág állo
mány gazdagabb, mutatósabb legyen. A fiatal csendőrök szerették a kis 
mekegőt, kedveskedtek is neki, etették, itatták, így csakhamar erős, nagy 
kamasz lett belőle és játszottak is vele. Végül is elkapatták annyira, hogy 
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aki a baromfi udvarra ment annak vigyáznia kellett, ne hogy lehajol
jon, mert a ravasz mekegő rögtön kihasználta a kinálkozó alkalmat, neki
szaladt és fellökte. 

Így történt, hogy mikor a szárnyparancsnok szemlélte az őrs tagjainak 
zártrendű gyakorlatát és egyszer valamiért lehajolt a cipőjéhez, az ott 
settenkedő mekegő kihasználta a ritka jó alkalmat, nekirugaszkodott és 
kőkemény koponyájával úgy farbalökte a szemlélő előljárót, hogy az 
hasra esve csúszott. A csendőrök a nevetés visszatartásától majdnem 
szétpukkadtak. A szárnyparancsnok a gyakorlatot azonnal beszüntette 
és parancsot adott a bevonulásra. Az őrsirodában azután az őpk-ot kegyet
lenüllehordta, ugyanúgy a gazdálkodásvezetőt is, mondván, hogy veszé
lyes vadállatot tart az őrslaktanya udvarán. 

A ravasz mekegő életével fizetett a súlyos "függelemsértés"-ért, mert 
az őpk. parancsot kapott, hogy azonnal értesítse a hentest, hogy jöjjön a 
birkáért és vigye el. A szemlejegyzőkönyv tartalma pedig úgy volt megír
va, hogy az nem kivánkozott a nyilvánosság elé. 

Ugyancsak a délerdélyi havasi őrsök egyikén történt az alábbi eset: 
Az őrs 35 km-re volt a legközelebbi vasutállomástól és a főútvonaltól. 

Ezért az őpk-nak és beosztott j ainak novembertől májusig sem bejelentett, 
sem meglepő-szemlétől nem kellett tartaniok. A posta és a zsoldfizetés is 
mindig jó néhány napi késéssel érkezett. AbbaIi az időben nem volt még 
rendszeres autóbusz járat, sem más motoro s jármű. Aki nem kívánt 35 
km-t gyalogolni, az utazhatott bivalyfogaton szekéren. A háttámlás, ké
nyelmes ülést a legjobb esetben is egy vagy két kéve kukoricaszár he
lyettesítette. 

Ilyen körülmények között ősztől nyár elejéig a szárnyparancsnok oly
kor telefonon érdeklődött az őrs életéről, működéséről. 

Egyik ilyen telefonon történt szemle alkalmával egyik erdélyi, román 
származásu próbacsendőr jelentkezett, mint napos. 

- Mi újság van az őrsön, kérdezte a szárnyparancsnok mire a prób.a
csendőr tört magyarsággal válaszolta: 

_ "Főhadnagy úr jelentem, Magyarlápos lólopás őrsparancsnok 
nyomoz.ás ... (majd emelt hangon) ... a zsoldot még nem kaptuk meg! " 

Dr. vitéz Jani István: 

vitéz Tassányi József főtörzsőrmester búcsúztatása 
(Elmondotta a temetésen Sydney-ben 1979. XII. 4-én) 

Volt Testületünk és Bajtársi Közösségünk egy kiváló tagjának a sora
inkból való kilépése és a túlvilági szolgálatra való,bevonulása hozott ösz
sze bennünket, hogy búcsút mondjunk vitéz Tassányi József m. kir. csend
őrfőtörzsőrmester bajtársunknak. 

80 évig élte a Teremtő akaratából életét a földön. Ebből több, mint 
hatvan évet tudatosan szolgálatban. A vesztett I. Világháború és a trianoni 
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diktátum minden szenvedését és keservesen megaiázó nyomorúságát át
élte és viselte, szolgálva a mártír Magyarországot közel harminc éven ke
resztül. Szolgálta úgy, ahogy azt magyar és keresztény hite irányitotta 
és szolgálati szabályzatai előírták. Szolgálta úgy, hogy mindenütt az első 
vonalban állt, mindig nehéz helyeken volt beosztása, ahol a legveszedel
mesebb volt, vagy legtöbbet kívánt tőle esküvel fogadott kötelessége. 

Vitéz Tassányi József megtartotta a honvéd szolgálatban nyert kemény 
és egyenes magatartását Testületünkbe való felvétele után is. Megtes
tesitette a magyar hnvéd és csendőr minden nagyra értékelt erényét. 

Tudása és megjelenése, határozottsága és végtelen szeretetet takaró 
keménysége állitotta azok közé a csendőrök közé, akik a csonka ország 
első nagy nemzetközi erőpróbájának rendezésében segédkeztek, s óvták 
annak jó hírét és sikerét. Így került Tassányi József a Gödöllő-i Cserkész 
Világ-Jamboree-re és találkoztam vele életemben először magam is mint 
cserkészrendőr, narancssárga nyakkendővel és árvalányhaj as kalappal. 
Kiváló szolgálatát maga gróf Teleki Pál dicsérő oklevél ben méltatta és 
jutalmazta. 

Azután haladt tovább a csendőr életre jellemző szolgálatok útján. Hol 
a csendőrőrsökön védte a nemzet személy és vagyonbiztonságát, hol pe
dig az utánpótlást biztosító tanalakulatoknál oktatta hallgatóit gyors íté
lőképességre, határozott fellépésre, mely a közbiztonsági szolgálatban 
nélkülözhetetlen. Hiszen a csendőr, mellén a napkorongos Szt. Koronás 
jv. jelvénnyel az államhatalmat képviselte és hajtotta végre a Szt. Koro
na nevében az állam törvényeit. 

Mikor az ország utolsó visszacsatolási hadműveleteire került sor, már 
mint főtörm. kapta a parancsot, hogy vonuljon be Csáktornyára és te
lepítse az őrsöt, biztosítsa a közrendet és békét, mig a honvédség meg
érkezik. A község azonban nem fogadta virágokkal és lengő zászlókkal 
a csendőröket, csak az idősebb generáció ismerte fel bennük azt a csend
őrt, akire még emlékeztek. Tassányi főtörm. és őrse azonban beváltotta 
a hozzájuk fűzött reményeket és teljesítették kötelességüket, ahogy az 
utasítások és a végtelenül nehéz körülmények megkövetelték. Fönntar
tották a rendet és bidonságot adtak a törvény, majd a fegyver erejé
vel, mikor a partizán tevékenység és a kommunista fölforgatás egyre job
ban elharapódzott. Ekkor őrse létszáma, az alája rendelt különitmények 
gondja miatt magánélete szinte megszünt és családajára is alig tudott 
időt szakítani. Ott állt Tassányi főtörm., ha kellett kimenő díszben, kard
jával oldalán, vagy ha kellett fején sisakkal és géppisztollyal a kezében. 

Érdemeit előljárói méltányolták és kitüntetései közül egyik legkima
gaslóbb volt az a szóbeli dicséret, melyet vitéz Oszlányi Kornél vőrgy
tól, a város katonai parncsnokától kapott, amikor az a harctérre való 
távozása előtt neki és csendőreinek szolgálatukat megköszönte. 

Tassányi főtörm. és négy géppuskás csendőre volt az egyetlen csend
őr őrs, akik a Csáktornyától délre lévő Varasd-i Dráva-hidat állandóan 
támadó angol-amerikai vadászbombázók közül 1944. szeptember végén 
egyet lelőttek és két repülőt, kőztük a 36 gépből álló egység alezredes 
parancsnokát foglyul ejtették. 
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A közelgő és kilátástalan vég minden jeIét felismerte, de mindez nem 
vitte az ingadozók közé. Állta őrhelyét és vezette a rábízott csendőr egy
séget az utolsó hónapok és évváltás minden borzalmas szenvedést és 
pusztulást hozó esemnyei közepette is. Helyt állt nemcsak az ellenség
gel szemben, de letört minden önkényeskedést és erőszakosságot, - me
lyek az akkori időben már veszélyeztették a törvényes rendet - mind
végig, híven és vitézül. Végrehajtotta, meggyőződéséből fogadva, az utol
só parancsot is amivel az ország elhagyására rendelte a magyar állam
hatalom. És ezzel rálépett sok száz bajtárs ával együtt az emigráció út
jára mint csendőr, majd a vég bekövetkeztével mindenek felett szere
tett és értékelt családjának lett őre és vezetője. 

Életének két sarkalatos pontja volt: Hazája és családja szeretete. 
Mindkettőt megtartotta addig, míg a Hadur be nem hívta égi szolgálat
ra. Érdemeit az emigrációban ujjá alakult Magyar Vitézi Rend - harci 
fegyvertényeiért felterjesztett, de már meg nem kapott kitüntetés ei és 
harci magatartása alapján - tagjai közé való avatással ismerte el. Baj
társai pedig mindig az idős és nagyrabecsült csendőrt látták és tisztel
ték benne. 

Mint a nagykanizsai csendőrszárny utolsó parancsnoka 19 őrse és 217 
tiszt és legénysége nevében mondok itt most köszönetet a csáktornyai 
őrsöm utolsó parancsnokának vitéz Tassányi József m. kir. csendőrfő
törzsőrmesternek, szárnyam legkiválóbb őrsparancsnokának szolgálatá
ért, melyet Istenért és a Hazáért híven, becsülettel, vitézül mindhalá
lig ellátott. Egyben búcsúzom vitéz Tassányi József bajtársunktól a M. 
Kir. Csendőr Bajtársi Közösség nevében is, mint a Sydney-i csoport 
vezetője; Viszontlátásra a Hadak Útján! 

Soós Péter: 

Első nyomozásom. 

1941 Húsvét másnapján vonultam be a szekszárdi tanalosztálytól őr
sömre, Balatonkenesére. Rácz József főtörm., őpk. ezen szavakkal foga
dott: "Soós, maga most jött ki a gyárból tudja meg, hogy Varga Béla 
helybeli plébános az őrsön feljelentette, hogy a községhez tartozó Fővá
rosi Üdülőtelep templomából, a Szt. Antal perselyből ismeretlen tettes, 
vagy tettesek kiszedik a pénzt." 

6pk-om a nyílt nyomást beszüntette, mert az őrs ezideig semmiféle 
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eredményt nem tudott felmutatni. Ezért elrendelte a lesállást. Kenesei 
őrm-t és engem bízott meg fölváltva a lesállással. Még annyit mondott 
nekem, hogy "Soós, meghagyom magának, mint fiatal csendőrnek, hogy 
nagyon, de nagyon óvatos legyen, el ne rontson semmit, mert tudja-e, 
hogy mi következik? Egy áthelyezés, semmi más." Az ajtónyitáshoz 
megkaptuk a kulcsokat. A templom gyanis nappal nyitva állt az imád
kozók részére , de éjjel zárva volt. 

Mi elkezdtük a lesállást és úgy cseréltük egymást éjjel és nappal, hogy 
az oltár alatt való fekvés fárasztó ne legyen, senki ne vegyen észre 
és ne is lásson meg. A lesállás kb. 10-14 napja tartott, éppen én voltam a 
soros, mikor déli ebéd idő tájban nyílik a templom ajtaja és nagy Dicsér
tessék köszöntéssel lépnek be a templomba B. a kertészetnek intézője és 
M. Mária nevezetű leány, aki a templom takaritásával, a virágok gondo
zásával és öntözésével volt megbízva. B. mondta Máriának, hogy " ked
ves Mária , miótq maga van megbízv a a takarítással, ragyog minden, 
kös zönöm mindezt magának, mert többé nincsenek a virágtartókban her
vadt virágok. Előzőleg, Juliska miatt, aki szintén a takarítással és a virá
gok gondozásával volt megbízva, állandóan, alattomban dorgáltak. Azt 
is hallottam a felső vezetőségtől, hogy én talán sajnálom a virágok kiuta
lását a templom részére. Köszönöm ezt még egyszer magának, legalább 
megmentett a dorgálástól. " Én az oltár alatt kényelmesen úgy helyez
kedtem el, hogy mindent lássak tisztán a függönyön keresztül. 

Amikor az oltárhoz jöttek B. a lábával megérintette a csengőt, én 
óvatosan a derekamtól a lábaimat fölfelé emeltem. Amikor elhaladtak 
az oltár másik oldalára, visszaeresztettem a lábaimat és a derekamtól 
a felső testemet kellett felhozni majdnem csak ülő helyzetben. Az oltár 
nagyon alkalmas volt erre a célra. Az oltárnak a jobb és baloldalán egy
egy plasztik dobozban nagyon szép élő virág volt , oda is felléptek és si
mogatni kezdték az oltárterítőt , s mondogatni kezdték, hogy nagyon 
gyűrődött: akkor kezdett igazán melegem lenni, mert eszembe jutott az 
őpk-om szava , hogy "vigyázzon Soós, el ne rontsa, mert tudja-e , hogy mi 
következik, egy áthelyezés , semmi más." Akkor örültem csak, amikor 
B. azt mondta Máriának, hogy siessenek ki, mert lejár az ebéd-idő. El is 
indultak, mentek a padok között kifelé , az ajtót kinyitották és maguk után 
be is csukták. 

Nem telt bele 10-15 perc, mikor ismét Mária lépett be az ajtón és maga 
után nyomban rá is fordította a kilincset. Én azonnal tisztában voltam, 
hogy Mária a tettes. Egyenesen jött a padok között az oltárig , a Szt . Antal 
persely előtt megállt, körülnézett , Szt. Antalt leemelte a perselyről, 
hátára fordulva , hajtűjével szépen piszkálta ki az ezüst és a papír pengő
ket. Amikor befejezte a munkáját, egy pár lépést tett a másik persely fe
lé, megállt és gondolkodott, közben nézte az óráját, majd gyorsan meg
fordult és kifelé vette az irányt. 

Én akkor felhajtottam az oltárterítőt és egy gyors mozdulattal márí 
kint voltam, s r ákiáltottam : "Álljon meg, a törvény nevében foglyom !" 
Ö csak összeesett és annyit mondott, hogy megadom magam. Jönni azon
ban nem akart, inkább tetette magát. Elkaptam a karját és úgy húztam 
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ki a szőnyegen a padok között. Kinyitottam az ajtót, a templomhoz nem 
messze laktak a sofőröknek a családjai. Éppen kint voltak, odakiáltot
tam nekik, hogy jöjjenek ide , mert M. Máriát tetten értem lopáson. 
" Kicsoda maga " kiáltották vissza, mire megmondottam nekik, hogy Soós 
csendőr vagyok. Nem ismerhetek ugyanis meg, mert semmiféle csendőr
jellegem nem volt, inkább valami nyaralónak mutattam külsőleg , keki 
nadrág, piros pulover, hajadonfővel zokniban. Erre odajött mind a két 
asszony, egyiküket elküldtem a postára, hogy telefonáljon az őrsre, hogy 
megfogtam a tettest. A másik asszonnyal és Máriával visszamentem a 
templomba, az oltár elé és leültettem őket a padra. Gyorsan kiszedtem a 
dolgaimat , zubbony t , kardot, pisztolyomat, tábori sapkát, cugos cipőt, 
1-2 perc alatt máris készen voltam , s vártam, amig megérkeznek az 
őrsről. 

Nappal a templom mindig nyitva volt , mert mindig voltak imádkozó 
felek. Részemre az volt a legmeghatóbb, amikor egy asszony bejött a kis 
fiával imádkozni. Azt mondta az anya a kis fiának, hogy gyere kisfiam, 
imádkozzunk Apukádért, hogya jó Isten segitse haza, felléptek az oltár
hoz , megcsókolták a teritőt és visszaléptek és hangosan imádkozták a 
Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és a Hiszekegyet. 

Ez nekem olyan megható volt, hogy soha azóta elfelejteni nem tud
tam. 

Somogy vm. Tab-i szárnyhoz tartoztunk. Nagy alhdgy. úr jött ki az 
őrsünkre , behívott az őrsirodába és elmondatta velem kezdettől fogva 
befejeztéig a nyomozást. A lesállásom sikere belekerült a Csendőrségi 
Lapok 1941-1942 évi kiadásába. 
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vitéz Baranchi Tamáska Endre: 

Nyugatmagyarországi portyázás 

Nyugatrnagyarországnak ez a része ma Burgenland, melyet az osztrá
kok a trianoni béke értelmében kaptak meg - ajándékképpen. 

A Kismarton (ma Eisenstadt, tartományi székhely) fölötti Gloriett 
kilátóból szép látkép tárul a néző elé. A Vulka és Lajta völgyébe messze el 
lehet látni. Balra a látóhatáron a Fertő tava csillog, kissé jobbra a Soproni 
hegyek vonalai láthatók. Termő búzatáblák, s a lankás hegyoldalakat 
szőlő k borítják. Szép ajándék. Meg is értem, hogy az osztrákok erősen 
ragaszkodnak hozzá. 

Kismarton. Tele magyar történelmi emlékekkel, az Esterházy kastély 
hatalmas épülete uralja a kis várost. Maga a város ősrégi település. A 
kőkorszak, vas és bronzkorszak után avarok, rómaiak is nyomot hagynak 
itt. A kastély a középpontban áll, s benne az udvari részen márványtábla 
hirdeti : "KISMARTON . . . A.D. MDCLXXX". Bár az alapjait ennek a 
kastélynak még a Kanizsaiak tették le, mint vizivárnak. 

Kismarton utcáin magy·ar szót már csak ritkán lehet hallani. Az osztrák 
sógorok 55 év alatt igen jó munkát végeztek. Az 1000 éves magyar multat 
igyekeztek eltüntetni. Egy-két üzleti tábla még magyar nevet mutat: 
Győrfi , Varga, Szabó, Szirmai, de benn az üzletekben már nem beszélnek 
magyarul. Gotthardt Savanjo fodrászüzletébe be akartam menni, de be 
volt zárva. Szerettem volna megtudni , hogy nincs-e rokonságban Savanyó 
Józsival, a híres bakonyi betyárral? 

Sok ház homlokzatán látható a koronán álló, ágaskodó griff, az Esterhá
zyak címere . Jól jegyezte meg a horvát származású, magyarul kitünően 
beszélő idegenvezető a Haydn kápolnában, hogy az Esterházyak és Haydn 
József nélkül Kismarton városa nem lenne olyan híres. A Fő utca 26. 
számú ház boltíves zárt kapuja felett is Esterházy címer a hercegi 
koronával. A kapun fölirat: Az osztrák kommunista párt székháza. 
Hirdetmények, nyomtatott brossurák, s egy nagy fénykép, a mefisztóképű 
Brezsnyev, s a savanyúan mosolygó Jimmy Carter. Szép együttes ... 

Ausztria már régen köztársaság és mégis nagy cimkórságban szenved
nek az osztrák sógorok. Még ma is adományozzák az "udvari tanácsos" 
CHofrat) címet, pedig ma már az udvar is és a császári paloták is csak 
turisztikai látványosság. De mindenesetre pénzt hoznak az államkasz
szába. 

Régi békeidők jutottak az eszembe. Ugyanis mint nálunk régen, a 
második háború előtt is , Kismartonban szombaton, vasárnap és ünnepna
pokon különböző zenekarok térzenét adnak. A helybeli helyőrség zenekara 
többizben vonult föl a Fő-térre . Az alhadnagy katonásan jelentkezett az 
őrnagy karmesternél, s megkezdődött a zene . Indulók, Lehár, Kálmán, 
Strauss zenedarabok jöttek egymás után. Jó volt hallgatni a régi, megszo
kott melódiákat. Ha a szememet behuny tam , szinte visszaképzeltem 
magam a régi Magyarországra , s gondolatban legalább 50 évet fiatalod
tam. Jó volt ez a kis álmodozás . 
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• 
Szentgyörgy község szinte már összeépült Kismartonnal. Körülötte 

csupa szőlőskert, de a lankás hegyoldalak is azzal vannak telerakva. Ez a 
kisközség a borából és a gyümölcséből él , azt lehet mondani. Sok házon 
látható a sárkányölő Szt. György szobra. Nem is feltünő , hisz ő a 
védőszentje, pátronusa a községnek is . A Fő-téren , a templomtól nem 
messze az "Attila Brunnen" vendéglő előtt áll egy hatalmas fa , s annak a 
tövében van Attila forrása. Beton medencében csordogál a kis forrás, s 
arra német nyelven az van írva : Nem ivóvíz. A forrás mögött egy erősen 
kopott római korbeli emlékoszlop. Bár az idő vasfoga már jól kikezdte, de 
az Attila név még ma is jól olvasható. Talán valamikor a nagy és 
félelmetes hun király itt pihent meg s táborozott s lovát még itatta ebből a 
forrásból, mely akkor még iható vizet adott. 

• 
Kismarton utcáit ma osztrák zsandárok portyázzák. Szürke ingujjban, 

nyakukban a "walki-talki" lóg. Pocakjukat lenn egy derékszíj fogja össze, 
amiről pisztoly lóg le totyakosan roggyant nadrágj uk mellett. Az igaz, 
hogy ezek csak "hivatalnokok" , nincs bennük katonásság. Ha most 
feléledne valamelyik régi csendőrjárőr , amelyik valaha Kismartont 
portyázta, bizonyosan csodálkozna ezeken a figurákon. 

Az egyik téren, közel a Lutheránus templomhoz van egy emlékmű. 
Annak oldalán a felírás azt mondja , hogy " Burgenland visszatérése 
emlékére." Körülbelül vagy húsz név van belevésve a talapzatba , kik a 
"Visszatérés" alkalmából életüket adták ezért a földért. Olvasom a 
neveket, csupa német hangzású , s közöttük egy-két cseh. Megnyugtató, 
hogy magyar nevet nem találtam. Ausztria megbecsüli hőseit. Szép 
emlékmű hirdeti az 1914-1918 és az 1939-1945ös háborúk hősi halottainak a 
nevét. Bronztáblára vannak a nevek vésve és ünnepnapokon a kandella
berben ég a tűz és világítja a hősök emlékeit. Míg az első világháborúban 
elesettek között sok magyar nevet találok, - csak Szalai van öt és 
Horváthból négy - addig a második világháborúban csak egy, vagy két 
név szerepel. 

• 
Autóbuszunk, mely túristákkal van tele befút Doborján (ma : Raiding) 

községbe. Itt született Liszt Ferenc nagy zeneszerzőnk. A kuriát magas 
kőfal veszi körül, elől kovácsolt , rácsos vaskapu. Felette Liszt Ferenc 
kőbe faragott nemesi címere, az ágaskodó szarvas , első lábában vezénylő 
pálcát tart. A kuria szépen rendbentartva , előtte gémeskút. Megilletődve 
állok meg abban a szobában, ahol Liszt Ferenc látta meg a napvilágot. 
Emlékek, dokumentumok mindenhol és az osztrák idegenvezető dicsőíti a 
nagy zsenit. Sajnos, magyar vonatkozású dolgot alig említ. 

• 
A kismartoni múzeum szép és gazdag. Az egyik térkép előtt állok meg, 

mely a XVII. századból való. Ezt a vidéket nem mondatták akkor 
osztráknak, mert a felső részt az Esterházyak, a középső részt az 
Erdődyek, míg a délre levő részt a Batthyányiak uralták. Az utóbbiak s az 
Esterházyak még erre a vidékre pénzverési jogot is kaptak a királytól s 
császártól. 
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• 
Az osztrák állam jelvényét, a fekete sast csak annyira változtatták meg, 

hogy az egyik fejét levágták, karmaiból a kardot s jogart kivették, s 
helyébe kalapácsot és sarlót tettek. Burgenland címere már komikusabb. 
Ez ugyanis sohasem volt, így két családi CÍmerből kellett összefoltoznL A 
vörösszínü sas hátrafelé tekint, mintha valami támadástól félne. Nem kell 
félnie, a magyarok szembe támadnak, nem hátulról. Nyugatrnagyaror
szág (Burgenland) határvidéke tele van várakkal, erősségekkel. Ezeknek 
alapkövei évszázadokra mennek vissza. A honfoglalás korabeli magyar 
törzsek, portyázó hadaink nemcsak jártak ezen a vidéken, de ezt meg is 
hódították. Fraknó (ma: Forchtenau), Borostyánkő (ma: Bernstein), Léka 
(ma: Lockenhaus), Szalónak (ma: Schlaining), Németujvár (ma: Güssing) 
mind tele vannak ma is magyar értékekkel, történelmi emlékekkel, A 
kapuk fölött kőbefaragott címerek mind magyar családok emlékét idézik. 
Ma jó pénzbevételi forrás az osztrák államnak, mert az autóbuszok utasai 
a turisták egymásnak adják át a kilincset. 

Keresztfiammal a fraknói vár kapujánál. 
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Magyarokkal akar m találkozni ezért kisétáltam a kismartoni temető
be. Szép utak, gond zott gyepszegély, virágok mindenütt. Egyik-másik 
sírnál öntöznek, gy mlálnak, virágot ültetnek, főleg idősebb asszo
nyok.Vitéz Kisfaludy ~ m.kir. tábornok sírjánál állok meg, hogy 
kegyeletem lerójjam, majd alig lépek tovább , már vitéz csataji Csatay 
Gyuláné sírját látom meg. Csendesen sétálgatva olvasom a neveket: 
Lengyel, Pusztai, Száva, Nyéki, Varga, Csizmazia, Erdődi, Kéry, Szalai, 
Fördős, Kotsis, Farkas, Bak, Komlós, Balogh-Kovács, Gyöngyös, Edőcs, 
Kardos, Bükkhely, Béres, Köteles, Kelemen, Kiss, Csányi, Von Tomor, 
Majthényi, Végh, Bognár, Szabó, Németh, Répay, Pintér, Egyed, Bogáts , 
Szilárd, von Eördögh, Elek, Molnár. Mennyi szép magyar név , s ma már 
ezek mind némák, a zöld hant takarja mindnyájukat. Tudomásul kell 
vennem szomorúan. 

• 
Idegenforgalmi irodák bőséges anyaggal látják el a turistákat. A 

"Burgenland" c. füzetecske a legszinesebb, legszebb. Kiváló térkép is van 
mellékletei között. Ezt írja: Burgenland lakossága osztrák, 10 %-a horvát, 
2 %-a magyar. De hogy a terület azelőtt hova is tartozott, arról egy szó sem 
esik. A túristának, angol, francia, s talán amerikaiaknak fogalmuk sincs 
arról, hogy ez a terület valaha magyar terület volt. Felsőőr (ma: Ober
Wart), Alsóőr (ma: Unter-Wart), Örsziget (ma: Siget Ld.Wart) az utolsó 
magyar végvár ebben a nagy osztrák tengerben. 

• 
A Burgenlandi Múzeum utolsó szobájába érek. Ez tette számomra a 

legérdekesebb benyomást. Az egyik üvegszekrényben tökéletesen felöl
töztetett s felszerelt három kicsinyitett férfi áll, balra egy csukaszürkébe 
öltözött tányérsapkás, háború utáni új osztrák gyalogos, hátán borjuval és 
Manlicher puskával, jobb oldalon egy csukaszürke ruhás, "széleskarimá
ju" kalapban, melynek a baloldala föl van hajtva egy puskával ellátott 
katona, aPrónay különitmény tagja, míg ezek között egy teljes díszben 
álló csendőrőrnagy . Vállszíjján pisztoly, s kardján nyugszik bal keze. Még 
kitüntetés ei is fenn vannak, a Vaskorona Rend Lovagkeresztjével kezdöd
nek. Alatta a felírás : Az Ostenburg különitmény tagja. Ugyancsak ebben a 
szekrényben van egy eredeti, kakastollas csendőrkalap is. A falon fényké
pek, az egyiken az Esterházy kastély kapujánállovascsendőrök gyülekez
nek ... Ennél a szekrénynél időztem legtovább. 

• 
Ruszt "Szabad Királyi Város"-ba utaztam autóbusszal. Ez a gólyák 

városa. Annyi gólyafészket még életemben nem láttam, mint ott. Elezd
tem számolni, de abbahagytam, mert még az egyik templom tornyán is 
fészket láttam, kelepelő gólyákkal. A kis város tele turistával, hisz a Fertő 
tó mellett fekszik közvetlenül, no meg még bora is van, bőven . Bérelt 
motorcsónakkal kifutottunk a keresztfiammal a Fertő tóra, hogy egy 
kicsit körülnézzünk. Jól átmentünk a túlsó parthoz és ott láthattam 
Mosonbánfalvát (ma: Apetlon), ahol, 1956. XI. 29-én, András nap estéjén 

.búcsút mondtam szeretett Hazámnak. Megilletődve hordoztam végig 
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tekintetemet azon a vidéken, s szinte hihetetlennek tartottam, hogy azóta 
22 év múlt el, s milyen messzire sodort azóta a sors . . \ 

Utolsó napomat töltöttem Kismartonban, s még egyszer végigsétáltam 
annak nevezetesebb utcáin. Az Esterházy téren még egyszer megállottam 
Liszt Ferenc kőszobra előtt. Annak alapjára az van vésve - persze 
németül, - hogy "Burgenland nagy szülöttjének emlékére." Liszt Ferenc 
gondolataiba merülve ül a lócán, s valószínüleg a feliraton is töpreng. 
Tovább megyek a kastélyhoz. Ennek homlokzatán csupa magyar ős 
mellszobra díszeleg, összesen 16. Ezek pedig így keZdődnek: Zoltán, 
Geyza, Bőrsur, Szabolcs ... A Haydn koncertterembe ismét bemegyek, a 
palota első emeletén. A terem csendes, ma nincs hangverseny. A falak 
körös körül freskókkal telefestve. A magyar királyok galériáját láthatjuk, 
az elsők között Attilát, a hunok királyát is. Kiérve az utcára a magyar 
légkörből, megint német szavakat hallok. Így kell búcsúznom Nyugat
magyarország egyik régi városától, ahol valaha a Kanizsaiak voltak az 
urak. Egy kicsit el is szomorodok. 

Az Úrnak 1979. évében a nyugati várvidéken, Kismartonban. 
(Megy jegyzés : Már pontot tettem a fenti írásom végére, mikor kezembe 

került véletlenül Dr. Kostya Sándornak egyik cikke. Ennek egyik része ide 
kív ánkozik, idézek belőle: 

"Lloyd George és Wilson hangoztatták, hogyabékekonferencián még az 
ellenséggel is korrekt módon kell eljárni, mégis biztosítani akarták a 
csehszlovák hadsereg anyagi utánpótlását. Az Antant hatalmak katonát 
nem küldtek, de intézkedtek, hogy Ausztriából szállítsanak fegyvert a 
csehszlovák hadseregnek. Bécsben vezető pozicióban és magas katonai 
beosztásban "ausztro-szláv" csehek voltak, akik természetesen siettek 
teljesíteni a parancsot nem minden hátsó gondolat nélkül. Szolgálatukért 
ellenszolgáltatást vártak és kaptak Nyugatmagyarország, Burgenland 
Ausztriához való csatolásával. Majdnem Sopront is elvesztettük, de a 
"Hűség Városa" szavazott.") 

Radnóthy Károly: 
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Mesél egy rokkant katona 

Csendes, nem nagyon hideg téli éj volt, 
Szép, nagy pelyhekben lassan hullt a hó, 
Az úton halkan siklott egy orosz szán, 
Elébe fogva két girhes fakó. 

Hátul a szánon, jó meleg pokrócban 
Megbújtunk hárman, én meg két baka, 
Elől egy öreg, ősz muzsik kuporgott, 
cári ember volt szegény valaha. 

Elbeszélgettünk itthoni dolgokról, 
Meg hogy tán engem már leváltanak. 
Ők nem is gondolhattak ilyenre: 
Hogy kint voltak, két hónapja csak. 

S amint így halkan beszélgettünk hárman, 
Egyszer csak, mint egy nagy villámcsapás, 
Repül a szán ezer darabra törve, 
Amire emlékszem, csak egy nagy csattanás. 

És két nap múlva meleg, kórházi ágyon 
. Szédelgő, kábult fejjel ébredek. 
Ködös előttem minden, alig látok. 
Lassan tisztulni kezd, emlékezem. 

Látom a szánt, ahogy csendesen siklik, 
A két baka és az öreg muzsik, 
A rossz lovak a szán előtt kocogva, 
S látom az erdő sötét árnyait. 

Ahogy fáradtan az emlékezéstől 
Végigsimítani akarom fejem, 
Szörnyű valóság - óh, hatalmas Isten! -: 
Rádöbbentem, hogy nincsen jobb kezem. 

Óh, ti, akik ezt nem élitek által, 
Nem sejtitek, milyen ez a tudat! 
Először rögtön meg akartam halni. 
Azt hittem, hogy a szívem meghasad. 

Kicsi fiam! te csöpp kis szőke gyermek, 
Hogy' is tudd meg, hogy rokkant lett apád! 
Feleségem! Te drága, jó kis asszony! 
Nincs jobb kezem. Mivel ölellek át? 

De . .. ah ... mit sírok én itt; mint egy féreg? 
Hogy a hazám tőlem egy kart kívánt? 
Maradt még egy, hogy keresztet vethessek, 
S, Uram, hogy élek, mondok száz imát. 

Komárom, 1943. január 4. 
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Közösségi, Egyesületi és Társadalmi Események 

Ausztrália 

Perth (Nyugatausztrália). A magyar nemzet biztonsága és szabadsága 
védelmében mulhatatlan érdemeket szerzett m.kir. Csendőrség , valamint 
még a szabadhazában törvényesített Csendőrnapra a bajtársak szentmi
se valamint istentisztelet keretében emlékeztek meg. Ezenkívül össze
jöttek baráti és családi körben a szokásos körülmények között. A " Perthi 
Magyar Hírek" februári száma az első oldalon hozta vitéz Oláh-Sajti 
Lajos zls. " Emlékezünk és imádkozunk" c. cikkét. (v .Sz.L.J. 1980. 11.11.) 

Délamerika 

A Buenos Aires-i (Argentin a) bajtársi egyesületek 1979. V. 27-iki Hősök-napi ünnepsége 
után Dr. Sömjéni Ernö o.szds., MHBK főcsoportvezető koszorút helyez a Hősi Emlékre. 
Jobbról a magyar, balról az argentin szinek adnak keretet a koszorúzáshoz. Balról az első 

a MKCsBK márvány táblája (B.L. 1979/2. 35. oldal). 

Buenos Aires (Argentína). 1979. VIII. 12-én rendezte meg az MHBK 
helybeli főcsoportja több tagja hadnaggyá avatásának emlékére Szt. 
István napi bajtársi ebédjét. Díszvendég volt Dr. Rektor Béla szds., aki 
lelkes ünneplést kapott a közönségtől "A m.kir. Csendőrség oknyomozó 
története" c. könyvével kapcsolatban. (B.L. 1979. 2.szám, 65 oldal.) A sok 
"éves kutatás ere!;lményeképpen készülő munka még mint kézirat elnyer
te 1977-ben a Cleveland-i (Ohio, USA.) Árpád Akadémia Arany Érmét. 
A magyar ügy védelmének különböző területein végzett munkásságuk 
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elismeréséül az MHBK 20 éves Jubileumi Emlékérmét kapták ifj. vitéz 
Vattay Ferenc vk. szds., s vitéz Remete Imre ejtőernyős fhdgy., míg az 
MHBK Koszorus Jelvényét Nagyiványi Patricia érdemelte ki készséges, 
lelkes és eredményes közösségi szolgálatával. A díszebéd körültekintő, 
gondos és sikeres megrendezése Kulifay László fhdgy. bs-unk és a ren
dező bizottság érdeme. (H.U. 1979. nov. N.Ö. 1979. XII. 24.) 

Sao Caetano do Sul (Brazília) Sao Paulo és környéke csoportunk 1980. 
évi Csendőrnapját II. 10-én tartotta meg bajtársi körben hozzátartozóik 
és a csendőrbarátok teljes számban való részvétele mellett du. 4 órakor. 
A Magyar Hiszekegy elmondása után Müller Antal őrm . , csop.vez. mon
dott megnyitót, megemlékezvén azokról a bajtársakról, akik nem lehet
tek jelen. A tetszéssel fogadott beszéd után vitéz Almay Béla vk. tü. ezds., 
83 éves tb. csendőr bs-unk, összejöveteleink hűséges résztvevője szólott 
az alábbiak szerint: 

"Bajtársaim! Fegyvert és vitézt éneklünk! A csendőr békében is a 
legkiválóbb katona volt. Kiegészítését a m.kir. honvédség legjobb ön
ként jelentkezőiből kapta, kikből azután a nagyszerű csendőrtiszti és 
altiszti kar olyan férfiakat faragott, akik élő szobrai voltak a rendnek, 
a fegyelemnek, a becsületnek, a Haza békéjének. Minden őrs maga 
példája volt a tisztaságnak - amit csodálva bámult a lakosság. Így 
olyan hírnévre tett szert ez a nemes testület minden vonalon, hogy azt 
világhírünek ismerte el több nemzet. Büszkeségünk volt és marad örök
re! Az öreg emberek jövőbelátásával érzem, hogy visszatér a régi Haza 
s az erkölcsnek, rendnek, nyugalomnak kipróbált támasza ez a kiváló 
testület lesz! Nem is csodálkozhatunk, hogy mikor a Haza az erők tel
jes latbavetését, az egyéni érdekek és magáról az egyéni létről való 
lemondást követelte, - mint mindenütt - a harctereken is örök példái 
lettek a hősiességnek, az önfeláldozó magyar bátorságnak. Szemem 
először csendőrre esett, mikor egy akna robbanása méterekre repí
tett, a miniszterelnökség kapujáig. Ma is látom, amint aggódva vizs
gált, féltő, testvérszerető aggodalmával. A dec. 24-én nyugatról is be
következett orosz előretörést csendőrök állították meg a sebtében ösz
szeállított Viharos csoporttal, a Budapest-i őrzlj-jal és a Műegyetem-i 
zlj-jal együtt. A bámulatos hősi ellentámadás - melyet rohamtüzáérek 
támogattak - hadosztályokat dobott vissza, mert feltételezni se mer
ték (pedig az orosz jó katona), hogy ezt a lendületet mindössze 2,500 
- 3,000 ember hajtotta végre. A miniszterelnökség kapujában csak 
úgy mint a hadosztályok törzs szállás án ezek a ragyogó férfiak adtak 
követendő példát a kishitüség ellen. 

Folytathatnám megszámlálhatatlan hőstetteiteket, amiket én lát
tam, személyesen átéltem. Amelyekről ma senki sem beszél. Nektek 
kell elmondanotok bajtársaim a gyermekeiteknek, hogy a Hazát csak 
a sokszoros túlerő tudta elfoglalni. Nem kell szégyenkeznünk. Szé
gyelni csak azt lehet, amit felejteni tudunk. Mi nem tudunk felejteni. 

Még a süllyedő Linz-ben is az utolsó fegyelmezett csapat az U gray 
csendőrzászlóalj volt. A már az orosz bevonulására készülő perc
emberkék átalakulását mutató szétzüllött embertömeg is megdöbben-
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ve nézte a 24 órán túl is férfinak maradt példás rendben visszavonuló 
tábori csendőrzászlóaljat és sok utcán "Hoch Ungarn! " is kijutott a 
mi fiainknak. Köszönjük Nektek, Csendőrök! Legyetek áldottak hős 
bajtársaink ! Legyetek áldottak Csendőreink ! Eljön az idő - amikor a 
Gellérthegyi orosz emlékmű helyén - egy hálás utókornak méltó em
lék fogja hirdetni dicsőségteket! Csak Híven, Becsülettel, Vitézül és a 
Hazáért mindhalálig!" 
Utána Ft. Dr. Hets Aurelián, plébános beszélt a 100. évfordulóról, majd 

Nt. vitéz Mohai Szabó Béla ref. lelkipásztor, a MHBK főcsoportvezetője 
szólott: "A Csendőrnap jelentősége az, hogy 35 év után még mindig itt 
és együtt vagytok, hogy lelketeken még mindig nem vett erőt a legna
gyobb ellenség a mindent szürke köddel belepő közöny! Hogy Bennetek 
még ennyi idő után is él a hűség és a becsület! " A megemlékezésekért 
a csop. vezető mondott köszönetet, majd meghívta a vendégeket a csen
dőrasszonyok által igen izlésesen megterített asztalhoz. Az izletes vacso
ra elfogyasztása után a vendégsereg egy nagyon kellemes, bajtársias 
Csendőrnap emlékeivel távozott. Az 9sszejövetel igen szép erkölcsi és 
anyagi sikerrel végződött. A gondos előkészítés és levezetésért a csend
őr asszonyokat, a rendezőket és a csop.vezetőt illeti elismerés. 
(M.A. 1980. II. 24.) 

Északamerikai Egyesült Államok 

Sarasota (Florida). 1980. II. l4-én a Shannon's Way Pub étterem külön 
helyiségében csendőrök és csendőr-barátok jöttek össze, hogya m.kir. 
Csendőrség alapításának 99. évfordulóját megünnepeljék. Az ünneplő kö
zönségetvitéz Baranchi Tamáska Endre MKCsBK vezető üdvözölte, majd 
elmondotta tömör, de hatásos ünnepi beszédét, melyet az egybegyűltek 
nagy tetszéssel fogadtak. Utána vitéz L. J ezierski László v k. őrnagy. emlé
kezett meg a II. Világháború hős csendőreiről. A volt m.kir. Honvédség 
és Rendőrség szép számmal képviseltette magát az ünnepségen. Ezután 
adta át a MKCsBK vezetője "Tiszteletbeli csendőr" kinevezésről szóló 
okiratot Dr. Tengler János ny. orvosnak, aki sok éven át volt a Dráva há
romszögben a csendőrök orvosa, amire ma is lelkesedéssel emlékszik 
vissza. Megjelentek a 30 főt kitevő társaság tagjai között Görgey 
Kálmán, Dr. Kuli Sándor, Dr. Borhy Emil szd s-ok feleségeikkel. A dísz
ebéd után Dr. Kuli-ék látták vendégül a 20 bs. és feleségeikből álló bará
taikat, kiknek vendégszerető házában tovább emlékeztek a régi esemé
nyekről kitünő hangulatban. Még az "Én már többé csendőrkáplár nem 
leszek ... " nótára is sor került. (v.B.T.E . 1980. II. 16.) 
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Cleveland (Ohio) városában és környékén lakó bajtársaink ismét meg
rendezték a Holiday Inn báltermében 1979. XII. 31-én 8 órakor az immár 
hagyományos Szilveszter-i zártkörű táncestélyüket, mely kitünő hangu
latban zajlott le kb. 600 személy meghívott vendég részvételével. Végig 
igen jó hangulat volt, melynek előidézésében az élen járt a magyaros 
büfé és Hegedeős Kálmán közkedvelt zenekara. Bár a bál végére a büfé 
teljesen kiürült, a meghosszabbításoknak ez nem volt akadálya. A bál 
végül is 3.30-kor ért véget jelentős anyagi és szép erkölcsi sikerrel. 
A jövedelem módot ad a bajtársainknak arra, hogy jótékonysági prog
ramjukat (magyar iskolák, rászoruló bajtársak, stb.) az elmúlt évekhez 
hasonlóan ismét sikeresen lebonyolíthassák. Főrendezők voltak vitéz 
Kemes László és Molnár István szds., elnök. 
(M.E. 1980. I. 8. 

" , 

A Cleveland-i csendőr bajtársak egyik csoportja 
az 1978 évi Csendőrnapon. 

(B.L. 1978/2. 46. oldal.) 
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I ) Kanada 

Welland és környéke (Ontario). 1979. XI. 18-án jött össze a csoport Máté 
János v. törm., csoportvezető Niagara Falls-i lakásán, aki 1976. VII. 4-e 
óta viselt tisztségéről lemondott. A csoportvezetői választás eredménye 
képpen utóda Tarnóy Gyula bs. lett, mig a pénztár kezelését, a levele
zést, az összejövetelek és piknikek rendezését Máté János vállalta el to
vábbra is. A lelépő csoportvezetőnek ezuton mondunk köszönetet a több, 
mint három éven át végzett igen eredményes és sikeres munkájáért 
és örülünk, hogy ezután is segédkezni fog a közös tennivalók ellátásá
ban. Az új csoportvezetőnek Tarnóy Gyula bs-nak erőt, egészséget kívá
nunk és további sikereket. (M.J. 1979. XI. 20.) 

Toronto (Ontario) Csoportunk 1980. II. 29-én este a Csárda magyar ven
déglő különtermében tartotta meg Csendőrnapi ünnepi vacsoráját. A 
terem nemzeti zászlónkkal volt feldíszítve. A termet megtöltötték az egyhá
zi és világi társegyesületek képviselői, helybeli és vidéki bajtársak, azok 
hozzátartozói, valamint Bogár Andor törm. bajtársunk Felesége (Gros
seriach, Nyugatnémetország), aki súlyos beteg huga meglátogatásával 
kapcsolatban érkezett Torontóba. Ft. Máté József asztali imája után Dr. 
Szalontai Sándor g. fhdgy. csoportvezető üdvözölte ~ megjelent egyesületi 
vezetőket és a vendégeket. Ezt követte vitéz Kövendy Károly MKCsBK 
zetőket és a vendégeket. Ezt követte vitéz Kövendy Károly MKCsBK \ 
múzeumőr, volt MKCsBK vezető beszámolója Testületünket Cleveland
ban (Ohio, USA) ért nyilvános megtiszteltetésről, mely az Árpád Szövet
ség Nagy Arany Díszjelvényének átadásával ment végbe. Ugyancsak 
ismertette az Erdélyi Világszövetségtől kapott elismerő megtiszteltetést, 
mely a Múzeumban történt meg az Erdélyi Becsületrend Csillagának 
átadás ával. Utána Dr. Nagy György, tb. cső. a Kanadai Magyarok Szö
vetségének elnöke emlékezett meg beszédében otthoni csendőr élményei
ről. Kiemelte, hogya m.kir. Csendőrség mind otthon, mind az emigrá
cióban működő tagjai révén hűséggel megállotta helyét és szolgálják ma 
isz egyházainkat és nemzeti szervezeteinket. Megállapítását alátámasz
totta Mindszenty József hercegprímásunk megjegyzése is, aki szintén ész
revette, hogy Montreáltól Calgaryig, Vancouverig, Victoriáig, majd az 
USA-ban, Ausztráliában, sőt Délamerikában is szinte minden nagyobb egyhá
zi és bajtársi szervezet élén vagy vezetőségében csendőr állt látogatá
sai során. Ö jól ismerte a csendőrség kálváriáját. A műsor utolsó száma
ként Finta Imre szds. a torontóiak színész-komédiás bajtársa vidám elő
adásateremtett óriási kacagást és emelkedett hangulatot, mely a zár
óráig tartott. 
(vitéz KK 1980. III. 2.) 

Calgary (Alberta). A csoport 1979. XI. 24-én, Szt. Katalin nap előesté-
jén-rendezte meg társas vacsorával egybekötött hagyományos Katalin
bálját az Árpádházi Szt. Erzsébet egyházközség Szt. István termében. Ez 
az Advent előtti utolsó táncos összejövetel újabb alkalmat adott a bajtár
saknak és hozzátartozóiknak, hogy barátaikkal és vendégeikkel szórakoz
hassanak. A rendezők figyelme, az ízletes vacsora , a magyar borok, a 
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közkedvelt zenekar, a magyar táncbemutató, a vendég Katalinokliak kis 
feltűzhető csokor (corsage) formájában átnyújtott gratuláció az estet min
denki számára kellemessé tette. A vacsora elkészítése Keresztes Lajos 
bs. irányítása mellett Fazekas Lajosné, vitéz Rácz Istvánné, özv. Bara
nyay Józsefné m.v. , Dr. Kiss Gyuláné , továbbá vitéz Balogh József és 
vitéz Rácz István érdeme. Segédkeztek még Karancz Jánosné, Szabó 
Gellértné, Keresztes Lajosné a mindvégig jó hangulatban lefolyt társa
dalmi esemény lebonyolításában. A bál ez évben is szép erkölcsi és anya
gi sikerrel végződött. Főrendező volt Szelei József cső., bs., csoportve
zető. 

A Csendőrnap. Ragyogó téli napsütésben, két hideg hullám közötti 
napsütéses enyhe időben emlékezett meg a csoport a volt m.kir. Csendőr
ség alapítás ának 99. évfordulójáról. Február 9-én 10 órakor az Árpádházi 
Szt. Erzsébet r.k. plébániatemploiiili"aii'rt"M~inÚ~fstván plébános mon
dott szentmisét és szentbeszédet. A Himnusz eléneklése után Szelei Jó
zsef cső . csop.vez. Szabó Gellért hdgy. csop. vez. helyettesselletették a 
bajtársak piros és fehér szekfűkkel díszített zöld koszorúját a Hősi Em
lékre , majd a jelenlévőkkel együtt, közösen elmondották a Magyar Hi-

. szekegyet. A koszorúzás után meglátogatták és virágot helyeztek el a vá
ros temetőiben fekvő elhunyt bajtársak sírjaira. Másnap, febr. lO-én 11 
órakor a Kálvin Magyar Református templomban Nt. Göndöcz Kálmán 
ref. lelkipásztor emlékezett meg istentisztelet keretében volt Testületünk
ről, s kérte megható szavakkal imájában a Mindenhatótól, hogy jutal
mazza örök boldogsággal a bűn és ellenség ellen életük feláldoz á s ával is 
híven, becsülettel, vitézül helytálló és harcoló elesett Bajtársaink lelkét. 

Az MKCSBK diszládája az Életleírások őrzésére. 
Készítette: Keresztes Lajos főtörm. , volt MKCsBK ügyvezető. 

(Pölösltey László felvétele.) 

A bs-ak a Csendőr-nap-i díszebédet u.ezen napon 1 órakor tartották 
meg a " My Place" étterem különtermében hozzátartozóik és vendégeik 
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társaságában. Az egyházi és világi egyesületek vezetőit és a megjelen
teket a csoportvezető üdvözölte. Az ünnepi megemlékezést Nt. Göndöcz 
Kálmán mondotta hűségesen fölelevenítve volt Testületünk szolgálati 
feladatait és azt összekapcsolta a MKCsBK emigrációs működésével. A 
pohárköszöntőt Dr. Kiss Gyula bs. mondotta és részletesen beszámolt a 
clevelandi Magyar Kongresszus 1979. XI. 24-iki ünnepségéről, mely ez év
ben a volt m.kir. Csendőrséget, illetve emigrációs jogutódját a MKCsBK-t 
jelentette és tüntett e ki, mint az év kiváló magyar egyesületét, intéz
ményét. Poharát a 100. évforduló méltó megünneplésére ürítette. 

Az ízletes ebéd elfogyasztása után Keresztes Lajos főtörm. volt 
MKCsBK ügyvezető rövid beszéd kiséretében ismertette a még 1977. 
X. 20-iki kelttel általa kiadott 1. sz. Körlevelét. Ebben igéretet tett, 
hogy az Életleírások őrzésére díszládát készít, s azt az ünneplő közönség 
tapsai mellett ez alkalommal átnyujtotta megőrzés végett a B.L. fő
szerkesztőjének. Ha a Jóisten megengedi érni, hogy Magyarország föl
szabadul, akkor a múzeumi értékekkel együtt haza lesz szállítva. Ha 
azonban a MKCsBK létszám hiány miatt megszűnik, akkor az utolsó 
ügyvezető köteles eljuttatni a cső. múzeum levéltárába további megőr
zésre. 

A műsor következő száma szavalat volt. Karancz János őrm., a cso
port volt vezetője adta elő mély átérzéssel Hajas István "Kakastolla
sok" c. versét, melynek szövege a díszláda hátsó falán van megörökít
ve. Utána kezdetét vette a beszélgetés és a bajtársak egymás asztalát \ 
látogatva egy kellemesen eltöltött nap emlékeivel vettek búcsút vendé~ 
geiktől: . 

"A viszontlátásra a 100 éves Jubileumon! " 

Calgary (Alberta). A bajtársi egyesületek helyi csoportjai (MHBK, 
MKCsBK, MSzSz, s a Vitézi Rend) az Árpádházi Szt. Erzsébet r.k. egyház 
Szt. István termében 1979. XII. 8-án közösen tartottak a "Székely Nép"
ért társasvacsorával egybekötött Borbála-estet. Az összejövetelen részt
vett vitéz Duska László vkb. szds., az MHBK központi vezetője, egy
házaink s a bajtársi egyesületek vezetői, továbbá Detre Gyula bs. a 
MHBK kanadai főcsoportjának vezetője (Montreal, QU.) mint vendég, 
kit Zsitvay Sándor az MHBK calgaryi csoportvezetője üdvözölt, s kívánt 
neki további sikereket új munkakörében. Az est főrendezője Radnóthy 
Károly bs. felolvasta a legidősebb tűzérbajtárs Mészöly Elemér vőrgy. 
üzenetét, majd tréfás, éles meglátásokról tanuskodó hangulatos Borbála
tekercsét adta elő. Sok esetben találó és gördülékeny rímei azonban 
nemcsak a volt tüzéreket hozták az érdeklődés középpontjába, hanem 
sorra került az emigrációs élet több tagja is, s a meglepetések egymást 
követték. A 200 főt meghaladó lelkes közönség jól megérdemelt tapsok
kal jutalmazta Radnóthy bs-unkat. Az izletes vacsora elkészítéséért az 
érdem Zsitvay Sándor és felesége, valamint Keresztes Lajos bs-at ille,ti, 
míg a vacsorát az 1980-as MHBK bál elsőbálos leányai szolgálták fel 
ügyesen és gondos figyelemmel. Az MHBK Vadrózsa tánccsoport ma
rosszéki magyar táncbemutatója után Koronghy Gyula és zenekara szol
gáltatott magyar szórakoztató zenét. Az est igen jó hangulatban folyt le és 
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tartott az éjféli órákig. Az est tiszta jövedelmét a bajtársi egyesületek 
közösen fölajánlották a "Székely Nép" megsegítésére. Zsitvay Sándor 
bs. 1,077 dollárt juttatott az Erdélyi Bizottságnak (P.O. Bpx 3869, Roches
ter, N.Y., USA. ) 

A meghívó első oldala 

Calgary (Alberta) 1980. II. l6-án, a Calgary Inn Nagyszálló báltermé
ben tartotta meg 24. gála-bálját - mely a magyar társaság hagyomá
nyos ünnepélyes összejövetele - a MHBK helyi csoportja. A meghívó, a 
bálterem díszítése és Zsitvay Sándor csoportvezető megnyitója mind 
Alberta tartományt köszöntötte megalapításának 75. évfordulóján. Itt, 
a Sziklás Hegységtől keletre elterülő dombos és sík vidéken a jogren
det és biztonságot 100 évvel ezelőtt a Kanadai Királyi Lovas Csendőr
ség (R.C.M.P .) teremtette meg. Ők biztosították a keletről és az európai 
országokból a további bevándorlást. Ezek az első telepesek és leszárma
zottaik vetették meg a ma gazdaságilag, kereskedelmileg és iparilag is 
prosperáló természeti kincsekben gazdag tartomány fejlődésének alap
jait. A bál tiszteletbeli elnöke Alberta kormányzója, tb. védnökei pedig 
közéleti személyiségek, az állomásparancsnok és a R.C.M.P. helyi ve
zetője voltak. Megjelenésük, valamint a közönséget üdvözlő és a bált elis
merő szavaik, továbbá a magyar egyházi és világi, bajtársi egyesüle
tek vezetőinek részvétele az MHBK Hungária bálját nemcsak a magyar 
társaság, de a városnak is egyik kiemelkedő eseményévé tették. Zsitvay 
Sándor csop. vez. beszéde után következett az elsőbálos leányok és ki
sérőiknek bemutatása és azok keringője . Utána fiataljaink 14 párral pa
lotást táncoltak díszmagyarban, illetve huszáratillában. A szünetben ere
deti népviseletben magyar táncokat mutattak be. A bál kiváló hangu
latban a reggeli órákban ért véget. A szép sikerért a 18 fős bálbizott
ságot és a főrendező ifj . Kiss Gyula bs-at illeti az elismerés, 
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Palotás. A Calgary-i fiatalok ünnepi tánca kezdődik az MHBK Hungaria Bálján 
1980. II. 16-án a Calgary Inn-ben. 

(Pölöskey László felvétele.) 

'\ 

A magyar élet eseményei világszerte 

Ausztrália 

Melbourne (Victoria) 1979. VIII. 18-28-ig a Monash Egyetem helyiségei
ben rendezte meg a Nemzetközi Vívószövetség megbízásából az Auszt
ráliai Vívószövetség a vívó világbajnokságot 31 nemzet, 400 személy rész
vételével. A magyar csapat, bár 38 fős létszámmal az egyik legnépesebb 
küldöttség volt - sajnos, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Mindössze a női tőrcsapat és párbajtörben Kolczonay Ernő végeztek 2. 
helyen, s Tordasi Ildikó nyert ugyancsak tőrben 3. helyen bronz-érmet. 
Egyébként az ausztrál csapatban, Argentína, Románia, Új-Zeland és más 
csapatokban is tüntek föl magyar versenyzők, edzők és vezetők. A ma
gyar csapat a Nemzetek Nagydíjában az 5. helyre került. Ennek ellené
re az esemény mégis magyar siker volt. Bár Ausztráliában a vívóspor
tot nem a magyarok teremtették meg, de a legtöbb bajnok, helyezett
jük és válogatott juk magyar, s a "bennszülött" győzelmek mögül ma
gyar mester arca villan elő. A verseny főrendezője Szakáll Endre volt, 
aki Fadgyas László fhdgy. s más magyar bs-aival olyan gondos, min
denre kiterjedő, figyelmes és tökéletesen harmonizált munkát végzett, 
hogy kivívta nemcsak a vendégek, hanem a Nemzetközi Vívószövetség 
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elismerését is, mely 1981-re egy nagy nemzetközi verseny megrendezé
sével kivánja az ausztrálokat megbízni. Szakáll Endre, mikor az USA 
tudósítója a szintén magyar Dr. Zöld Ferenc búcsú-gratulációját fogad
ta fanyar arccal csak annyit mondott: " ... Hát igen, igyekeztünk, de 
semmise pótolja azt, hogy a Himnusz elmaradt!" (M.É. Toronto, Ont. 
Kanada, 1979. X. 27.) 

A magyar vívók - úgy látszik - Melbourne-ban voltak formájuk mély 
pontján. A két héttel később Mexico City-ben rendezett Főiskolai Világ
bajnokságon már sokkal jobban szerepeltek. Gedővári Imre megnyerte a 
kard egyénit. Kolczonay Ernő pedig a párbajtőr egyénit. A párbajtőr 
csapat pedig a Szovjetunió ellen aratott 8: 1 arányú győzelmével főisko
lai világbajnok lett. (Au. Magyarság 1979. XI. hó.) 

Európa 

Strassbourg (Franciaország) . A nyugateurópa i ún. közös piac országai 
1979. VI. 10-én 410 képviselőt választottak a közös európai parlament
be. A kilenc országban választásra jogosultakból 110 millió, 61 % szava
zott. Igaz, hogy sokan többet vártak, de ha hasonlítjuk ahhoz az 51 %-hoz, 
mely 1976-ban az amerikai elnökválasztáson adta le szavazatát, nincs 
ok a szígyenkezésre. Mindenesetre elvitathatatlan, ogy Nyugateurópa 
most már általános, határozott, tömegeket megmozgató lépést tett az 
egyesült Európa felé vezető úton. A francia Shumann, az olasz Alcide 
de Gasperi, a német Konrád Adenauer akik azért dolgoztak egész életük
ben, nem tudták megérni. Jean Monnet, francia közgazdász, akit 
"Európa apja" címmel ruházott föl a sajtó, aki 1950-ben az európai köze
ledést jelentő francia-német szén és acél egyezményt dolgozta ki szintén 
meghalt 1979. III. 16-án. Bár a 410 mandátumból a szocialisták 112, a 
kommunisták 44-et vittek el, a többséget 254-et mégis a jobb-közép párt
jai kapták meg. Ezek a német keresztény demokraták, akik Európai 
Néppárt néven mentek a küzdelembe, az angol konzervatívok és a fran
cia liberálisok, s más kisebb pártok. 

A strassbourgi parlament azonban nem a végcél, hanem csak egy je
lentős mérföldkő a történelemben az egyesült Európa felé. A kettévá
gott Európa egyesitéséért, a ma is megszállt középkeleteurópai országok 
önrendelkezési jogainak megadásáért tovább harcol a Páneurópa Unio, 
melynek elnöke Dr. Habsburg Otto, mint a nyugatnémetországi keresz
tényszocialista unió (Bajorország) egyik listavezetője 1979. VI. 10-e óta 
európai képviselő. Dr. Habsburg aki 1912-ben Reichenauban (Ausztria) 
született, mint az utolsó számkivetésben meghalt magyar király fia kora 
gyermekségétől kezdve benne él az európai történelemben. Neveltetése, 
iskolázottsága, nyelvtudása, érdeklődése, kapcsolatai és publicisztikai 
tevékenysége révén élénk részt vesz az európai politikai életben. Oszt
rák állampolgársága mellett, melyet végül mégis visszaadtak neki, fel
vette a nyugat német állampolgárságot, hogy indulhasson az európai 
képviselőválasztáson , hogy ott hathatósabban küzdhessen Európa egyesí
téséért. 
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A strassbourgi parlamentben ő volt az a képviselő, aki inditványt tett, 
hogy székek hagyassanak üresen a keleteurópai országok jelképes kép
viseletére. Dr. Habsburg jól ismeri azokat a tragédiákat, melyek a kelet
európai országokat, köztük Magyarországot érték. Tökéletesen beszél 
magyarul és a magyar álláspontot több beszédében és könyvében ismer
tette. Nem kétséges, hogy mint Európa képviselő változatlan energi~
val dolgozik a magyar nép önrendelkezési jogainak elnyeréséért is. 
(The Economist, 1979. VI. 16, Új Európa 1979. VII & VIII.) 

London (Anglia). 1979. VI. 3-án ritkán látott érdeklődés mellett a lon
doni Mindszenty Otthon 25 éves Jubileumát ülte. Az egész napos ünnep
ség délelőtt szentmisével kezdődött, amelyen igen szép számmal jelentek 
meg nemcsak az r.k., hanem a protestáns felekezethez tartozók is. 
Dr. Ispánky Béla, angliai főlelkész, pápai kamarás szentbeszédben meg
emlékezett mindazokról, akik a kezdeti munkában önzetlenül segitettek. 
Utána ünnepi ebéd volt és azt követően délután gazdag müsor, majd 
este a londoni magyar táncegyüttes bemutatója. 

A londoni Mindszenty Ötthon 25 éves története a magyar élniakarás szí
vet melegitő szép példája. Az 1936-38, 1945-48 között Angliába érkezett 
magyarok keserűen érezték egy "Magyar Otthon" hiányát különösen 
március 15-én, Szt. István napján, mikor különféle helyeken kellett össze
jönniök találkozóra , ünneplésre. Egy alkalommal azután, nem sokkal az 
~a~ Clig?j:.! ide~k~~~ ut~nJ9bbek kez~eményezésére gyűjtés ~dult \ 
meg egy az megve~ere .""Eveken keresztul szaporodott lassan a kiske
resetű magyarok adományaiból az összeg. A vezetésben, szervezésben 
az itt élő csendőrcsoport tagjai megemlítésre méltóan vették ki részü
ket. néhai vitéz Szilassy László cső. ezds. és néhai Kultsár Lajos alez. 
mellett kezdettől fogva tevékenyen működtek néhai Kovács Ferenc fő
törm., néhai Koronkai József és Tóth Gyula cső. bs-alf'nemcsa'k pénz
adományaikkal, hanem szabad idejük felajánlásával, munkájukkal is; 
(B.L. 1976. 1. szám.) 1954 nyarán megvásárolták az Arudel Gardens 5, 
London W. 11 cím alatt lévő házat és annak a "Mindszenty Otthon" nevet 
a<;lták. 

Azóta ez az otthon ad lehetőséget arra, hogy a londoni, de szélesebb 
körben az angliai magyarok is saját házukban jöhetnek össze ünneplés
re, összejövetelekre és egymással való találkozásra. A "Mindszenty Ott
hon" jelenlegi vezetőségében is tevékeny részt vesznek csendőr bajtár
saink. Így vitéz Szakály János bs. választmányi tag, Kovács Imre bs. 
házgondnoki szerepet tölt be, Szabó Mihály főtörm. bs. pedig éveken ke
resztül töltötte be a házgondnoki szerepet. Nem véletlen, hogy az angliai 
csendőr csoport a Csendőrnapot itt, a "Mindszenty Otthon"-ban rendezi 
meg 1954 óta. (Sz.P. 1979. IX. 7.) 

Homberg (Westphalia, Nyugatnémetország). A "Ruhrvidéki Magyar 
Hírek'" húsz évi működés után 1979. július havával megszűnik. A lapot 
1958 óta bükkösdi Králl Károly volt m.kir. főkonzul napi 12-14 órát igény
bevevő segitőszolgálat elvégzése után szerkesztette és adta ki. Sugározta 
elsősorban a sokezer éves történelmi mitoszt, hivatástudatot. Rámuta
tott a Kárpát medence népeinek gazdasági, politikai és lelki reintegrá-
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ciós szükségességére. A lap volt szerkesztője 76 éves korában érte meg a 
nyugdíjat, de mivel nem német, állami szolgálatát nem ismerik el. A 
hosszú munka és szolgálat után kívánunk a következő hónapokra Spa
nyolországban kellemes pihenést. A testvérlap a "Napkelet"-et (4030-
Ratingen, 8-Homberg, Postfach 8213 West-Germany) továbbra is szeretné 
megjelentetni , amíg erejéből telik, s szolgálni vele a magyar jövendőt. 
(R.M.H. XXI. évf. utolsó szám.) 

Máriazell (Stmk., Ausztria). 1979. VI. 16 és 17-én tartott magyar za
rándoklat keretében avatták föl a Vaduz-ból (Lichtenstein) ide áthelye
zett Mindszenty Múzeumot. A múzeum a bazilika melletti kolostor két 
helyiségében van elhelyezve. Több mint ezren jöttek össze a világ min
den tájáról. Az érkező zarándokokat Dr. Werremund Hochreiter, a bazi
lika subpriorja köszöntötte. Beszédében megemlékezett királyainkról, va
lamint azokról a magyar egyházi és világi személyekről, akik a kegyhe
lyet építtették, alapítványokat tettek és ajándékaikat ajánlották föl a 
kegyhelyen, kiknek nevei a bazilikábazn meg vannak örökítve. A 17-iki 
nagymisén a szentbeszédet Dr. Bácsváry Robert németországi magyar 
főlelkész mondotta, s meginditotta Mindszenty hercegprímás boldoggá 
avatási ügyét. Ott voltak a Burg Kastl-i iskola küldöttsége, a cserkészek 
és sokan mások. Odazarándokolt fogadalmához híven Dr. Vadon Pál 
grazi magyar orvos négy öregcserkész társával. Dr. Vadon, aki a grazi 
klinikán teljesít szolgálatot - résztvett egy közúti balesetben súlyosan 
megsérült 5 éves osztrák kislány megoperálásánál, kiben mikor beszál
litották, alig volt élet. A kisleány életét sikerült megmenteni. Dr. Vadon 

if 
~ 

Magyar zarándoklat MáriazeUben 1979. IX. 8-án. 
A körmenet vonul a bazilika felé, a keresztet viszi 

középen Bánfai József lovas csÖ.bs-unk. 
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éváltotta togaaalmáCés fársaival3 nap alatt gyalogmenetben tette meg 
a 120 km-es utat Grazból Máriazellbe. 

A kereszt nemzetünk jelképe. Ez volt a jelszava az 1979. IX. 8-9-én 
megtartott magyar zarándoklatnak, melyre Burgenlandból, Bácskából 
Ausztria tartományaiból, továbbá Magyarországból is egy autóbusszal 
jöttek zarándokok. Kb. 1200-an vettek részt. 

Graz. A Graz-i Keresztény Magyarok Egyesülete, Christiana Hungaria 
szeptember 28-án ünnepelte 30 éves fennállását. 1949-ben alakult Graz
ban azzal a céllal, hogy segitséget nyujtson hazánkat elhagyni kény
sZerülő honfitársainknak, ápolja idegenben a magyar kultúrát, tartsa 
meg nemzeti ünnepeinket és a Hősök napját. Alapítója Dr. Vér honfi
társunk és Csoknyi ezds. a soron i gy.e. volt pk-a. (B.J. 1979. X. 24.) 

Délamerika 

Olivos (Argentína). Harminc magyar honfitársunk képkiállítást rende
zett 1979. XI. 24 - XII. 2-ig a helybeli kiállítási csarnokban szép érdeklő
dés mellett. A katalógusban felsorolt nevek között ott volt Bihar András
né, született Vattay Berta festőművésznő és Bihar Attila vitéz Vattay 
Ferenc ezds. leánya, illetve unokája. A kivételes társadalmi esemény
nek is számító magyar képkiállítás meghívójában ismertetőt írt Virginia 
Carreno. (v.V.F. 1979. XII . 8.) 

Amerikai Egyesült Államok 

Cleveland (Ohio). A ' Magyar Társaság 1979. XI. 23~25-ig tartotta meg 
Magyar Kongresszus keretében a Plaza Hotel II. emeleti termeiben 
XIX. Magyar Találkozóját. A kiállítások, ülések, előadások, ünnepélyek, 
valamint a díszvacsora és a hagyományos Magyar Bál vendégei és részt
vevői között ott volt a magyar nemzeti szellem, a magyar nyelv és 
irodalom, a tudományok, a kultúra és művészetek több vezető egyéni-
sége és képviselője. , 

A gazdag program kiterjedt többek között az alábbi előadásokra : A 
magyar iskolák szerepe az emigrációban. Az észak- és délamerikai, 
ausztráliai és európai magyar iskolák értekezlete. Irodalom és művé
szet. Helsinki - Belgrád ' - Madrid. Ankét. Az emigráció, a 'külföldi 
magyarság és a elvészett korosztályok. Fokozódó elnemzetlenitő törek
vések a Felvidéken. A magyarságtudat értelmezése. 

24-én este 6.30-kor keidődött a Magyar T ársaság egyik nagy társa
dalmi eseménye, a díszvacsora 600 főnyi elegáns közönséggel. A vacsora 
után vette kezdetét az Árpád pályázatok eredményének kihirdetése. Do
monkos Sándor fhdgy. (Winnipeg , Manitoba , Kanada) bs-unk több más 
művészeti és irodalmi munkája után most harmadszor nyerte el az Ár
pád Aranyérmet "Exchange of ideas" c . angol nyelvű filozófiai érte
kezéséért. 

Az " év magyar férfija " megtisztelő címet Dr. Wass Albert, az Amerikai 
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Magyar Szépmíves Céh alapítója , kiadója , az Erdélyi Világszövetség 
elnöke, az "év magyar családja" címet pedig a 6 gyerekes Szendrey 
Ferenc (Cleveland , Ohio, USA.) és felesége nyerték el. Szendreyék most 
várják hetedik gyermeküket. A többiek is mind az emigrációban szü
lettek, jól beszélnek magyarul és valamennyi cserkész. 

Az év legkiválóbb szervezetének pedig a m.kir. Csendőrséget hirdet-' 
ték ki. Dr. Molnár Zsigmond rő . őrgy . hosszú beszédben, ragyogó sza
vakkal méltatta a közel 99 éve alapított m.kir. Csendőrség érdemeit. Az 
emigrációban élő egykori m.kir. csendőrök bajtársi közösségének kép
viseletében Máté Károly őrm. , torontéi (Ontario, Kanada) csoportunk 
tagja vette át az Árpád Arany Díszérmet dr . Nádas János , a Magyar 
Társaság elnöke kezeiből. Máté Őrm. az Ontario-i Tartományi Rendőrség 
sötétkék egyenruhájában, kitüntetéseivel , a járőrvezetői jelvénnyel és a 
MKCsBK jelvénnyel ült a fő asztalnál és neve szólításakor úgy állt "vi
gyázz"-ba, mint valamikor a pompeii katona , kiválóan, nyugodt méltó
sággal. A megtiszteltetést Dr. Balló István őrgy. clevelandi (Ohio, USA) 
családi közösségünk tagja köszönte meg az alábbi szavakkal: 

"Mélyetitisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Bajtársak! 
Úgy az emigrációba kényszerült , mint a vasfüggöny mögött rekedt 

bajtársak nevében hálásan köszönöm a Magyar Társaságnak, hogya 
volt m.kir. Csendőrség alapításának 100. évfordulóján volt Testületün-
ket tüntette ki az " Év Magyar Egyesülete" címmel. 

Köszönöm ezt a megtiszteltetést azok nevében is és elsősorban az ő 
nevükben, akik ma nincsenek közöttünk, akik már soha többé nem le
hetnek velünk, mert a legdrágábbat, életüket áldozták az Örök Ma
gyarországért és a magyar közbiztonságért. Csontjaik ma ott porlad
nak a hősi temetőkben , vagy szétszórva, valahol a temetők árkában. 

És most, midőn a Magyar Társaság további működésére a Hadak 
Urának áldását kérem, egyben köszöntöm is a Magyar Társaságot az 
immár 100 esztendős csendőr jelmondattai : Híven, Becsülettel tovább
ra is, az emigrációban is, és ha lehet és ha kell, akkor újra Vitézül!" 

Máté Károly örm. A Magyar Kongresszus 1979. évi 
díszvacsorá ja meghivott vendége. 
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Dr. Nádas János és Varga Ferenc gratulálnak Máté Károly őrm-nek az Árpád Arany 
Díszérem átadása után. (Az előtérben Dr. GyaUay-Papp Domokos a Kanadai Magyarok ' 

Szőve ts ége elnöke.) 

A közönség együttérző tapsainak elhangzása után a főrendező, Dr. 
Molnár Zsigmond felkérte a jelenlévő volt és tb. csendőröket, hogy állja
nak föl: 35-en voltak. Az alábbiak neveit sikerült följegyezni: Máté őrm. 
és Dr. Balló őrgy mellett: Kanadából: Noel Péter okl. mérnök (Alberta), 
Domokos Sándor fhdgy. és Dr. Kocsis Loránt o.hdp.őrm. , cső. orvos (Win
nipeg, Manitoba), Dr. Nagy György tb . cső . a KMSz elnöke, Dr. Gyallay
Papp Domokos, KMSz alelnök, cső. barát, vitéz Hamvas József hmtk. 
szds. tb. cső., vitéz Kövendy Károly szds., MKCsBK múzeumőr. Az 
Egyesült Államokból: Molnár István szds., a MCsCsK elnöke, Petry Fri
gyes fhdgy. családjával (Hamburg, N.Y.,) Karsay Elek fhdgy. (Buffalo 
N.Y.), Madarász Ernő g. szds., Kondor József őrm., Nyilas Iván szds., 
Gaál Mihály őrm., özv. Domonkos Lászlóné (Youngstown, Ohio) és még 
sokan mások. Felolvasták vitéz Ághy-Asbóth Zoltán és Csepi Béla ezds-ek 
együttérző üdvözleteit, akik egészségi okokból ezen az estén nem lehet
tek jelen. Ez a nagyszabású társadalmi esemény azonban nemcsak az 
ott megjelent bajtársaknak, de mindnyájunknak is felejthetetlen marad. 

Volt Testületünk ellen 35 éve tartó gyalázás, meghurcolás és üldözés 
után Magyarország határain kívül lévő legnagyobb magyar központban 
kapott nyilvános elismerés megtisztelő kitüntetést jelent minden volt 
csendőr számára. 

Nem kétséges , hogy elsősorban a volt m .kir. Csendőrséget illeti meg, 
melynek tagjai 64 éven át védték a jogrendet és az ország határait, 
míg a Testület föláldozta önönmagát. Testületünket - miként az köztu-
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domású _ az oroszok által hivatalba helyezett bábkormány 1945-ben fel
oszlatta. Így a megtisztelő kitüntetést nyomába lépő jogszerü örököse. 
emigráció s jogutódja , világszervezetünk a Magyar Királyi Csendőr Baj-

társi Közösség viszi tovább. 
Közösségünk tagjai megszakítás nélkül, a Haza földjének elhagyása 

után is, 1948 óta már szervezetten öntudatosan őtzik és ápolják magyar 
nemzeti, erkölcsi és katonai hagyományainkat. Kiveszik részüket a rászo
rulók megsegítésében és előljárnak a hazafias egy:házi és világi egyesü-
leteinkkel való együttműködésben. 

Ezért legyen a nyilvános elismerés megtisztelő kitüntetés minden baj-
társ részére. Zárjuk ezt a szívünkbe, s őrizzük meg legszebb emlékeink 
között és adjon erőt a további önzetlen közösségi munkához. 
(K.M. 1979. XII . 15, v.K.K. 1979. XI. 30 ., M.E. 1980. I. 8.) 

Máté Károly őrm. Világszervezetünk, a M.Kir. Csendör Bajtársi Közösség torontói 
csoportjának tagja az Árpád Arany diszérem átadása után vitéz Kövendy Károly és 

Dr. Balló István társaságában. 

Astor (Florida). Dr. Wass Albert , erdélyi író , a floridai állami egyetem 
volt tanára, az Amerikai Magyar Szépmíves Céh alapítója, vezetője és 
kiadója, az Erdélyi Világszövetség elnöke ellen a " Fort Lauderdale 
News" (Florida, USA) újság 1979. VIII. 29, 30, 31-íki számában Dan Chris
tensentől " University professor convicted of war crime" címmel közle
mény jelent meg. A cikk céltudatosan elferdített, adatokra, tévedésekre 
és hazugságok sorozatára alapított gonosz , felelőtlel1 ma a legsúlyosabb 
fajtájú rágalmazás. Az újsághír alapjául szolgáló "tanuvallomásokat" 
uj. 34 évvel ezelőtt kényszerítette halálra terrorizált foglyokból a román 
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komunista politikai rendőrség. Módszerüket ma már mindenki ismeri. 
Tőmegével gyártották a beismerő vallomásokat " bizonyitékokat" azok 
ellen, akiket a román kommunista hatalom-átvétel idején és azóta is poli
tikai okokból el kartak tüntetni. 

Dr. Wass Albert otthonában interview-t adott , melynek keretében 
az alábbiakban bizonyította Dan Christensen-nek, hogy a vádak hami
sak: 

1.) 1940-ben Magyarország nem volt háborúban. Augusztus 30-án Ro
mánia Erdély északi részét a II. Bécsi Döntés alapján adta vissza Ma
gyarországnak. A szerződést mindkét fél törvényes képviselői aláírták. 

2.) Dr. Wass Albert a fenti döntés értelmében 1940. augusztus 30-án 
ismét magyar állampolgár lett. Ha ezután bármilyen büncselekményt 
követett volna el, azt lakóhelye szerint illetékes magyar hatóságok nyo
mozták volna ki, s magyar bíróság hozott volna ítéletet. 

3.) A fenti döntés felállította a Német-Román-Magyar katonai bizott
ságokat azzal a célból, hogy Erdély déli részén a magyar, északi részén 
pedig a román panaszokat kivizsgálja. Az északi részen lévő románok 
vezetője Hosszú püspök az állitólagos "büntetetteket' bizonyosan jelen
tette volna a bizottságnak, mely a nemzetközi nyomozást lefolyt atta vol
na, miként az több más esetben megtörtént. 

4.) Dr. Wass Albert " ügye" éppúgy, mint egész élete tiszta és nyílt 
mindenki számára. Semmiféle büncselekményt nem követett el. Amikor 
pedig az idő eljött harcolt hazáj áért a támadó orosz és román csapatok 
ellen, mint bárki más, ki hazáját szereti. Isten segitségével megmene
kült fiaival együtt és menedéket kapott -az Egyesült Államokban 28 évvel 
ezelőtt. 1956-ban esküt tett mint állampolgár az Amerikai Alkotmányra 
és azóta is kötelességének tartja, hogy figyelmeztesse honfitársait azokra 
a veszélyekre, amelyek együtt járnak mindenféle totalitáriánus kormány
rendszerrel. 

5.) Mindezek után nagyon jól tudja - miként mások is, sok ezren -
hogy ez az aljas meghurcolás annak a következménye, hogy ő mint szó
nok, író, könyvkiadó és az Erdélyi Világszövetség elnöke a romániai 
kisebbségekért kiállott. Eddig öt szakértők által írott könyvet adtak ki 
Erdélyről. A "Documented Facts and Figures on Transylvania" nemcsak 
Erdély való történetét tartalmazza, de hozza ma nyugaton élő menekül
tek bíróságok előtt önként tett vallomásait is a megkülönböztető elbá
násról, kegyetlenkedésekről, kínzásokról, melyeket a román rendőrségtől 
elszenvedtek csupán azért, mert kisebbségekhez tartoznak. Ilyen vallo
mások ma bőven vannak nemcsak a USA-ban, de Kanadában, Brazíliá
ban, Ausztráliában, Angliában, Németórszágban és Svájc-ban is. 

6. ) Az elmúlt években százával küldöttek memorandumokat, tiltakozá
sokat az erdélyi kisebbségekkel való egyre kegyetlenebb bánásmódok 
ellen az Egyesült Államok kormányához , az Egyesült Nemzetek titkár
ságához. Ezért azután nem meglepetés, hogy a román kormány el akarja 
vagy így, vagy úgy hallgattatni. 

7. ) Legutolsó könyve "Transylvania and the Hungarian-Rumanian prob
lern" már nyomdában van, mely le fogja leplezni a " Dáko-román eredet" 
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valótlanságát, mely nem más, mint politikai trükk. Célja , hogy történelmi 
jogokat alapítsanak maguknak arra a területre , ahova mint bevándorló 
munkások szivárogtak be csupán néhány évszázaddal ezelőtt . 

8.) Végezetül kijelenti , hogy Románia azzal a feltétellel kapta Erdélyt 
a békeszerződés szerint, hogy a három millió magyar és fél millió német 
kisebbség közigazgatási autonómiát és kultur-szabadságot kapnak. Mi
után ezeket a feltételeket Románia nem teljesítette , Erdélynek Magyar
országgal való egyesítése látszik indokoltnak. Ezt semmiféle fenyegetés-
sel megmásítani nem lehet. 

Dr. Wass Albert az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumában 
történt látogatása után az Erdélyi Világszövetség "Kolozsvár" osztálya 
összejöveteién Washingtonban (D.C.), a Guy Madison Hallban összegyült 
szépszámú közönség előtt kijelentette , hogy hivatalosan őt eddig senki se 
vádolta , de háta mögött annál inkább. Ezért tiltakozni kellene az ellen, 
nehogy majd máskor is ilyen régi ügyekkel ártatlanul vádoljanak meg 

becsületes embereket. 
(Dr. W.A. K.M .V. 1979. IX. 23 és 30.) 

Cleveland (Ohio). A máriacelli Mindszenty Múzeum felavatása napján , 
1979. VI. 17-én már ott magyar nyelven szerkesztett és a boldoggáava
tást kérő íveket osztott szét a Mindszenty Emlékbizottság. Magyar, 
német , francia , svájci, osztrák egyházi és világi személyekkel folytatott 
megbeszélés eredményeképpen az aláírási íveket több nyelven bocsátot
ták ki. A " Cardinal Mindszenty Memorial Committee" Cleveland szék
hellyel már több , mint három éve bejegyzett jótékonysági és kultúrális 
mozgalom, mely a Mindszenty Emlékbizottság amerikai világiakból álló 
csoportjaés ezt az aláírási mozgalmat Közi Horváth József , Harangozó 
Ferenc és Füzér Julián újságcikkeitől indittatva is szervezi. Az íveket 
már eljuttatták Franciaországba, Svájcba, Németországba és Ausztrá
liába. Az első ezer ívet útjára bocsátották. A cél : három millió aláírás! 

Mindenki aláírhatja ezt, minden egyes családtag. Aki többet is tud alá
íratni, kérjen további íveket a központtól. Nemcsak magyarokkal kell 
aláíratni, az íveket minden nemzet körözze . Nincs időponthoz kötve. Ar
ra a kifogásra , hogy "én nem vagyok katolikus , ez nem az én ügyem" 
Saáry Évával (Lugano, Svájc) felelünk : Mindszenty ügye az egész ma
gyarság, sőt minden humánus gondolkodású, minden zsarnoki uralmat 
elítélő embernek az ügye ! Eredményt tehát csak szívós munka és erős 
akarat hozhat. A Múzeum fölavatására összesereglett többezres töme
get nem a szervezők, hanem Mindszenty szelleme irányította és hozta 
össze Máriacellben. A központ _címe : A Mindszenty Emlékbizottság , 
p .O .B. 2727, Cleveland, Ohio, 44111 , U.S.A. (K.M . 1979. XI. 3.) 

Fillmore (New York). A régi magyarországi cserkészmozgalom legen
dás fellegvára volt a hárshegyi cserkészpark a budai hegyekben. A 81-es 
villamoson két " kisszakasszal" lehetett elérni a park bejáratát. Ez a 
cserkészpark volt a magyar cserkészmozgalom kiképzésének központja. 
Mindenki, aki őrsvezetőtől felfelé valami " sarzsit" elért a cserkész 
" ranglétrán", legalább egyszer megfordult a hárshegyi parkban. Mikor 
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a cserkészmozgalom központja a kivándorlások után áttelepült az Egye
sült Államokba, az új vezetőség egyik legfontosabb teendőjének - a most 
már állandó jellegű - vezetőképzés beinditását tartotta. A buffalói pia
rista atyák egyik ügyvéd barátja találta meg a megfelelő területet, 
melyből azután a Magyar Cserkész Szövetség néhány vezetője Bodnár 
Gábor vezetésével 15 évvel ezelőtt Filmore-ben megvalósította a "Sík 
Sándor központi cserkészparkot. " Sok pénzre volt szükség. Hála a párt
fogóknak és a régi barátoknak és ma már minden évben szebb és szebb 
keretek között nyílik meg újra a cserkész Vezetőképző tábor. Jóformán 
minden korosztályt felölelnek a kiscserkészektől a legidősebbekig. Az idén 
a táborok összlétszáma 300 körül volt. Magába foglalta az őrsvezetői, 
segédtiszti, cserkésztisztképző, magyarságismereti és Corvina tábort. A 
vezetőség tanuságot tett, hogy "a munkát nem hirdetni, hanem végezni 
kell", ahogy azt mondotta gr. Teleki Pál, kiről születésének 100. évfor
dulóján az 1979. IV. 21-iki közgyűlés alkalmával Cleveland-ban (Ohio, 
USA) összegyűlt vezetők és csapatok ezúttal is megemlékeztek. (119. és 
120 sz. Sajtótájékoztatók). 

Itt rendezi meg a Magyar Cserkész Szövetség szokásos nyári iskolatá
borát 1980. VII. 5-26-ig. Szeretettel hívnak és várnak minden magyarul 
beszélő gyermeket és ifjút. A korcsoportoknak megfelelően négy altá
bort terveznek. A tanítás nyelve mind a négy altáborban magyar. Tan
tárgyak: magyar nyelvtan, történelem, irodalom, földrajz és néprajz. A 
szabadidő is magyarul folyik. A szorványban élő gyermekek a szükséges 
gyermektársaságot, a hiányzó magyar iskolát, a városi gyermekek a 
természet üditő hatását kapják a táborral. Részvételi díj: 95.- US dollár 
hetenkint. Jelentkezni lehet: Hungarian Scout Association, P.O. Box 68, 
Garfield, N.J., 07026. U.S.A. (121. St.) 

Megjegyzés 
A Hárshegyi út 5 szám alatti cserkészpark, az egyemeletes sárga ud

varház, a melléképületek, a riadó-tér, az erdő, a tágas tisztások képét, 
de talán még jobban azt a meleg cserkésztestvéri hangulatot, szeretetet, 
melyben részünk volt én is elhoztam magammal. Maga a park úgy hi
szem a Sztrilich család birtoka lehetett, melyet a cserkészvezetőképzés 
céljaira nyitott meg a huszas években. Dr. Sztrilich Pál orvos (1900.VII.14 
- 1960. XI. 7.) a Magyar Cserkész Szövetség vezetőtisztje, mindannyi
unk meleg szívü, mindig mosolygó Polesi Bá'-ja. A háborúban elesett 
bátyjáról, Tamásról egyik raját nevezte el az egyik budapesti csapat. 
Ebben a cserkészparkban volt a főhadiszállása a HÖK-nek (Hárshegyi 
Örsvezetők Köre). Itt tanítottuk a fiatal őrsvezetői gárdát a "forgószin
pad"-on a cserkésztudományra, akik az ország minden részéből jöttek, 
itt zajlottak az izgalmas hadijátékok. Itt gyakoroltunk mi is az angliai 
Jamboree előtt a 900 fős magyar kontingens 2. csapata. A mi két raj unk 
volt a bemutató csapat. Mi "zsákároztunk", "krinolinoztunk" és vertünk 
kötélhidat Birkenheadben, a mi parancsnokunk volt Polesi Bá'. Tudom, 
hogy most a 15 éves .Jubileum alkalmával, mikor "Szól a kürt az új Hárs
hegyen" Fillmore-ban nem vagyok egyedül, aki szeretettel és hálával gon
dolok Polc si Bá'-ra, Aki a "Jó munkát" annak idején olyan önzetlenül és 
eredményesen meginditotta. (Szerk.) 

64 

.,. 

Kanada 

JUBILEUMI TABOR 

.. ... 

1910-1980 
Loyola Park (Orono, Ontario). A Magyar Cserkészszövetség 1980-ban 

ünnepli 70 éves fennállását, s ugyanakkor a Hazán kívüli működésének 
35. évébe lép. E kettős évfordulóról "JUBILEUMI TÁBOR" keretében 
emlékezik meg, s az egész külföldi magyar társadalom vele ünnepel. 
A központi Jubileumi Tábor ideje: 1980. augusztus hó 14-24-ig. Helye a 
Loyola Park, ahI az 1975. évi Jubileumi Tábor volt megtartva. Ez a kb. 
1000 létszámú tábor a külföld ön élő magyar iljuság nagy seregszemléje 
és találkozója lesz. A táborozók zöme a USA és Kanada területén működő 
magyar cserkészcsapatokból kerül ki, de Európa, Délamerika és Auszt
rália is képviselteti magát. Ezt a táborhelyet (Loyola Park) a torontói 
magyar társadalom áldozatos munkával és a kanadai és a USA-beli ma
gyarság támogatásával az 1975 évi tábor számára táborozhatóvá tette. A 
Jubileumi Tábor befogadására ill. elhelyezésére azonban még komoly 
munkára és anyagi áldozatokra van szükség. Kérik a volt magyar cser
készeket, akiknek ma már unokái vannak cserkészkorban, továbbá a 
USA és a kanadai mag~r egyesületeket támogassák adományaikkal 
a Magyar Cserkészszövetség nagy vállalkozását. A csekkeket kérik 
"Hungarian Scout Jamboree" címre (282 Spadina A venue, Toronto, Ont. 
M5T 2E5 Canada) elküldeni. (B.Gy. 1980.II.5.) 

Toronto (Ontario). A Rákóczi Alapítvány a 2. és 3. generációs fiatalság 
magyarságöntudatának fejlesztése érdekében pályázatot hirdet: Címe: 
A magyarságtudat külföldön. Célja a magyarságtudat fogalmának meg
határ<;>zása, megőrzésének és fejlődésének lehetőségei az emigrációban. 
Nyelve: magyar, angol, vagy bármely más világnyelv. Terjedelme leg
alább 25 gépelt oldal. Pályázhat korra, nemre, állampolgárságra való 
tekintet nélkül bárki. Jutalomdíj : 2,000.-, 1,000,- és 500.- US dollár. A 
további tíz legjobb pályamunkák szerzői értékes könyveket kapnak. Ha
táridő: 1980. december 1. Cím: Rákóczi Fundation, P.O. Box 67, Station 
"L" Toronto, Ont., Canada. M6E 4Y4. 
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Suller János és neje 1979. X. 28-án 
tartott 50-ik házassági évfordulójuk 

alkalmával. 

Hamilton (Ontario). Bajtársaink ismét ünnepeltek. Suller János ó.kana
dás Bajtársunk és Nejét, a közösség szeretett és közkedvelt tagját kö
szöntötték. Évtizedes itteni tartózkodásuk alatt kezdettől fogva az emig
rációs egyházi, 1951-!.§1 ~dig a csendőri emigrációs munka mindenkori 
lelkes támQgatóíVo'itak. A vasárnapi szentmisén az ünneplő pár az oltár 
elé állított asztalka előtt foglalt helyet. Ft. Eördögh András , S.J ., plébá
nos köszöntötte az aranylakodalmas házaspárt. Azt követően családjuk 
vitte a felajánlási ajándékokat. Délben lakásukon családjuk és rokonsá
guk számára ünnepi ebédet adtak. Itt a jubiláns férj testvéröccse, Se
regélyes Márton bS.-unk a család nevében köszöntötte fel őket. Három 
órától egészen a késő estéig ún. "Open house" formájában fogadták Ha
milton és környéki jóbarátaikat és ismerőseiket. Ebből az alkalomból Me
reste fel az ünneplő családot a helybeli és közel félévszázados magyar 
~~ot.1.PítŐ és alapitó_J~tékon~~élu Egyesület küldöttsége. Az 
Egylet-neK uller bajtársunk évt Ízedes munka után ma is egyik igazga
tója. Az egyesületi elnök köszölltOlleá""í>árt':""Egyoen a csenaőri emigrác~ó 
nevében is. Különösen kiemelte hosszú évtizedes, emigrációs közéleti 
szereplésüket, s mintaszerü házaséletüket. Rámutatott arra a tényre, 
hogy 1951 óta - mióta a helybeli csendőr emigrációs munka megin
dult - Sullerék háza egy jelképes őrslaktanya . Bajtársi összejövetelek
től Csendőrnapi vacsorák elökészÍtéséig mlnd;nkor otthonra találtunk há-
zukban. . 
Későbbi órákban magyar nóta és harmonika szó mellett az egybegyűl

tek táncra perdültek. A vendégsereg' a késő esteli órákban távozott : 
Kivánván Sulleréknak ismételten szeretettel további hosszú és boldog 
életet. (D.L. 1979. XI. 8. ) 

Toronto (Ontario). A magyar ifjúsági és művelődési célokat szolgáló 
Helikon Társaság meghívására vitéz Kövendy Károly CM., szds. múze
umőr 1979. XI. 16-án a Magyar Kultúrközpont 304. sz. termében a volt 
m. kir. Csendőrségről tartott előadást . A magyar közösségi életben is 
tevékeny bajtársunk előadta, hogy miért lett 1881-ben megszervezve volt 
Testületünk, majd ismertette működését, az általa végzett közbiztonsá-
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gi szolgálatot !945-ig. Végezetül beszámolt arról, hogy mi történt a csend
őrökkel 1945 után. Az érdeklődő közönség az előadást megérdemelt taps-

sal jutalmazta. 
Vancouver (British Columbia). Az évenkint megismétlődő és a legutóbb 

1979. augusztus végén a Pacific National Exhibition által megtartott ki
állításon ismét résztvett Kálmán Gyula bs-unk művészi fafaragványai
val. Ez alkalommal 6 személyes pálinkáskészletet, hozzávaló tálcával ál
lított ki, mellyel első díjat, valamint a tervező művészek részére alapí
tott különös kitüntető elismerést nyert. Ugyancsak első díjat nyert Salem
ben (Oregon. USA) tartott State Fair-en, az elmúlt esztendőben. (F .Zs. 

1979. I. 6.) 

~ 
. 4 JIo. ' 

6 személyes faragott pálinkás készlet, a dijakkal. Az alapul szolgáló kézimunka (kelim) 
nagysága 3'x5'. Fekete Zsolt bs. (Portland, Oregon. USA) munkája. 
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Bajtársi hírek 

Apáik nyomdokában a magyarságért 

Dr. Berekally Tamás (Bajtársi Hiradó felvétele.) 

Dr. BerekaIly Tamás, az MHBK Adelaide-i (Délausztrália, Ausztrália) 
ifjusági csoportjának vezetője, Berekally István MHBK főcsoportvezető 
fia, az ausztrál hadsereg fogorvos-századosa, mint a '48-as Márciusi 
Ifjak leszármazottja az Adelaide-ben tartott emlékünnepélyen megindi
totta a magyar szabadságharcot - a szellem fegyvereivel! 

Meghirdette nem 12, de 10 pont jukat, hogya magyar ifjuság vésse 
jól emlékezetébe: " \.) 

1.) Legyünk büszkék arra, hogy magyar származásuak vagyunk. 
2.) Hassunk oda, hogya kívülállók tömörüljenek olyan ifjusági egye

sületbe, ahol vezetőiktől nevelésben keresztény, magyar öntudatot kap
nak. 

3.) Olvassunk magyar irodalmi és történelmi műveket, hogy nagyja
ink és hőseink szelleme hasson át bennünket. 

4.) A csoportokon belül szeressűk egymást és legyünk egymás segitsé
gére. 

5.) Fegyelmezett magatartásunkkal nyerjük el mindenki elismerését. 
6.) Munkahelyünkön, tanulmányainkban kemény akarattal a legered

ményesebben mŰködjünk. 
7.) Bármilyen helyre is vezéreljen sorsunk, hangoztassuk a nagy ma

gyar igazságot és védjük Magyarország érdekeit. 
8.) Vessük meg a bünt, erkö!cstelenséget és hazugSágot. 

9.) Magyar megmozdulásokon mindenkor jelenj ünk meg és vegyünk 
tevőlegesen részt az összejövetelekben. 

10.) Ne sajnáljunk semmiféle áldozatot a Szabadság eszméért és vi
gyük tovább a Márciusi Ifjuság égő fáklyáját! 

Felhívja a világ valamennyi if jus ági csoportját csatlakozásra, hogy 
"együttesen rázzák fel a világot szunnyadó közömbösségéből, mert az 
orosz által ma is megszállva tartott nemzeteket is megilleti a szabad
ság! A magyar szabadság kivívásáért éljen, dolgozzék és harcoljon a 
magyar ifjuság! " 

Megjegyzés: 
Szeretettel üdvözöljük Tamás bajtársunkat és kivánjuk, hogy felhívá

sát meghallják és magukévá tegyék fiataljaink a magyar szellem, ha
gyományok, kultur a és az együvétartozás megtartása érdekében. 

Isten éltessen Tamás! 

Tagfelvétel, Kitüntetés, Elismerés 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség vezetője a Toronto-i (On
tario, Kanada) csoportvezető előterjesztésére 

1980. február 14-én, Csendőrnapon 
Dicsérő Elismerését 

fejezte ki 
MÁTÉ KÁROLY 

szkv. m.kir. csendőrőrmester úrnak, aki mint a torontoi MKCs.BK cso
port tagja, sok éven keresztül kiválóan megállotta a helyét, a bajtársi 
közösségi munkában mindig jó példával előljárt, csendőr mult jának ki
domboritására egyenruhát csináltatott és ünnepélyes csendőr megmoz
dulásokon, mint az egyenruhás csendőrjárőr tagja, járőrvezetője több 
alkalommal díszőrségben résztvett annak kifejezésére, hogy arra csak 
büszke lehet bárki, aki a volt M.Kir. Csendőrségnek tagja lehetett. 
(Sarasota, vBTE. vez. 6/1980.sz.l.) 

Továbbá fölvetette állományunkba, Sarasotában 
mint Tiszteletbeli Csendőrt 

Dr. TENGLER JÁNOS 
nyugalmazott orvos urat, aki sok éven át volt a Dráva háromszögben 
a csendőrök orvosa és arra ma is, lelkesedéssel emlékszik vissza. 
(Sarasota, vBTE. vez. 4/1980.sz.) 
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* A Kanadai Magyarok Szövetsége (Toronto, Ont., Kanada) 1980. III. 
l-én tartotta ezévi rendes közgyűlését a Magyar Kultúrközpontban. A 
tisztujjitás során a közgyűlés a vezetőség javaslatára Igazgatósági Tag
jának újból megválasztotta Domokos Sándor fhdgy., (Winnipeg, Mani
toba) bajtárs unkat. 

A Souverain Szt. László Társaság és Rend kormányzója vitéz kisbar
naki Farkas Ferenc vzds. a Rendbe fölvette és Szt. László lovagj ává 
avatta a keletkanadai széktartó előterjesztésére a magyar nemzeti ha
gyományok ápolásáért és értékes társadalmi szolgálataikért 

1978. június 27-ével 
vitéz Szendy Csaba a MKCsBK tiszteletbeli tagja torontoi (Ont. Kanada) 
ifj. Seregélyes Márton tanár, a MKCsBK tiszteletbeli tagja hamiltoni 
(Ont. Kanada) lakosokat, továbbá az eszmei laktanya fenntartásával kap
csolatos áldozatos munkája és fáradozásai elismeréseképpen 

1979. június 27-ével 
Pallagi Viktor US. hajómester, tiszteletbeli csendőr Hales Corners-i 
(WI. USA.) lakost (v.K.K. 1979. X. 11.), 

1979. szeptember l-ével 
nyugalomba vonulása alkalmával északamerikai széktartói tisztsége atól 
fáradtságot nem ismerő rendi munkásságának elismerése mellett 

saját kérelmére felmentette 
vitéz Baranchi Tamáska Endre szkv. csendőrszázados sarasotai (FIa., 
USA) lakost, s egyidejüleg kinevezte északamerikai széktartóvá 
vitéz Pakuts P. Pál szkv. tüzérszázadCJst a MKCsBK tiszteletbeli tagja 
Long Beach-i (Cal. USA) lakost. (v.B.T.E. 1979.IX.25. ) 

Kitüntetett, illetve elismerést, kinevezést nyert bajtársainknak őszinte 
szerencsekivánatainkat küldjük és szívből gratulálunk. 
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vitéz Baranchi Tamáska Endre szkv. m.kir. csendőrszázados 
a Souverain Szt. László Társaság és Rend USA-beli 

széktartója 
1969--1979 

Látogatások 

vitéz Ághy-Asbóth Zoltán ezds. (Hales Corners, WI., USA) családja 
társaságában meglátogatta az MKCsBK vezetőjét átköltözése után új 
Sarasota-i házukban 1979. IV. l6-án. (v.BTE 1979. IX. 25.) 

vitéz Kövendy Károly CM. szds . múzeumőr (Etobicoke, Ont., Kanada) 
európai és amerikai útjai után 1979. VIII. 8--14-ig Resolute-ban (North
west Territories, Kanada) tartózkodott. A sarkvidéken, az északi sark
körtől még 800 km-re északra, a mágneses sarkot (76 fok 102 fok) 
látogatta meg az eszkimók és jegesmedvék között. A legészakibb kana
dai polgári repülőtéren azt hitte , hogy ennyire északra magyar nem 
jött soha őelőtte, s ezért egy kis ma~yar zászlót szurt le a jéghegyek 
közé. Meglepetésére a repülőtér parancsnokában Sarlós László volt ma
gyar rep. hdgy. ungvári bajtársát imerte föl, kivel 35 éve nem találo' 
kozott. A zászlót - melynek egyik oldalán a m.kir. csendőrség pecsét
je, a másik oldalán a Vitézi Rend jelvénye van - Sarlós László mint 
egy kincset vette birtokba, s kellemes estét töltöttek együtt. Szerencsés 
hazaérkezése után ezt az utat a múzeumőr élete legszebb útjának érzi. 
Fényképeket készített a soha le nem tűnő éjféli napról, a kitüzött zász
lóról, a legészakibb kanadai csendőr (RCMP) őrszobáról, a barátságos 
eszkimó lakosságról az általuk lőtt jegesmedvéről és egy bálna-borjuról. 
(v.K.K. 1979. IX. 20.) 
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Az RCMP őrszoba előtt A jéghegyek között ... 

Dr. Kiss Gyula (Calgary, Alberta, Kanada) a Bajtársi Levél főszer
kesztője nyári szabadsága alkalmával, 1979. szeptemberében megláto
gatta a Múzeumot és elismeréssel szemlélte a történelmi emlékeket és 
egyéb értékeket. Tiszteletére a torontói csoport szeptember 8-án bajtársi 
vacsorát rendezett a Csárda (720 Bay Street) emeleti különtermében. A 
főszerkesztő vitéz Kövendy Károly CM. múzeumőr mutatta be a megje- . 
lenteknek. Ezt követően bajtársunk tolmácsolta a calgaryak üdvözletét, 
ismertette néhány szóval, hogy készül a B.L. Calgaryban. Köszönetet 
mondott a világ minden tájáról érkező támogatásért a bajtársaknak, 
majd a csoportvezetőknek, kiknek fáradozása tartja fönn a Bajtársi 
Level-et, s biztosítja közöttünk a megmaradt egyetlen összekötő kapcsot . . 
Kérte a bajtársakat, hogy minél többen egyenek részt az 1981-re terve
zett Jubileumi Találkozó előkészítésében. Végül megköszönte a bajtár
saknak és hozzátartozóiknak megjelenésüket. A formai részt barátságos 
beszélgetés követte. A vacsorán résztvettek többek között id. Seregélyes 
Márton főtörm. csoportvezető és Deme Lajos szds. Hamiltonból, vala
mint Dr. Gyallay-Papp Domokos a Kanadai Magyarok Szövetsége he-
yettes elnöke feleségével, Torontoból. \..> 

Péterffy Zsombor szds. a Melbourne-i (Victoria, Ausztrália) csoportunk 
tagja világkörüli útja során Ázsia, Európa, Délamerika az Egyesült Ál
lamok után Kanadát is meglátogatta és Calgaryban töltött néhány napot 
XII. 14-17-ig. Ittléte során megjelent á csoport XII. 15-iki gyűlésén, hol 
Vörös Imre őrm. bs. vendégszerető házánál beszélt a melbournei bs-ak 
életéről, valamint uti tapasztalatairól. A hirtelen beálló hóvihar okozta 
közlekedési zavar miatt több bs. távol volt. 

Dr. Papp Viktor szds. bs. feleségével Burlingame-ből (Ca. USA.) 1979. 
VIII. hó utolsó hetében több Calgary-i barát jukat látogatták meg, mely
nek során bejárták Banff s a Sziklás Hegység más, festői üdülő- és 
nyaralóhelyeit is. 
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Házasságkötés, Születés, Gratuláció 

Csordás Erzsike (Darlene Elizabeth) és Gordon Crawford Victoria-i (B.C., Kanada) lakosok 
1979. VII. 28-án Victoriában házasságot kötöttek. (B.L. 1979. 2. szám) . 

Csordás János őrm . (Victoria, B .C., Kanada) és felesége Jolánka 1979. 
VII. 21-én ünnepelték házasságuk 25 éves évfordulóját gyermekeik, baj
társaik és jóbarátaik körében. Gyermekeik e felemelő gyönyörű ünne
pélyt titokban készítették elő, megható meglepetésnek szüleik iránt ér
zett gyermeki szeretetből. A vendégek között ott voltak Jagos Béla bs. 
és felesége Calgaryból, akik ezüstlakodalmas bajtársunk és felesége le-
ánya Erzsike keresztszülei. (Cs.J. 1979. X. 2.) 

Az ezüstlakodalmas pár a föasztalnál Jagos Béláné és 
Jagos Béla társaságában 73 



Kozma Tivadar, hegesztő, csendőrbarátunk Kitimat-i (British Colum
bia, Kanada) és Kiss Ibolya budapesti lakosok 1979. VIII. 8-án Kitimat
ban házasságot kőtöttek . (v. p .L. 1979. XI. 19. ) 

Molnár András és felesége született Kun Ágota new-yorki (N. Y. , USA) 
lakosoknak 1979. IV. 22-én fiú gyermekük született, ki a keresztségben 
Miklós Kristóf nevet kapta. Az újszülött néhai Dr. vitéz Kun Imre cső. 
szds. özvegyének unokája. (H.L. 1979. VIII. 29. ) 

Rodney Howard és felesége született Madarasi Viktoria Sydney-i (N.S. 
W., Ausztrália) lakosoknak 1979. IX. 28-án Sydneyben kisleányuk szüle
tett , ki a keresztségben Krisztina Valéria nevet kapta. Az újszülött Ma
darasi Sándor cső. bs-unknak unokája . (Dr. T.Gy. 1979. XI. 27.) 

Norman Sergant és felesége született Geiger Gabriella Sydney-i (N.S. 
W. , Ausztrália lakosoknak 1979. III. 7-én második gyermekük, kisleányuk 
született Sydneyben, aki a keresztségben Ilona nevet kapta . Az újszülött 
Geiger János cső . barátunk unokája. Úgy a boldog szülők, és a még büsz
kébb nagyszülők, valamint az újszülöttek mindannyian jól vannak. (Dr. 
T.Gy. 1979. XI. 27.) 
Erőt, egészséget és sok szerencsét kívánunk szeretettel az Újszülöt

teknek, kedves családjuknak, az új házasoknak, a nagy és örömszülők
nek, s az ezüstlakodalmas párnak. 

Betegségek, Felgyógyulások 
c 

Özv. Dr. vitéz Kun Imréné trentoni (N.J., USA.) lakos 1979. VIII. 5-én 
elment háziorvosáhot a rendelőbe vizsgálatra. Ott még a vizsgálat előtt 
összeesett, s orvosa a trentoni St. Francis Medical Centre kórházba szál
líttatta. 18 napon át tartó alapos vizsgálat és orvosi kezelés után VIII. 
22-én a kórházból egészségesen távozott. (H.L. 1979. VIII. 29. ) 

Özv. Bernáth Sándorné, néhai cső. ezds. felesége Villa ch-i (Ausztria) 
lakos 1979. XII. hóban jobb csipőoperáción esett át sikeresen a klagen
furti kórházban. Azóta ismét otthonában a gyógyulás útján van. (Özv. 
B.S.-né 1979. XII . 25.) 

Gyulai Ödön alez. Windsor-i (Ontario, Kanada) bajtársunk jobb szemét 
1979. júniusában egy új eljárással megoperálták, s " intra ocular lens-t" 
tettek be, amit nem kell és nem is lehet kivenni. Hála Istennek újra jól 
lát. A régebben (öt éve) operált szemében szemlencsét (contact lens) vi" 
sel. (Gy.Ö. 1979. XII. 10.) 

Peterdy Mihály őrm. ny. postatisztviselő, a Toronto-i csoport tevékeny 
tagját 1979. X. 21-én templomba indulás előtt enyhe szívroham érte. Azon- . I 

nal kórházba szállították és sikeres kezelést kapott. Sohasem volt be-
teg egész életében, de orvosai mégis operációt láttak szükségesnek, mely-
nek során új szívbillentyűt tesznek be. A január végére tervezett operá-
ció után tíz nap múlva remélhetőleg elhagyhatja majd a kórházat. Ő és 
családja bizakodnak, hogya febr. 16-iki Csendőrnapon a társasvacsorán 
már résztvehet. (v.K.K. 1979. XI. 6. és 1980. r. 22.) 

Bakonyi Béla főtörm., a Toronto-i (Ontario , Canada) csoport tagja 
1980. II . 20-án a torontói North-Western kórházban bal szem operáción 
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esett át. A műtét jól sikerült, de még jó két hétig olvasnia és írnia nem 
szabad. A gyógyulás útján van. 

Jobbulást, erőt , egészséget és teljes felgyógyulást kívánunk mielőbb 
kedves hozzátartozóinknak és bajtársainknak. 

Domokos Sándor: 

Lemorzsolódás 
A B.L. számára szeretettel: Sándor 

K opok . .. Kopok .. . Az éLet sodra görget 
Mint foLyó á7ja a Letört követ. 
S hogy pörget, forgat az idő f oLyamja 
Úgy a nyomomban Lágy homok követ . 
KristáLyos szemcsék hideg csiLLogását 
Hagyom mögöttem - aki voltam én -
Lezú zott porom ott terüL nyomom ban 
Az idő-foLyam finom fővenyén. 

Így kopunk mind eL éLetünk veszítve 
A sebző élünk Lassan Lesimul; 
Sziklaszilánkból így kamccsá érünk 
S a sok kis kő egymáshoz idomuL 
Az iszap pedig mi marad utánunk 
Az örök jövő ős saLakja Lesz 
MeLybóL az éLet új csírája sa7jad 
Ám az arany nyomtaLan benne vesz. 

Mert az értékét nem csiLLogás jeLzi, 
A kápráztatás oLy könnyen becsap! 
ÉLetünk értékét nem gyémántpor adj a 
Hanem az éltet sa7jasztó iszap. 

• Halottaink 
Bern,áth Sándor szkv. m. kir. csendőrezredes a M.agyar Érdemrend 

Lovagkeresztje és több más háborús és békekitÜDtetés tulajdonosa, a 
volt csendőr kp. nyomozó pság. parancsnokhelyettese Villachban (Auszt
ria) váratlanul, tragikus hirtelenséggel 1979. VIII. 24-én 84 éves korában 
elhúnyt. 1896-ban született Tenkén (Bihar vm.). Érettségi után, 1915 V. 
15-én önként jelentkezett és bevonult katonának. Később az olasz frontra 
került, hol hadifogságba esett és 1921-ben került haza. Komáromban, 
majd Győrött szolgált, majd néhány év mulva átvették a csendőrséghez. 
1944. júniusában lett ezredes. Az összeomlás után Németországba, majd 
onnan Ausztriába került, hol nehéz testi munkával kereste meg kenye
r ét. Később feleségével együtt jobb munkát kapott és visszavonultan, 
csendesen éltek. Főszórakozása - orvosa tanácsára - az úszás volt. 
Közben egészsége gyengült, főleg szíve nem tudott már rendesen múköd-
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Bernáth Sándor de Bernáthfalva et de Sztrippa 
1896 - 1979 

ni. VIII. 24-én este összeesett, szíve felmondta a szolgálatot. Temetése 
Villachban, a Waldfriedhof temetőben ment végbe. Gyászolják özvegye, 
született Gasselseder Ilona Irén, sógornője és bajtársai. (özv. B.S-né 
1979. XI. 1. ) I 

Marosi Tibor szkv. m.kir. honvéd ezredes , hosszú időn keresztjll az 
MHBK északamerikai fÖldrészvezetője 1980. I. 25-én életének 82. é~~ben 
Los Angeles-ben (Cal. , USA) nemes , hűséges magyar lelkét visszaadta 
Teremtőjének. GYászolják özvegye, gyermekei , kiterjedt rokonsága és 
bajtársai. (GYászjelentés. ) 

Széplaki József 
(1916 -1979 

a WeUand-i Önképzőkör tagja és évekig alelnöke. 
Meghalt WeUandon 1979. VIII. 6-án. 

(B.L. 1979. 2. szám.) 
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Kricsfalussy Hrabár Sándor 
1897 - 1978 

a volt kiskunhalasi lovas tanosztály parancsnoka. 
Meghalt Szekszárdon 1978. XI. 17-én. 

<B.L. 1979. 1. szám. ) 

t. 

Horkay József szkv. m.kir. csendőrezredes , a Kormányzói Dicsérő El
ismerés, a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem és több más háborús és 
béke kitüntetés tulajdonosa, a nagyváradi volt csendőrosztály parancs
noka Winnipegen (Manitoba, Kanada ) 1977-ben elhunyt. Váci házából, 
1947-ben jött ki nyugatra, s Winnipegen telepedett le, hol Nagy József 
néven ismerték. Kérésére háziasszonya valódi gyapju csendőrpokrócába 
csavarva azzal együtt temette el. (v.K.K. 1979. XI. 30.) 

Görömbei László szkv. m.kir. csendőrőrmester New Brunswick-ban 
CN.J., USA. ), súlyos csontrák betegségben hét éves szenvedés után 57 
éves korában 1979. VIII . 15-én meghalt. Betegségéig az itteni drótgyár
ban dolgozott, mint fizikai munkás. VIII. 18-án temették, 4 bs-a kisér
te utolsó útjára. A bpesti I. kerület központi közlekedési osztály állo
mányába tartozott. Gyászolják felesége , leánya és bajtársai. (H.S. 1980. 
I. 4.) 

Fekete László szkv. m.kir. csendőr Bethlehemben (Pa. USA) rákbe
tegségben 1979. VIII. 17-én meghalt. Máramaros vm-ben született, 1940-
ben jött a csendőrség kötelékébe. Bethlehemben temették el VIII. 20-
án. (H.S. 1979. IX. 21.) 
Kőrösy Farkas szkv. m. kir. csendőrőrmester Torontoban (Ont., Kana

da) rákbetegség következtében 1979. júliusában elhúnyt. A magyar ref. 
egyháznak presbytere, a Szuverén Szt. László Társaság és Rend lovagja 
volt. A helyi csoporttal kapcsolata már korábban megszakadt. Haláláról 
bajtársai a helybeli újságokból értesültek. 
(v.K.K. 1979. IX. 10.) 

Nemes kisborosnyói Tompa Miklósné, született Márton Katalin, Wol
verhampton-i (Anglia) lakos , Tompa Miklós szds. bs., az MHBK angliai 
főcsoportvezetőjének felesége hosszan tartó fájdalmas szenvedések útán 
a halotti Szentségekkel megerősödve 1979. XII. 6-án 55 éves korában 
visszaadta szerető lelkét Teremtőjének. Gyászolják férje, anyja, leánya, 
fia, menye, kiterjedt rokonsága és barátai. (Gyászjelentés.) 

Szabó Miklós szkv. m. kir. csendőrzászlós, a Magyar Bronz Érdem
érem, a Bronz Vitézségi Érem és más háborús és békekitüntetések tu
lajdonosa a m.kir. cső. központi nyomoó pság. állományában súlyos be
tegség és hosszú szenvedés után Bethlehemben (Pa., USA) 1979. VIII. 
21-én szívbénulásban 77 éves koráJJah eflhinyC20:án még résztvett Feke
te László csendőr bajtársa temetésén. Végrendelkezése szerint privát 
temetése volt , holttestét VIII. 23-án elhamvasztották. Gyászolják özve
gye, leányai és bajtársai. 

1902-ben született Kunhegyesen (Szolnok vm.) frontszolgálat után az 
I. Világháború végével lépett be a csendőrséghez, 1932-ben már a törzs
alosztályhoz került , hol később alhadnagy és csoportvezető lett. 1944-ben 
nevezték ki zászlóssá. A háború után Németországban 6-7 éven át ne
héz munkával tartotta fönn magát. 1952-ben hosszú tortúra után vándo
rolt ki az USA-ba , hol újból összekerült r égi bajtársával, a közel múlt
ban elhunyt Kerekes János alhdgy-gyal , kivel együtt" .. . pergették le 
éveiket jóban, rosszban, később legyökerezve , leülepedve már csak saj-
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gó lelki fájdalommal. .. " ahogy barátjához írt búcsúztatójában emléke
zik vissza. (H.S. 1979. IX. 2].) 

Szabó Miklós élt 77 évet 

VégtiszteSSég a ravatalnál. Tóth Kálmán törm. búcsúja. 

Mondok István szkv. m.kir. csendőrszázados, a Kormányzói Dicsérő 
Elismerés és más kitüntetés tulajdonosa , az ungvári volt csendőr közle
kedési szárny parancsnoka 1979. XII. 3-án Baden-Badenben (Württem
berg) 70 éves korában fájdalom nélkül , csendesen elhunyt. 1909. XII. 
l6-án született Törökszentmiklóson és Egerben érettségizett. A Ludovika 
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Mondok István 
1909 - 1979 

(mint az Udvarlaki őrség parancsnoka a budai Királyi Várban egy régi Csendőrnapon.) 

Akadémián 1933-ban avatták hadnaggyá. A háború befejezése után Nyu
gatnémetországban, a francia zónába került. Baden-Badenben teleped
tek le, hol a francia térképészeti hivatalnál dolgozott nyugdíjaztatásá
ig, 1975-ig. Azóta családjának, gyermekeinek és unokáinak élt. Gyászol
ják özvegye, gyermekei, kiterjedt rokonsága és bajtársai világszerte. 

Madácsy János szkv. m.kir. csendőrtörzsőrmester, a volt VIII. kassai 
csendőrkerület állományában a Cleveland-i (Ohio, USA) Magyar Csend
őrök Családi Közössége csoportunk tagja Akron-ban (Ohio, USA) 1980. 
január 30-án 73 éves korában váratlanul, hirtelen meghalt. Az Akron-i 
Lorántffy Zsuzsanna agggmenház lakója volt, hova elhalálozása előtt 
mindössze egy héttel költözött be. A temetési szertartást Ft. Kárpi Fe
renc a nyugatclevelandi Szt. Imre templom plébánosa végezte. Búcsúz
tatták a bajtársak nevében Molnár István szds., elnök, valamint Nt. 
Dömötör Tibor ref. h. püspök, a Lorántffy ház igazgatója. Koporsóját 
bajtársai vitték. A temetésen a Katolikus Magyarok Vasárnapját, mely
nek az Elhunyt nagy jótevője volt. Dunai Ákos képviselte. Nemzetiszin 
zászlóval letakart koporsóját bajtársai tomboló hóviharban helyezték 
örök nyugalomra. Nyugodjék békében. (KMV. 1980. II. 17 és M.I. 1980. 
II. 20.) 

Daray Ferenc szkv. m.kir. csendőrőrmester, a kassai volt VIII. csend
őrkerület állományában a Cleveland-i (Ohio, USA) Magyar Csendőrök 
Családi Közössége csoportunk tagja, 1980. II. 4-én meghalt. Olaszliszkán 
(Zemplén vm.) született 1914-ben, utoljára a sátoraljaujhelyi szárny fó
nyi őrsén teljesített szolgálatot. A temetési szertartást Ft. Roskó László 
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a Szt. Margit templom plébánosa végezte és mondott egy igazi, magyar 
csendőrt megillető megható gyászbeszédet. Ugyancsak búcsúztatta Mol
nár István szds . elnök, a bajtársak nevében. Gyászolják Özvegye, fiai 
Attila és Ferenc. Koporsóját utolsó útjára bajtársai vitték. 
(M.I. 1980. II. 20. ) 

Madarász Ernő 
1910 - 1980 

Madarász Ernő szkv. m .kir. csendőr gazdászati százados, az Erdélyi 
Emlékérem tUlajdonosa , a volt m.kir. Csendőrségi Anyagraktár előadó
tisztje, majd h . főnöke, a Cleveland-i (Ohio, USA) Magyar Csndőrök Csa
ládi Közössége csoportunk pénztárosa, a magyar ref. egyház odaadó 
híve és presbitere, az Amerikai Magyar Bélyeg Club alelnöke; majd 
elnöke, a Fabritzi Kováts Mihály Óbester Emlékbizottság pénztárosa, a 
Bajtársi Levél helyi tudosítója hosszabb betegeskedés után tüdőrákban 
a clevelandi Lutheran kórházban 1980. II. 8-én tüdőrákban 69 éves korá
ban csendesen elhunyt. 1910. II. 12-én született NagykárOlyban. Édes
apja csendőr alezredes volt. Érettségi után a miskolci 7. tüzérosztályhoz 
vonult be önkéntesnek, majd utána a csendőrséghez jelentkezett, hol 
hamarosan, mint kiváló gazdászati tiszt különböző osztályoknál szolgált 
mint gazdaSági hivatal főnök. A háború befejezése után 1948-ban Argen
tinába vándorol ki , hol megnősül . 1965-ben felesége családjával együtt , 
áttlepülnek Clevelandba hol a magyar közösségi életbe lelkesen és tevé
kenyen alakul bele. Egy női ruhagyárban mint szabász dolgozott és ke
reste meg nagyon megszolgált kenyerét nyugdíjaztatásáig. A magyar 
összejövetelek készséges támogatója és rendezője volt. Minden munkáját 
a szeretet és a legnagyobb pontosság jellemezte. 1979. XI. 17 és 18-án a 
Lakewood-i városháza dísztermében HUNPEX néven megrendezte a 
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XVII . Amenkai Magyar Bélyegkiállítást. Az első magyar, tovább légi
posta sorozataink mellett történelmünket is bemutatta szerető gondos
sággal és szakértelemmel összeválogatott bélyegekben. 

Temetése II. 10, illetve ll-én ment végbe a magyar közönség egyönte
tüen megnyilatkozott részvéte mellett . Az egyházi szertartást Nt. Juhász 
Ferenc ref. lelkipásztor tartotta. Koporsóját utolsó útjára bajtársai vit
ték, melyben szíve fölé helyezték az Általa gondosan őrzött kicsi doboz 
magyar földet . 20 csendőr és honvéd bajtársa sorfala előtt búcsúz
tatta Molnár István szds., közösségünk elnöke a legjobb barátja, a gyá
szoló család és a csendőr bajtársak nevében többek között az alábbiak
ban: 

"Kedves Ernő Barátom! Tudatom Veled, hogy egy hónapja elhunyt 
két elhunyt bajtársad Madácsy János törm . és Daray Ferenc őrm . 

egytagu csendőrjárőrök, a Te szálláscsinálóid már várnak Rád sok
sok régi bajtárssal és baráttal egyetemben Lenei Bátyánkkal az élü
kön. Ahová Te távoztál, egy egész csendőr testületbe kerülsz , míg ahon
nan eltávoztál csak roggyant térdű bajtársaidat hagytad hátra , akik 
rövidesen követni fognak Téged .. . Kérem a Mindenhatót, hogy össze
tört testednek adjon örök nyugodalmat és az örök világosság fényes
kedj ék Neked ... " 
Utolsó Istenhozzádot mondottak még Torday Egon szds. az MHBK 

helyi főcsoportjának vezetője , Terézhalmy Géza tü.szds . a volt tüzér baj
társak, valamint Dr. Magyar Adalbert az Amerikai Magyar Bélyeg Club 
tagjai nevében. Gyászolják Özvegye, született Magyarossy Judit , test
vére Ferenc, sógora és sógornője Török Pál tü. szds . és felesége szüle
tett Magyarossy Lili, jóbarátai, bajtársai szerte az egész világban, akik 
csak ismerték. 

Betegsége miatt késéssel , de mégis gondos részletességgel I. 8-án el
küldötte tudósitását a Bajtársi Levélnek a Magyar Társaság 1979. XI. 
24-iki díszvacsorájáról. Levelét így fejezte be: 

" ... Úgyelhallgattam, mint a csuka. Beleestem valamiféle virusos 
influenzába. Huzogattam - azután visszaestem. Ezt követően egy 
olyan letargia vett erőt rajtam, hogy valóban még beszélni is nehe
zemre esett. . . Nem vagyok jól, s valahogyan csak az ágyban érzem 
jól magam. Estére rendszerint belázasodom, s az orvos nem tudja 
megmondani , hogy tulajdonképpen mi az ok. Dehát kifelé haladunk az 
erdőből ... " 
Vígkedélyű, lelkes , szerető jó Bajtársunk Isten Veled. 

(M.I. 1980. II . 20. ) 
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Csendörpikniken 1979. VI. 24-én 
(B.L. 1979/2. 37 oldal) 

vitéz Kerkápoly Milán 
1896 -1980 

vitéz Kerkápoly (Strazsimir) Milán ny.á. m.kir. csendőrszázados Eto
bicoke-ban (Ontario, Kanada) rövid szenvedés után 1980. III. 2-án életé
nek 84. évében elhunyt. 1917-ben avatták hadnaggyá és azonnal az olasz 
frontra került. Ezredét aDolomitokban bekeriteték, mikor az ezred pk. 
kért egy önként jelentkező fiatal tisztet, aki rohamszázadával áttöri az 
olasz vonalat. Kerkápoly hdgy. vállalkozott rá, s vállalkozása olyan si
kerrel végződött, hogy az ezred ellentámadásba ment és több km-re 
visszaverte az alpesi bersaglieri-vadászokat. Fegyvertényéért a III. osz
tályu Vaskoronarendet kapta. 1920-ban került a csendőrséghez, s mikor 
vitézzé avatták vette fel édesanyja - Kerkápoly - nevét. A kiskunha
lasi tanosztálynál szolgált; majd 1933-ban önként kérte nyugdíjazását. Az 
összeomlás után Kanadába vándorolt ki, hol 65 éves koráig dolgozott 
egyezüstgyárban mint fényesítő. Felesége 1955-ben autóbalesetben meg
halt. Végig közkedvelt, jószívű, segitőkész, egyenes tartású, jű bajtárs 
volt. Halála nagy vesztessége a torontói társadalomnak. A gyászszer
tartást Nt. Dr. Vata y László ref. lelkész végezte. Csendőr csapatzász- \ 
lóval boritott koporsóját bajtársai vitték. Legközelebbi barátja Nagy 
Sándor vk. őrgy. búcsúztatta. Gyászolják leánya, veje, három unokája és 
az őt becsülő honvéd és csendőr bajtársai. Holttestét elhamvasztották 
és felesége sírjába helyezték. 
(v.K.K. 1980. III. 2.) 

Hangodi István szkv. m.kir. csendőralhadnagy, a Magyar Bronz Vi
tézségi Érem és más kitüntetések tulajdonosa, a Szuverén Szt. László 
Társaság és Rend lovagja az ungvári volt csendőrszárny szolgálatve
zetője, az MKCsBK helyi csoportjának volt vezetője hosszú szenvedés 
után a Queanbeyan-i (N.S.W., Ausztrália) kórházban a haldoklók szentsé
gével megerősítve 1980. I. 22-én 78 éves korában csendesen elhunyt. 1901. 
XII. 12-én született Rákóczifalván (Szolnok vm.). A csendőrségnél több, 
felelősségteljes beosztásban szolgált. 1944-ben hadibeosztást kapott. Né-
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Hangodi István 
1901- 1980 

metországból Anglián keresztül 1950-ben Ausztráliába vándorolt ki, s Qu
anbeyanban autólemez-Iakatosként dolgozott. 1952-ban átvette az 
MKCsBK helyi szórványának vezetését. 1966-ban üzemi baleset követ
keztében 85 %-os rokkantnak nyilvánították, s nyugdíjaztatásáig rokkant
segélyből éltek, s fizettek ki mindent. Feleségének áldozatos ápolása és 
segédkezésével közösségi k~~solatait továbbra is fönntartotta, s csak 
1974-ben, mikor ~ívrófiamok és a cUKorbaj fs jélentkezett mondott le a 
csoportvezetésről. - Temetése az általa kívánt egyszerűséggel ment 
végbe I. 24-én. A helybeli Szt. Raphael templomban tartott gyászmise 
után _ hol az orgonán magyar egyházi énekeket játszottak - koporsó
ját családja férfitagjai vitték, közöttük első fiuunokája . A sírjánál meg
jelent bajtársak közül Lévay Ferenc őrm. búcsúztatta: 

Drága jó Csendőrbajtársam, Hangodi István alhdgy. Úr! A Minden
ható megváltoztathatatlan akarata folytán megkaptad az örök behívót 
és eltávoztál az Örök Honba, honnan nincs visszatérés. Mi a Te hű
séges öreg csendőr- honvédbajtársaid és magyar testvéreid eljöttünk, 
hogy elkisérjünk erre az utolsó utadra a sírodig, hol sokat szenvedett 
tested meg fog pihenni. 

Egyenes jellemed, megalkuvást nem türő magyar nemzethű felfo-
gásod égő fáklyaként világit előttünk ebben a jellemileg megromlott 
sötét világban. Becsületes magatartásod, szeretetreméltó egyéniséged 
megbecsülést szerzett a magyar fajtának éppúgy, mint nagyhírü 
volt Testületünknek, a m.kir. Csendőrségnek. A tövises utat megjár
tad, kötelességed teljesitetted, esküdet mindvégig Híven -lJecsülettel 
_ Vitézül megtartottad. Az Úristen adjon Néked megbékülést és örök 
nyugodalmat. 
Gyászolják Özvegye, született Krivanek Ilona, 48 éves házasságban 

szerető, hűséges élettársa, gyermekei, azok családjai, unokái, déd
unokái, testvérei, kiterjedt rokonsága, jóbarátai, bajtársai Ausztráli
ában. Kanadában, Brazíliában és Magyarországon. (Özv. HJ-né 1980. 
II. 15.) 
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vitéz Tassányi József 
1900 -1979 

vitéz nemes Tassányi József szkv. m.kir. csendőrfőtörzsőrmester a 
szombathelyi volt III. kerület csáktornyai őrs ének parancsnoka, a 
Magyar Bronz Érdemérem sötét smaragdzöld szallagon, valamint 
több más háborús és békekitüntetés, s a MKCsBK 25 éves Jubileumi 
Emlékérme a kardokkal tulajdonosa, családját áldozatosan szerető 
apa és nagyapa Sydney-ben (N.S.W., Ausztrália) régen huzódó beteg
ségében 1979. XI. 29-én 79 éves korában elhunyt. 

1900. XII. 28-á született Kiskomáromban (Zala vm.) Katonai szolgála
tának letöltése után 1923-ban lépett be a csendőrséghez, hol hamarosan 
felelősségteljes és fontos beosztásokban szolgált. 1949 óta Ausztráliában 
élt családjával, s épitkezésnél dolgozott 1968-ban bekövetkezett nyugdí
jazásáig. Temetése 1979. XII. 4-én ment végbe általános részvét mellett. 
KoporSÓját az MKCsBK Sydney-i csoport zászlója borította, azon kardja, 
párnán pedig kitüntetései sorakoztak. A R.K. egyház gyásszertartását 
Ft. Fazokas Béla, O.P. végezte. Utolsó útjára, a Sydney-i Catholic Lawn 
Cemetery temetőbe bajtársai kisérték. Búcsúztatták Koltay Imre őrm. 
és Dr. vitéz Jani István szds., volt sznypk-a, a Sydney-i MKCsBKcso
port vezetője, bajtársai. GYászolják négy vitéz fia, leánya, azok családjai, 
öt unokája, kiterjedt rokonsága valamint bajtársai. Védte a törvény és 
a fegyver erejével a jogrendet és harcolt Hazája határainak védelmé
ben vitézül. Nyugodjék békében. (v.T.J 1980.1. 4., Dr. v. J.1.1979. XII. 17.) 

Tóth (Roth) Béla, szkv. m.kir. csendőrőrmester á volt szegedi V. csend
őr kerület állománYában 1979. XII. 3-án Frankfurtban (Nyugatnémetor
szág) rosszindulatu orrsövénymögötti daganat következtében 62 éves ko
rában meghalt. Lakiteleken (Pest Pilis Solt Kiskun vm.) született 1917. 
V. 26-án földmives családból. Rokonságából nagyon sok csendőr került 
ki. Fiatalon, korengedéllyel lett katona és után került a Testülethez. A 
háború végével orosz fogSágba esett, honnan megszökött és a Lakitelek 
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környéki nagy tanyavilágban huzódott meg. 1956-ban megalakította a köz
biztonsági szolgálatot, s Ő lett a parancsnok. Ezért menekülnie kellett. 
Graz-ban nevét egy betű átcserélésével Tóth-ról Roth-ra változtatta, 
mikor is felvétték egy ott átvonuló magyar-sváb szerelvényre. 

Tóth (Roth) Béla 1917 -1979 

Frankfurtban telepedett le, hol megnősült. Felesége szudeta német 
asszony, megtanult annyira magyarul, hogy ha hazulról rokonok jöttek, 
vagy ők mentek haza, nem volt szükség tolmácsra. Fülöpp József őr gy 
bs-unk (Calgary , Alberta, Kanada) uti beszámolójában (B.L. 1976. 1. szám) 
azt írja, mikor őket meglátogatta: ... "igen kellemes pár órát töltöt
tünk Roth Béláék körében. Megnéztűk remek, négylakásos házukat, me
yet és még sok más házat Béla maga épített. A búcsú itt is könnyekbe 
fulladt, még a német asszonyka szemei is csillogtak, pedig Ő nem sokat 
érthetett meg a mi beszélgetésünkből. .. " Ma már tudjuk, minden szót 
megértett, csak éppen kiejtés ét szégyelve nem elegyedett bele a beszél
getésbe. Az orvosok 1975-ben daganatot állapítottak meg, s utána köz
vetlenül Hamburgban speciális kezelést kapott, mely használt is egy ide
ig. 1979-ben ismét Hamburgba mentek, de akkor már megmondták fele
ségének, hogy véglegesen nem tudják kigyógyítani. Erre visszatértek 
Frankfurtba, hol mint különleges esetet tanulmányozták. Temetése XI 
6-án volt. Jelen volt bajtársa és barátja Dajka István őrm., aki közel ki
lenc évig lakott náluk. Gyászolják özvegye, továbbá odahaza bátyja 
István, volt lovas törm. és kiterjedt rókonsága, bajtársai világszerte 
(D.1. 1979. XII. 4.) 

Kocsis László szkv. m. kir. vezérkari ezredes, több háborús és béke
kitüntetés tulajdonosa, a m.kir. honvéd Ludovika Akadémia I. utolsó 
parancsnoka, a MHBK argentínai főcsoportjának vezetője Buenos Aires
ben 1980. I. 17-én szívbénulásban 79 éves korában elhunyt. Mezőturon 
született és érettségizett. A Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá. 
Mint alantos tiszt Békéscsabán és Szegeden szolgált. 1929-ben a Hadi 
Akadémiára vezényelték, melynek elvégzése után hamarosan mint vk. 
őrnagy a H.M. 8., kiképzési osztályára került. 1945-ben nevezték ki a 
Ludovika Akadémia I. parancsnokául. A háború befejezése után Argen
tínába vándorolt ki. A múlt év végén kórházba szállították, hol proszta-
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ta és hólyag műtétet hajtottak rajta végre , mely eredetilegsikeres volt. 
Pár hét múlva rosszul lett, újra kórházba szállították, hol két nap múl
va meghalt. Nyugdíjba vonulása után is hadtörténelmi munkákkal fog
lalkozott és mint a MHBK Vezetői Értekezlet tagja tevékeny részt vett 
az ügyek intézésében. (N.Ö. 1980. I. 31.) 

Telek József szkv. m. kir. csendőr vizsgá zott törzsőrmester Narogin
ban (W.A., Ausztrália) 1979 szeptember elején 70 éves korában csendesen 
elhunyt. Korán jutott árvaságra. Árvaházban nevelkedett, s kitanulta a 
faipari szakmát. Fiatalon lépett be a csendőrséghez, hol kötelességtudása 
és szorgalma révén szépen haladt előre. Kárpátaljai magyar leányt vett 
feleségül, két gyermekük született. Boldogan éltek, jövőjük biztosított
nak látszott. 1944-ben Nagyváradra vezényelték az országos őpk-képző 
iskolához. A tanulásnak azonban hamarosan végeszakadt, mert az isko
lának mind az öt százada bevetésre került az Erdélybe betört ellenség 
ellen. Családját sohase látta többet. 

Németországból az ausztráliai Narogin városba vándorolt ki, hol 30 
évig szorgalmasan dolgozott, mint ács és épületasztalos. Magányosan 
élt saját maga épitett házában. Családját anyagilag ál1,andóan segítette. 
Büszke volt hogy felesége gyermekeit is magyaroknak nevelte és azok is 
magyar élettárs at választottak maguknak. Magya rságához haláláig ra
gaszkodott. Bajtársi kapcsoaltait megtartotta és a magyar cserkészetnek 
lelkes támogatója volt. Nyugdíjas korában gyakran betegeskedett. A ha
lál magányos hálószobájából, ágyából ragadta magához. Egyik ismerő
sének napok multán feltünt, hogy már régen nem látták és így fedezték 
föl szeptember 13-án, hogy már 10-14 napja halott. Végrendeletének vég
rehajtásával bajtársát vitéz Oláh-Sajti Lajos zls-t bizta meg. Vagyonát 
családjára hagyta, az eljárást megindították. 

Temetése 1979. IX. 22-én d.e. 11 órakor ment végbe a Perth-i kar
rakattai temetőben. Selyem magyar nem zeti zászlóval borított kopor
sóját bajtársai kisérték örök nyugovóra . Sírjánál vitéz Szombathy Lajos 
János zls., Nagyváradon oktatótisztje búcsúztatta el többek között az 
alábbiak szerint: ... "Az MKCsBK nevében mondok utolsó istenhozzádot 
Telek József elhunyt csendőr bajtársunknak koporsója előtt. Életében 
kifejezett kivánságához híven hozattuk be holttestét Naroginból ide, 
Perth-be, ahol immár ő volt az oda sodródott magyarok közül az utolsó. 
Azt kívánta, hogy itt pihenjen ebben a temetőben, ahol sírját bajtársai , 
barátai is olykor-olykor mégis csak meglátogathatják, ahol más ma
gyarok is pihennek. Hal~lában is ragaszkodni akart magyarságához. 
Testvéreim! Mindezzel egy Hazájától ~s családjától erős akarata ellené
re messze kivetett, gyökeretépett magyar ember és derék csendőr baj
társ életére végleg legördül a függöny . Telek József bajtárs! A nyugat
ausztráliai csendőr bajtársaid tisztelegnek Előtted és barátaiddal együtt 
búcsút intenek Neked. Isten Veled! Pihenj Isten békéjével a szorgalmas 
munkádért Neked is tisztességes, jó kenyeret adott ausztráliai föld
ben ... " Utána a gyászoló közönség elmondta az Úr imáját. Gyászol
ják Özvegye, fia István, leánya Annuska és családjaik Odahaza és baj
társai világszerte. (v.Sz.L.J. 1979. X. 3.) 
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Szigethy Gt!rgely szkv. m.kir. csendőrőrmester a melbournei (Victoria , 
Ausztrália) csoport tagja Melbourne-ben, szívbénulás következtében 1979. 
X. 27-én 70 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Székely szár
mazású bajtársunk az ungvári iskolát végezte el, s a háború után ván
dorolt ki Ausztráliába, hol azóta is élt feleségével. Temetése okt. 30-án 
ment végbe a helybeli Faulkner temetőben . Gyászolják özvegye, bajtár-
sai, barátai, ismerősei és tengerentúli rokonai. 
(B .J. 1979. XI. 18.) 

Telek József 
1909 -1979 

Bodor Aladár 
1911-1980 

Bodor Aladár, szkv. m .kir. csendőr, a MKCsBK calgaryi csoportjá
nak alapítása óta , 1952-től tagja, nőtlen , a magyar egyházi és közös
ségi összejövetelek támogatója, nyugdíjas, magas vérnyomásból ered
hető agyvérzés következtében Calgaryban (Alberta, Kanada), kórházba 
szállítása közben 1980. I. 21-én 69 éves korában váratlanul elhunyt. 

1911-ben született Gyimesfelsőlok-on (Csik vm.). Hadkötelezettségének 
a román hadseregben eleget téve Erdély egy részének visszacsatolása 
után belépett a csendőrséghez, hol 1945-ig szolgált. 1948-ban kivándorolt 
Kanadába, s Calgaryban a Canadian Pacific Railway vasuttársaságnál 
dolgozott , mint pályamunkás 1968-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. 
Gondosan megőrzött díszzubbonyát 1974-ben a Múzeumnak adományoz
ta. Temetése 1980. I. 25-én ment végbe az Árpádházi Szt. Erzsébet r.k. 
templomban tartott gyászmise után a St. Mary temetőben általános rész
vét mellett . Koporsóját a baktalorántházai őrs zászlója borította. Utolsó 
útjára bajtársai kísérték. Szelei József cső . csoportvezető búcsúszavai 
után a gyászoló közönség a Himnusz eléneklésével adta meg éi végtisztes
séget elhunyt Bajtársunknak. Szorgalmas takarékos életével és -lelkiis
meretes munkájával az átlagon messze magasabb anyagi alapot terem
tett magának, de ennek gyümölcseit nem élvezte. Vacsonát szülőföldjén 
élő testvérei , illetőleg azok gyermekeire hagyta. Nyugodjék békében. 
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Bernáth István 
1920 -1979 

Bernáth István szkv. m. kir. próbacsendőr a kassai kerület bereg
szászi osztály állományában West Lorne-ben (Ontario, Kaq.rrda) hosszú 
szenvedés után rákbetegségben 1979. IV. 24-én 59 éves koráb'~n meghalt. 
26-án temették el nagy részvét mellett a r.k. egyház szertartása szerint. 
A koporsóvivők között volt két bajtársa Soós Péter őrm., s vitéz Csiky 
István. Gyászolják özvegye, gyermekei: István, Zsuzsi, Béla , testvérei 
az Egyesült ÁllamOkban és az Ógazában és bajtársai. 

1944-ben alakulatával Ungvártól nyugatra , a volt szlovák-magyar ha
tár mentén került bevetésre, hol orosz fogságba esett. Már Kanadá
ban, munka közben beszélte el 'bajtárs ának, hogy fogságba esése után 

Bernáth István temetése 1979. IV. 26-án 
A koporsóvivők . 

, 

azokkal a csendőrökkel együtt, akik általában a Felvidéken szolgáltak 
Kievben lefényképezték őket különféle alakban és a képeket kitették az 
illetékes községháza hirdetőtáblájára , hogy jelentkezzenek azok, akiket 
a csendőrök bántalmaztak. Az oroszok azonban szégyenben maradtak, 
mert senki se jelentkezett. Se szlovák, se ruszin , se cseh. A hadbírósági 
tárgyalást Ungváron tartották meg és mint "politikai vádlottak" 25 
évet kaptak. Sztálin halála után, 9 év mulva szabadult. Később sikerült 
kiszöknie és kivándorolt Kanadába , hol fafeldolgozó üzemben dolgozott. 
1978-ban, októberben epekővel megoperálták, állapota azonban nem ja
vult, miért is felülvizsgálatra rendelték és 1979. januárban újból operál
ták. Betegsége akkor már annyira el volt terjedve , hogy komoly segit
séget nyujtani nem tudtak. (S.P. 1979. IX. 24.) 

Dr. Malonyai László 
1907 - 1979 

Dr. Malonyai László szkv. m.kir. csendőrszázados , a Nemzetvédelmi 
Kereszt, több más kitüntetés és emlékérem, a Nagy honvéd sportügyes
ségi jelvény tulajdonosa, a galántai volt m.kir. I. csendőrzászlóalj ke
rékpáros századának parancsnoka, a Szuverén Szt. László Rend és Tár
saság lovagja, a Magyar Kanadai Kultúrközpont örökös dí.sztagja Toron
toban (Ontario , Kanada) 1979. XI. 24-én szívrohamban ,72 éves korában 
váratlanul meghalt. A katonai szolgálat, az egyetemi é'vek, s a Vámőr
tisztképző Akadémia elvégzése után 1931-ben jött a csendőrséghez. A há
ború végével németországból Kanadába vándorolt ki és Torontoban te
lepedtek le. Sohasem volt beteg. XI. 21-én kertjében kivágott egy fát, 
azt egyedül fölfűrészelte , felhasogatta kandallója részére . Este sakkpar
tija volt. másnap rosszul lett, beszállították a kelettorontói kórházba , 
hol három nap alatt meghalt. 27-én temették a Szt. Erzsébet templom
ból a r.k. egyház szertartása szerint. A szentbeszédet Ft. Máté József, 
S.J., s a búcsúztatót Dr. Szalontai Sándor g.fhdgy., csoportvezető mon
dotta. A csoport címeres selyemzászlójával borított koporsóját bajtár
sai vitték. Elhamvasztották. Hamvait a Mount Plesant temetőben helye
zik el. Helyi csoportunk készséges , működő tagja , kiváló bajtárs volt. 
Távozása súlyos veszteség mindnyájunknak. Gyászolják özvegye, kitől 
külön élt, egy otthon élő rokona , igen sok barátja és bajtársai, akik sze
rették. (v.K.K. 1979. XI. 30.) 
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Gombás József szkv. m.kir. csendőrfőtörzsőrmester, a jánosházai őrs 
(Vas vm.) utolsó pk-a (fia emlékezete szerint), a veszprémi osztály állo
mányában 1945 áprilisában a visszavonulás során Kőszeg környékén hősi 
halált halt. Sírját később özvegye és fia több más bajtársáéval együtt 
megtalálták. (v.K.K. 1979. XI. 30.) 

( 

Gombás József 

Kovách Aladár, író, drámaíró, publicista, az európai magyar emigrá
ció szellemi életének egyik kimagasló személyisége hosszú szenvedés 
után Bécsben (Ausztria) az Irgalmasok kórházában 1979. VIII. 14-én, 
70 éves korában elhunyt. Deésen (Szilágy vm.) született, egyetemi tanul
mányait Budapesten és a Sorbonne-on (Franciaország) végezte. Több da
rabot írt a Nemzeti Színház részére, melynek 1944 elején igazgatója volt. 
1947-ben Nyugatra menekült. 1949-ben az Archivum Hungaricum (MHBK) 
kiadásában Münchenben megjelent "A Mindszenty per árnyékában" c. 
dokumentációs munkája. Ez az első könyv, mely megrázó erővel mutat
ta be a hercegprímás hősi küzdelmét, brutális meghurcolását és egy
úttal a vasfüggöny mögötti terrorgépezet működését. 1951-ben meghív
ták a Szabad Európa Rádióhoz, majd 1953-tól a párizsi magyar rádió 
programján dolgozott. Cikkeket írt a Nemzetőr, a Hungária, Új-Hungária 
részére. Erdély sorsának jObbrafordulásáért, a burgenlandi magyarság 
megtartásáért önzetlenűl és fáradthatatlanul dolgozott haláláig. Egész 
életében szinte remetei igénytelenségben élt. GYászolják huga Krisztina, 
öccse Andor és a magyarság, melynek önzetlen szolgálata töltötte be 
életét. (Nemzetőr 1979. IX. 15, Életünk 1979. IX.) 

Özv. Dr. Tamáska Gyuláné, szül. Szőnyi Tóth Jolán (a kispesti volt h. 
polgármester özvegye) 1979 július havában Kispesten elhunyt. Egyetlen 
fiúk Gyula, egyetemi hallgató még 1945-ben Budán halt hősi halált. Az 
elhunytban vitéz Baranchi Tamáska Endre nagynénjét gyászolja. 
(v.B.T.E. 1979. IX. 25) 

CSászy Miklós szkv. m.kir. hadbíró ezredes, volt Testületünk régi barát
ja, a Bajtársi Levél hűséges olvasója Pasadénában (Cal. USA) 84 éves 
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korában 1979. IX. 21-én meghalt. Ugyanott temették el a Forest Lawn
Glendale-i temetőben IX. 24-én. Búcsúztatta Nt. Négyessy Bertalan ref. 
lelkipásztor. (v.K.K. 1979. XI. 9.) 

Nagy Károly szkv. m . kir. csendőrhadnagy (1942. júliusi évfolyam) a 
zilahi (Szilágy vm.) volt csendőrszázad oktatótisztje 1968-ban Németor
szágban meghalt. A Degerloch-i temetőben (Stuttgart mellett) van elte
metve. A temetőőr közlése szerint négy év mulva a temető megszűnik, 
sírját felszámolják. A részletekre vonatkozólag hozzátartozói, vagy a 
közelben lakó bajtársai írjanak az alábbi címre: Bogár Andor törm., 
Stuttgarterstrasse 15, 7151-Groszerlach, West-Germany. 
(RA. 1979. XI. 3.) 

Perédy Jakab ny.á. m.kir. csendőrőrnagy hosszú betegeskedés után 
Montreálban (Quebec , Kanada) 1979. IX. 25-én 87 éves korában meghalt. 
1921-ben lépett a csendőrségbe. Egy ideig a makói volt csendőrískolának 
volt a parancsnoka, majd mint nyugdíjas Szombathelyen telepedett le . 
1945. III. 27-én jött el Magyarországból családjával együtt, s 1951 óta 
Montreálban élnek hol a Mount Royal Club-ban dolgozott mint könyvelő 
és raktárkezelő. Felesége 1976. III. 8-án halt meg. Ft. Chilla Raymond 
plébános által tartott gyászszertartás után a Magyarok Nagyasszonya 
r.k. magyar templomból temették 1979. IX. 28-án. A csoport zászlójával 
borított koporsóját hat csendőr kísérte a templomba, egy pedig a csend
őrök koszorúját vitte a koporsó előtt. Búcsúztatta Dr. vitéz Székely Fri
gyes cső. szds. Gyászolják leánya, Tekker Józsefné, szül. Perédy Anna, 
veje Tekker József, valamint unokái és dédunokái Montreálban. 
(Cs. F. 1979. XI. 4.) 

Özv. Orbán Lászlóné született Robringer Mária, néhai Orbán László 
ezds. a volt szombathelyi III. cső. ker. pk-ának özvegye Buenos Aires
ben (Argentína, Délamerika) 1979. X. 22-én 78 éves korában tragikus kö
rülmények között meghalt. Ősi felvidéki családból származott. Fiatal ko
rában, mint női teniszversenyző többször szerepelt nemzetközi verse
nyeken. Az összeomlás után Buenos Airesbe kerültek, ahol az emigráció 
nehézségeiből férjével együtt kivette részét. A közel múltban látási és já
rási zavarokról panaszkodott és nehezen birta magányos sorsát. Halála 
előtt fia 26-ik emeleti lakásában tartózkodott, és az ablakból vagy kiesett, 
vagy onnan levetette magát. Gyászolják fia, Dr. Orbán László, menye, 
unokái és kiterjedt rokonsága Budapesten és az Amerikai Egyesült Álla
mokban. (M.H. 1979. XI. 15 és v.V.F. 1979. XII. 8.) 

Ripoll Havone Gusztáv Adolf, az argentín hadsereg hadosztály tábor
noka, a Nemzeti Csendőrség helyettes parancsnoka 1979. XI. 16-án Buenos 
Airesben súlyos gépkocsiszerencsétlenség következtében 54 éves korában 
életét vesztette. Alantos tiszti éveit a lovasságnál szolgálta, majd 1957-
ben, mint őrnagy már a Csendőr Iskolánál a kadét lovasszázad parancs
noka. 1960-ban a pk-i felső tanfolyamot végezte el már mint a hadmű
veleti osztály tisztje. Több más vezetői beosztás után 1979. februárjától 
a Nemzeti Csendőrség pk. helyettese volt. Személyében az argentín Nem
zeti Csendőrség egyik legkiválóbb tisztjét veszítette el. Gyászolják özve
gye és három gyermeke, valamint bajtársai. Volt TestületÜllket nagyra 
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értékelte. Buenos Airesben élő bajtársaink egyik legőszintébb és mkgér
tőbb barát jukat gyászolják. Az elhunyt hamvait a Centinela (Őrszem) 
épületben ravatalozták fel és XI. 20-án 11 órakor temették el a Chacari
ta temető katonai Pantheonjába. (N.Ö. 1979. XII. 28.) 

Ft. Nyisztor Zoltán pápai prelátus, a magyar keresztény sajtó egyik 
harcos vezéregyénisége, író, közíró egy római kórházban 1979. december 
elején 86 éves korában meghalt. Debrecenben született, 1893-ban. Apja 
vasuti kalauz volt. Egyetemi tanulmányait Innsbruckban, majd a római 
Collegium Germanico-Hungaricumban végezte. Szatmárra került, mint 
theológiai t~nár, majd Budapesten a Magyar Kultúra főszerke~ztője, s 
a Nemzeti Ujság főmunkatársa lett. Cikkeiben "tollheggyel" cím'tm éles
hangú társadalomkritikát gyakorolt. Hallgatóit mindig megnyerte szel
lemének gazdag sziporkázásával, meleg hangjával és ízes magyar beszé
dével. Sohasem a személyt, mindig a hibákat, félszegségeket ostorozta. 
Mindig mélyen emberi tudott lenni. Irányt mutatott. Külföldi útjai során 
beutazta a Balkánt, távol Keletet, Kínában is járt. 1945-ben rövid ideig ő 
is fogságba került, majd Rómába menekült. Innen Columbiába küldték, 
hol évekig volt a bennszülöttek papja. Végre Caracas-ba mehetett, hol 
a magyarok lelkipásztora lett. Gazdag élményeiről könyvei beszélnek. 
Utolsó nagysikerü kötete "A dzsungel indiói" saját fényképfelvételeivel. 
Utoljára Rómában lakott, s a Vatikán tövében álló kis házából az utolsó 
években több mint 500 cikket küldött a magyar nemzeti ügyet szolgáló 
újságoknak. (KM. Vas. 1979. XII. 16, Hídfő 1979. Dec. KM. 1979. Kará
csony.) 

Értesítések 
a Múzeum hírei 

Bajtársaink, érdeklődők az elmúlt hónapokban is látogatták a Múzeu
mot és elismeréssel nyilatkoztak a látottakról. A közel múltban többek 
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között az alábbi emléktárgyak érkeztek, melyeket a Leltárba való beve
zetés után ezuton is köszönettel nyugtáz a múzeumőr: 

Az Erdélyi Becsületrend Csillaga, melyet az Erdélyi Vilá~övetség a 
Szövetkezett Magyar Szervezetek elnöki tanácsának döntése a ~télt 
oda a MKCsBK-nak az erdélyi magyarság érdekében, valamint a népek 
önrenttelkezésremberi és nemzeti joga védelmében kifejtett tevékenysé-

ge elismeréséül. 
Madarász Ernő g.szds., (Cleveland, Ohio, USA) az 1937-ben Budapes-

ten tartott cső. g. tiszti tanfolyam tablója, valamint az Amerikai Ma
gyar Bélyeg Club Fabritzi Kováts óbester bélyegzésü különleges, ritka 
boritékját és a kiállitás meghívóját, melynek ő az elnöke Clevelandban, 

Varga Géza szds. (Toronto, Ontario, Kanada)-tól könyv, 
Nt. vitéz Mohai Szabó Béla, hbs. szds., ref.lelkésztől (Sao Paulo, BraZÍ

lia, Délamerika) özv. Papp Istvánnétól származó gy. fhdgy-i nagy atilla, 
és g. szds-i zubbony, 

Elek Károly tart. gy. hd gy-tól II. Világháborús kincstári kulacs, 
Száraz András-tól fényképeket, 
Noel Péter okl. mérnök (Edmonton, Alberta, Kanada) tb. cső-től az elek-

tronról szóló angol nyelvű előadása szövegét puha kötésben, 
K.I. törm-től Beothy Kálmán ezds. (akkor őrgy.) "Kakastollasok" c. 

Budapesten, az 1938-as Csendőrnapon megjelent kötete, novellákkal a 
csendőr életből Lieszkovszky Vladimir cső. barát közvetítésével. 

Detre Gyula, MHBK kanadai főcsoportvezető (Montreál, Kanada) bs
tól Mindszenty hercegprímásunk nagyitott képe, amint 1973-ban koszorút 
helyez a montreáli magyar hősi emlékműre. 

Néhai Tar József csendőr özvegye született Tornyossy Angela, nyugdí
jas, tb. cső., 1979. XI. 2-án múzeumi lakás ából saját elhatározásából a 
közeli Islington kerületben kiutalt vadonatúj városi lakásába költözött, 
hol saját bútorai és emlékei között kényelmesen berendezkedett. Másfél 
évig lakott az eszmei laktanyában és már igen hiányoztak neki néhai 
vitéz Szabó Árpád őrm. özvegye farmján beraktározott bútorai, melyek 
a szekrényekkel túlzsufolt múzeum szobáiban nem fértek e. Vitéz Köven
di Károly szds. múzeumőr - aki ezt az átköltözködést is lebonyolította 
_ továbbra is támogatja Angyalka Nénit. bevásárlásainál, intézi hivata
los ügyeit és a közlekedésben is segitségére van. (v.KK 1979. XI. 6.) 

A laktanyában őrzött MKCsBK és a testvér bajtársi egyesületek mú
zeumi tárgyainak jövő elhelyezésére vonatkozó tárgyalások, melyek 1979-
ben megszakadtak újra megindultak. A Magyar-Kanadai Kulturközpont 
1980. I. 13-án megtartott közgyűlése után Dr. Kovács Ernő, az igazgató
ság egyik tagja fölkereste a múzeumőrt és kijelentette, hogya Múzeu
mot az oshawai (Ont. Kanada) Magyar Aero Múzeum anyagával együtt 
a Magyar Ház (840 St. Clair Ave., W. Toronto, Ont., Kanada) I. emele
tén óhajtanák elhelyezni a "Hősök terme" elnevezéssel. ' A tárgyalások 
folynak. A Múzeum anyagának elhelyezésében változás 1981. aug. 31-ig
nem fog bekövetkezni , így a Találkozóra érkező bajtársaink a Múzeum 
értékeit és emlékeit eredeti elhelyezésben szemlélhetik meg. Az MKCsBK 
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Levéltár és Könyvtár anyaga a torontói csoportvezetőhöz kerül a múze
um őr váratlan halála esetén. A Múzeum átadásához egyébként a múze
umőr igénybe óhajtja venni az Ontario-i tartományi kormány anyagi se
gitségét. A kormány álláspontja ugyanis az, "hogy oda kell tenni, hol 
magyarok is láthatják ... " 

A Domonkos János rep. szakv. által alapított és fönntartott Magyar 
Aero Múzeum felbecsülhetetlen értéket képvisel egyenruha, fegyver, ki
tüntetés és fényképgyűjteménYével. A két múzeumot összevetve szinte 
egyenrangú a mai budai Hadimúzeummal, mely egyszerűen .elhallgatja a 
volt szabad Magyarország katonai értékeit. Hogy azután azokat elrejtet
ték-e, vagy megsemmisítették, senki se tudja. 

A múzeumőr egészségi állapota változatlanul aggodalomra ad okot. 
Orvosa eltiltotta az éjszakákba nyuló tulhajtott levelezéstől. Jelenleg is 
gyógyszereket szed magas vérnyomás ellen, s külön tablettákat szívro
ham és agyvérzés megelőzésére. Kéri bajtársait, hogy átvonulási szál
lás és Múzeum látogatáson kívüli ügyeikben forduljanak a Bajtársi Levél 
szerkesztőségéhez, vagy Központi Vezetőnkhöz. ugyancsak kéri szépen a 
karácsonyi és újévi üdvözlőkártyák küldésének szíves beszüntetését. Fe
lesleges kiadás, hiszen ugyis gondolunk egymásra, sőt a múzeumőr jó-
kívánságait a Bajtársi Levélben is mindig kifejezi. 

Ettől függetlenül szeretettel várja a bajtársi látogatásokat, de a jelent
kezéseket időben kéri, mert elég sok a látogató és a szállóvendég is. 
Szabadságát rendszerint júliusban tölti és szeptemberben. Az őszi hétvé
geken orvosi tanácsra vadászni jár egészen a tél beálltáig. 

Alaktanya Emlékkönyvében az elmúlt esztendőben eszközölt bejegyzé
sek között az a:rá1561akat ol\7a'Shatjuk: 

Prof. Dr. Halácsy Endre, okl. mérnök: "A kit ünő és értékes magyar 
J hadimúzeum sok régi emléket keltett. Kincseidhez őszintén gratulálok." 

USA. 

Dr. Lovich Mária: "A múlt idők emléke itt öltött valóságot. Felejt
hetetlen élmény. Ohio. USA. 

Borosné, Nagy Erzsébet (néhai Nagy János alhdgy. leánya): "Büszke 
voltam eddig is magyar multunkra, Édesapámra és múlt jára, de ezután 
még erősebb lesz büszkeségem. Hiszem és bízom, hogya jó lsten több 
mint 1000 éven át szívéhez közel tartotta hazánkat, meg fogja ezután is 
őrizni népünket. Boldogan néztem végig ezt a gyönyörű és értékes mú
zeumot." USA. 

Pekáry Istvánné, (csendőr feleség): "Csodás felejthetetlen élmény volt. 
Újra éreztem: "Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!" Karcsi! Isten 
adjon erőt és egészséget Magának." Horner N.Y., USA. 

Petry Frigyesné (Cséry Elvira, csendőr feleség) Hamburg, N. Y., USA. : 
"Köszönöm a szívélyes fogadtatást. Nagy élmény volt számomra, hogy 
most mindazt láthattam ebben a nagy gonddal elrendezett múzeumban, 
amiről otthon csak szüleimtől hallottam. Isten áldását kérem életére és 
további munkájára." 

Lukács Lajos szkv. Adelaide, S.A., Ausztrália: "Fájó szívvel néztem a 
régi csendőr emlékeket ... " 
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vitéz Ághy-Asbóth Zoltánné (csendőr feleség) Hales Corners, WI., USA.: 
"Hatalmas, gyönyörű munkát végeztek. Csak maradjon meg mindig a 
csendőrök birtoká ban! " 

Zolcsák István, okl. mérnök, gyáros, az Erdélyi Világszövetség alelnö
ke, Sao Paulo, Brazília: "Isten áldja meg az életedet és munkásságo
dat! Gyönyörű!" 

Szilvássy Lőrinc, cserkésztiszt, Buenos Aires, Argentína: "Isten áldjon 
Tégedet! Ezt írja egy magyar fiatal egyetemi hallgató, aki külföldön 
született és akI büszke magyar múlt j ára ! Hálás köszönettel adózom azért, 
hogy gazdag hősi múltunk eme múzeális tárházába betekintést nyer
hettem!" 

J Noel Péter okl. mérnök, tb. cső., Edmonton. Alberta: "Egy értékek
ben kífejezhetetlen munka. Nagyság elveszhet, ha a magyarság nem talál 
módot ezen nemzeti értékek megóvására." 

Ürmös Antal okl. mérnök, Woodstock, Ont. Kanada: "Nagyra becsü
löm munkásságodat amit tettél. Isten adjon erőt, hogy megmaradjon." 

Dr. vitéz ürmay József rep. hdgy. Niagara on the Lake, Ont. Kanada: 
"Egyedülálló, pótólhatatlan magyar érték. Mi lesz a jövője ennek a 
gyűjteménynek?" 

Rőczey-Köller Kálmán 19v. tü. zls. Toronto, Ont. Kanada: "Isten áldá
sát kérjük nagyfontosságú történelmi munkátokhoz szeretettel." 

N .N. Magyarország: "Felejthetetlen élményekkel távozom, mindig em
lékezni fogok rá! " 

N.N. Magyarország: "Örömmel jártam itt kanadai látogatásom alkal
mával. Hálás köszönettel." 

Petry Frigyes fhdgy., Hamburg, N.Y. USA: "Karcsikám köszönjük a 
felejthetetlen élményt! Emberfeletti munkát végeztél. Minden dicséretet
megérdemelsz. Jó volt lélekben otthon járni. Isten áldjon!" 

Bodó Ferenc okl. mérnök, Toronto, Ont. Kanada: "Emlékeiben és a 
szebb jövőbe vetett hitében él minden igaz magyar. A múzeum egy ok
tató hely. " 

BESZÁMOLÓ 

a MKCsBK Muzeum I magában fo~lalja a testvér ba;társi egyesületek 
éTtékeit is I gaZdálkodásáról az 1979. évben 

Bevé t elek 

Bajtársi adakozásból. át
vonulási szállá s ért 
és egyéb juttatásból 

vitéz Köven~y Kár ol ytól 

Kiadások 

a.1 ~luzeum 
849.73Ugyvitel és karbantartás 

reprezentáció, üzemanyag, 
sürgős javitások, iroda
felszerelés, irószerek, 
képkeret ek . narkolás 

2 ,720.84 stb. 
Postaköltség 
Telefon Itávolságil 
Uvegszekrén;vekre 
Fényképek, filmek 
Uj könyvek 

947.15 

153.31 
130.89 

84·53 
145.60 

25.65 
lS.ooo dolláros tiiz, betörés, ~ 

jég. vandalizmus Rtb.elleni 
biztositás 1. 559.13 
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Öss zesen 

Uzembentartá", 
Házadó 

Kül önféle 

3, 570.57 Összesen: 

b.j Ör öklaká s: 

c.j Egyéb 

Kelt Etnbicoke, Ont., 1980. január 7-én 

1,422.90 

516.54 
1,939.44 

72 .00 

3, 570. 57 

vi té z Kövendy Károly CM s.k. s zds. 
laktanyaparancsnok és 

mu zeumor. 

Könyvismertetés 

Teremtés, válogatott versek, írta Radnóthy Károly . Megjelent a szer
ző saját kiadásában, Calgaryban (Alberta, Kanada), 1979-ben, puha kötés
ben 62 oldalon. A boritó-lap Radnóthy Ferenc, a szerző bátyjának mun
kája. Készült a Catholic Publishing Company Inc. nyomdájában (Yo
ungstown, Ohio, USA). Kritika ellen előre fölvértezve, féltő gonddal bo
csátja útjára első könyvét, szellemi szüleményeit a szerző . Gondosan 
kiválasztott költeményei "érzékeltetik a háború kezdetétől a mai napig 
komédiával, tragédiával teletűzdelt élete megnyilvánulásait." Témái 
emberi élmények, tapasztalatok, szomorú és víg emlékek, melyeket egy
szerre közel érzünk magunkhoz. Talán azért is, mert nem "modern"-ek, 
hanem emberiek. Bennük van a szülőváros , Komárom képe, a gyermek
kor gondtalansága, a fiatalság, a szerelem, a harc a boldogságért, mely
ből olyan kevés jut osztályrészül, s az is csak pillanatokra. Megele
venedik a háború a maga kegyetlenségével, "Mesél egy rokkant katona", 
s a szerző fájdalmas aggodalma Hazánk sorsáért fohászban emelkedik 
föl a mi Atyánkhoz a már annyiszor meg szen vedett boldogabb jövőért. 
Verseiben végigkisérhetjük útját a menekült tábortól Párizs, Montreál, 
Torontón át Calgaryig, a Sziklás Hegységig, hol "Újévi köszöntő"-jében 
megszólal az ősi jókívánság: Bort, búzát, békességet adjon Isten minden 
magyarnak. 

E szerző a Magyar Kórus karnagya élénk irodalmi munkát fejt ki Cal
garyban. Ezenkívül szórakoztató estet rendez, hol maga is föllép, mint 
színész énekszámokkal, monológgal és szavalattal. Verse korábban a 
B.L-ben az 1976. évi 2. és az 1979. évi 1. számban jelent meg. J 

The exchange of ideas (Felfogások mérkőzése), filozófiai értekezés 
angol nyelven. Írta Domokos Sándor fhdgy., író bs-unk (Winnipeg, Man. 
Kanada). Megjelent korlátolt példányszámban, 1979-ben, a szerző kiadá
sában, 90 oldalon, puha kötésben. Főgondolata Isten létének felismeré
se a tudomány mai tényeinek, eredményeinek felhasználásával. Tanul
mányát "az erkölcsbe vetett hite bizonyítékául ajánlja azon bajtársai
nak, akik ma is hisznek abban." Az I. Részben kutatja, tudományos 
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megfigyelés alá veszi, szétválasztja , majd újból összefoglalja szellemi lé
nyünket, értelmi és érzelmi énünk megnyilatkozásait. A tudást tapasz
talatok alapján sajátíthat juk el az iskolában, munkahelyen. A valóság 
leírásához, megértéséhez elméleteket, fölfogásokat állítunk föl magunk
nak. Ezektől teljesen független érzelmi életünk, mely nincs tanultság
hoz kötve , mely szeretetben, fájdalomban, jószívűségben, szégyenben, 
gyülöletben, vagy a boldogság érzésében jelentkezik. tudósok, bölcselők 
elmélkedéseinek tanulmányozása után megállapítja, hogy kettősség van 
bennünk, s a tudás uralkodni akar érzelmeinken. Mindkettő fontos , mert 
kiegészítik egymást. A fontossági sorrendet mindig az egyén elhatáro
zása adja meg. 

Álláspontja igazolására a szerző a II. Részben mint idealista felfogását 
megvitatja a realistával (képzelt ellenfél) és felsorakoztatja a tudás ér
veit, tényeit. Az eszmecserét figyelemmel kísérve látjuk, hogy a bennünk 
lévő kettősség mégis csak egység a végtelenben. A tudományos vitát 
összefoglalás zárja le, mely szerint mind a tudásnak, mind a minőség
re való törekvésnek, az erkölcsnek útja a hit. A hit az, mely visz a tel
jesség, a tökéletesség , a mindentudás, a teremtő, a mindenható Isten fe
lé. Őt azonban csak a végtelenben érhetjük el, ha van bátorság bennünk 
ezt beismerni, továbbá azt, hogy felfogóképességünknek határa van. Lé
nyeg a törekvés a legnagyobb szép, a jó, a tudás, a Mindenható felé, s 
az út a hit. Ezt adta nekünk Krisztus sokkal egyszerűbb és nemesebb 
formában. Ez a lényeg, mert emellett minden egyéb mellékes. Forrás
munkák felsorolása zárja be az olvasó érdeklődését mindvégig lekötő ér
tekezést. 

Bajtársi Hiradó. A MHBK Melbourne-i (Victoria, Ausztrália) főcsoport
jának szerkesztésében és kiadásában 1979. III. l-én jelent meg FairfieId
en, 16 oldalon, tele képekkel. Ez a képes bajtársi értesítő azoknak a fi
atalabb bajtársaknak készül, akiknek már nincsenek katonaemlékeik. 
Célja, hogy fiataljainkat büszkévé tegye magyarságukra, szellemi örök
ségükre. Az öregebbeknek viszont az a kötelessége, hogy ezt a kis képes
lapot eljuttassák minden fiatal bajtársunkhoz. Az 1. számhoz "Üdvöz
let"-et írt vitéz Duska László vkb. szds., az MHBK központi vezetője. 

Az 1979. XII. l-én megjelent 2. számban Dr. Berekally Tamás az Ade
laide-i (Délausztrália , Ausztrália) MHBK ifjusági csoportjának vezetője, 
aki már Ausztráliában született, kiáltja bele a világba, hogy: "Nincs 
magyar szabadság! 35 évvel a háború befejezése után is otthoni véreink 
orosz megszállás alatt vannak. Ezért a magyar ifjúságnak kell megint 
megindítani a szabadságharcot: de a szellem fegyvereivel!" Az Adelai
de-i, Victoria-i, Melbourne-i (Ausztrália) , a München-i, Párizs-i, Ouren, 
Belgium-i (Európa), a Buenos Aires-i, Sao Paulo-i a Chile-i (Délameri
ka), a New Brunswick-i (USA) továbbá a Montreál-i és Calgary-i (Kana
da) MHBK közösségi életét mutató fölvételek tanuskodnak az MHBK-nak 
mint világszervezetnek munkájáról, melyet fiataljaink tovább visznek. 

A Sarló-Kalapács áldozatai. Írta Ft. Krupa Sándor, O.F .M., megje
lent a szerző kiadásában, 1979-ben, 250 oldalon, keménykötésaben, De
witt, Michigan (USA)-ban. Ára kemény papír birításban 9 US dollár, vá-
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szonkötésben 12 US dollár. Szállítás esetén mindegyiknél plusz 70 cent. Ez 
a munka a szerző harmadik műve, mely a többitől független, mégis ki
egészítő. Ebben számszerüleg összegezi, mennyi lehetett a bolsevizmus 
áldozata Magyarországon és az egész világon. Levelek, önvallomások 
formájában életszerüleg bemutatja, hogy előtte, majd utána mit kellett 
szenvedniök azoknak, akik a zsarnokság áldozatai lettek. Majd izgalmas 
börtönélményeket dolgoz föl irodalmi formában, hogyarabélet szine
sebben álljon előttünk. Majd Eger tükrében történelmi érzékkel és a sze
mélyes élmény forróságával elénk varázsolja a már sokaktól nem ismert 
első kommunizmust. "Kakastollas csendőrangyalok" Hajas István bs. 
verse, majd a "Miskolci akasztófa árnyékában" Bata József őrm. elbe
szélésében rehabilitálja az agyongyalázott csendőr testületet. Függelék
ként szemelvényeket mutat be, hogy miként reagáltak olvasói a könyveire 
levélben, rajzban, versben stb. Végül a névmutató felsorolja mindazok 
nevét, akik a három könyvében szerepelnek. Mivel a szerző is hosszú éve
ket töltött Rákosiék vörös börtöneiben, a börtönélet minden mozzanatá
nak ábrázolásában történethű és átélő. Megrendelhető a szerző címén : 
P.O. Box 250, Dewitt, Michigan, USA 48820. (J .P. 1979. XII. 23.) A szerző 
"Sarló-Kalapács börtöneiben" c. könyvét a B.L. 1979/2. számában a 87. ol
dalon ismertette. 

Hungary and Europe, a historicai review. Írta Török Béla , érdemes 
csendőrbarátunk angol nyelven, kiadta a Hungarian Publishing Company 
Sydney-ben (N.S.W., Ausztrália) 1979-ben fekete vászonkötésben 224 olda
lon. Ára 13.50 dollár. A könyv a szerző hasonló tárgyú magyar nyelven 
írott és kiadott munkáján alapszik. A könyv a maga egészében a magyar 
nemzet 500 éves függetlensége visszanyerésére irányuló törekvéseinek, 
harcainak és egy-egy időre szóló kényszerű megalkuvásainak rövid tör
ténete. Nyiltan lefekteti, hogy a nagyhatalmak Európa problémáit a mai 
napig se orvosolták, szentesítették ellenben Helsinkiben Európa ketté
osztását, mert egyiküknek se volt érdekében egy gazdaságilag erős, po
litikailag fűggetlen Európa. Maga a könyv dokumentuma a magyar sors
tragédiának és a Zrinyi által is annyira érzett "Sors bona, nihil aliud" 
hiányának. Az ember - a könyv elolvasása után - eltöpreng azon, hogy 
hol lenne és milyen nemzetközi súlya lenne országunknak, ha története
sen nem aKárpátmedencében telepedtek volna le őseink, vagy ha ott nem 
kellett volna létéért élet-halál harcot vívnia a törökkel, később a Habsbur
gokkal. Foglalkozik a nemzetiségi kérdés eredetével, s annak Hazánk 
trianoni sorsát elősegitő végzetes kialakulásával. Nagyon érdekes a II. 
Világháborút megelőző, valamint a háború alatti magyar politikai áram
latok, történések ismertetése, taglalása. A szerző ebből a szempontból) 
kútforrásnak is tekinthető, mivel Antal Istvánnak, az akkori igazság
ügyi miniszternek titkára volt. 

A magyar problémáinkat - helyesen - európai szemszögből vizsgál
ja, de ugyanakkor ráolvas a Nyugatra dynasztikus elnyomó politikájá
ért, önző nemtörődömségéért és elfogultságáért. Az "Utószó"-ban leszö
gezi, hogy az önálló és független országok Európájában kell helyét meg
találnia Magyarországnak is szomszédaival valo szoros együttműködés-
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ben. Történelmünk és adott helyzetünk szintén ezt tanácsolja. Megvaló
sítható és hosszú életű az elgondolás a Kárpát medencében azonban 
csak akkor lesz, ha az az Új-Európa valóban a geopolitikai adottságok
ra épített államszövetség lesz, ahol a nemzetiségeknek nyelvökhöz, kul
túrájukhoz és autonómiához való jogaik elismerést és biztosítást nyernek. 

Örökségünk az 1975-76-ban, Adelaideban (S.A., Auztrália) megtartott 
3. Magyar Találkozó emlékkönyve. Megjelent a délausztráliai Magyar 
Egyesületek Szövetségének kiadásában szines művészi rajzokkal, sok 
fényképpel, finom papíron, kivételes nyomdatechnikával125 oldalon, pu
ha kötésben 1978-ban. Nyomta a J. & S. Molnár Printers South Yarra
ban (Vic., Ausztrália). A 3. Találkozó tudományos, politikai, oktatásügyi, 
társadalomtudományi, művészi, sport és gazdag ifjusági műsorát, ki
emelkedő teljesitményét őrzi ez a könyv, melyben a rendezők rendszerbe 
foglalva adják eredményeiket, hogy megmaradjanak. Bármilyen szem
nek, fülnek, léleknek gyönyörködtetők voltak az előadások, események, 
bemutatók, azok ma már a múltté. "Verba volant, scripta manent!" 
Ezért mondta Dr. Nagy Ákos az előszóban, hogy "Örökségünk ismerte
ti nyolcadik törzsünkkel az ausztráliai végvár 25 éves munkáját. Egy 
messzi földrészről óceánokon, kilóméterek ezrein keresztül testvéri kéz
fogásra nyujtott kéz mindazok felé, akiknek a hite, érzése, tudata a mi 
hitünk visszhangja: csak apró és alázatos sejtjei vagyunk az Örök Nem
zetnek ... " A könyv fölsorolja a 159 védnök, s a 37 rendező nevét, s köszö
netet mond minden egyesületnek, számtalan és névtelen magyarnak, 
kiknek tudása, ügyessége, akarata és munkája a Találkozót és így ezt a 
művészi összefoglalást is létrehozta. Védnökök voltak az alábbi csö. ,és 
tb.csö. bs-aink: Dr. Bodolai Zoltán, Dr. Endrey Antal Q.C., Fadgyas Lász
ló, Ferencz József, Goór György, Hidvégi István, Dr. vitéz Jani István, 
Mátéffy Miklós, Újházy Dénes, Újházy Dénesné, s vers ét adta elő Ne
mesmonostory Mária. Védnök és az irodalmi est rendezője volt Utczás Mi
hály, míg ugyancsak védnök és az egész 3. Magyar Találkozó főrende
zője volt néhai Vincze Séndor szds. bs.-unk. A 3. Találkozóról Utczás 
Mihály írt beszámolót, mely a B.L. 1976/2. számában jelent meg. 

A Magyar Cserkészet története. Írta Bodnár Gábor a Magyar Cser
készszövetség ügyvezető elnöke. Megjelent a magyar cserkészmozgalom 
70 éves születésnapján. Felöleli annak a trianoni romokból országot építő 
nemzedéknek a történetét, mely hitt a keresztényelvekben, eszmények
ben, a tisztaságban, a hűségben, az embertestvériségben s az igazság
ban. Ez volt az a nemzedék, mely nem újabb és újabb jogokért tüntetett 
és követelt magának, hanem elfogadta a reá háruló kötelességeket. Az 
ő jelszavuk volt "Emberebb embert és magyarabb magyart!" A könyv 
nem történelmi adathalmaz, hanem a magyar cserkészet életének moza
ikszerű vetülete. Szinte megelevenednek lelki szemeink előtt az árvalány
hajas kalapot viselő, egészséges, mosolygó, de fegyelmezett cserkészek, 
akik 1924-ben Kopenhágában, 1929-ben Birkl.'nheadban nyerték el a közön
ség szívét, hogy 1933-ban Gödöllőn ők lássák vendégül a világ cserkész
kiküldötteit a IV. Világjamboree keretében. A könyv ára 8 US dollár 
(Hungarian Scout Association, P.O. Box 68, Garfield , N.J. , 07026 USA). 
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A könyv tiszta jövedelmét egy nagyon szükséges barak építésére fordít
ják a Sík Sándor Cserkészparkban (Fillmore N.Y., USA), mely a szerző
ről lesz elnevezve, aki ez évben lesz 60 éves. Mikor 35 évvel ezelőtt az 
országot elhagyta, fogadalmat tett, hogya magyarságot minden erejé
vel szolgálni fogja. Azóta, "csupán" nyolc gyermek édesapja ugyan, de 
a Hazától messze, öt világrészben sok ezer fiatal köszöni neki magyar 
cserkészéletét. 

Gyertyaláng (Versek) írta Domokos Sándor. Megjelent a szerző saját ki
adásában, Winnipeg-en (Manitoba, Canada) 1980-ban, puha kötésben, 100 
oldalon. Ára postázással együtt 5.00 dollár. Évek óta vagyok abban a sze
rencsés helyzetben - mint a Bajtársi Levél főszerkesztője, - hogy 
olvashatom a szerző cikkeit, tanulmányait, verseit és elgondolkozhatom 
szobrain, melyek mélységes emberi és magyar érzésből, az ő lelkéből 
fakadnak. "Gyertyaláng" c. verseskötete újabb bizonyitéka annak, hogy 
van mondanivalója. A neoncsövek és rivaldalámpák szemkápráztató 
fényözönében az ő sok kis "Gyertyaláng"-ja hűen világit ja meg közvet
len környezetét és szeretettel adja át a maga önzetlen fényét, melegét 
hozzá hasonlóan érző embertársainak. A "Gyertyaláng" csakugyan "tár
sat kereső kézfogás, magát emésztő gyertyafény - miként ezt önmagá
ról mondja a szerző - töprengés, kétely és remény." Ezt a három lelki 
folyamatot vizsgálja, taglalja, vezeti le saját életén keresztül és végül 
a remény fénye, Istenben való mélységes hite ragyog fel költeményei
ben. Versei - mind megannyi szívhez szóló megemlékezés - vissza
mennek a gyermekkorba, milyen is volt a mi nemzedékünk, mi lett ál
mainkkal, vágyainkkal és becsületes kiállásunknak mi lett a következ
ménye. A gyermekkor, a fiatalság, a hadifogság és az utána következő 
meghurcoltatás élményein keresztül ismeri meg az olvasó a mindig szé
pet és jót kereső lelke művészi megnyilatkozásait. 

Egy év csendőrségi szolgálata után 24 éves fejjel, mint a szekszárdi 
gy.tanszázad pk-a orosz fogságba esett. Hat év után szabadult, hogy utá
na végigszenvedje az ÁVH fogdáit és akitelepítést. 1957 decemberében 
hagyta el az országot feleségével együtt. Bajtársunk ma Winnipegen az 
egyetem fogorvosi fakultása audio-vizuális vezetője, a helybeli magyar 
szervezet titkára. Több cikket írt, a rádiónak is, s beszédet mondott ma
gyar és angol nyelven. Irodalmi és szobrászati munkáiért többszörösen 
elnyerte az Árpád Akadémia (Cleveland, Ohio, USA) aranyérmét. Elké
szítette Jubileumi Csendőrmellszobrunkat, mely 1981-ben TorontobarÍ ke
rülleleplezésre. Mindenben magáévá teszi és éli is az 1956-os forradalom I 

eszméit, egész munkássága azok szolgálatában áll. A "Híven, Becsület
tel, Vitézül" jelszava 1956-ra is ráillik. Verseskötetét megvételre ajánlom 
minden bajtársamnak, aki az élet fáradalmai között is megőrizte, vagy 
vissza akarja szerezni a lélek szépségeiben való önzetlen örömet. 

A szerző címe: Mr. A. Domokos, 29A-380 Assiniboine Avenue, Win-
nipeg, Manitoba, R3C OY1 Canada. -

(' 
100 
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Boldog karácsonyi ünnepeket és 
reményeink teljesülését hozó boldogabb Újesztendöt kiván a 

Vezetöségnek bajtársi szeretettel: vitéz Serényi István 

Az MKCsBK vezetője, a B.L. Szerkesztő Bizottsága és a Kiadóhivatal 
valamint a Múzeum ezúton is köszönetet mond a címünkre érkezett igen 
jóleső karácsonyi és újévi jókívánságokért, melyekkel bajtársaink, azok 
kedves hozzátartozói, barátaink, előfizetőink és olvasóink minket meg
tiszteltek. Mi is szeretettel kívánunk ezúton is kedves Mindnyájuknak 
erőt, egészséget és lsten bőséges áldását az 1980-as esztendőre. 

••• 
Részletek az 1979. évi Segélyakciónkra beérkezett levelekből : 
1979. XI. 30 ... " ... nehogy ismét megelőzzetek a karácsonyi és újévi 

jókívánságok küldésében, én próbálkozom a közelgő ünnepek alkalmából 
Valamenyieteknek szívből jövő jókivánságaimat tolmácsoini. Legyetek 
igen boldogok új hazátok légkörében, mentsen meg az lsten minden lel
ki és testi fájdalmaktól, legyetek családotokkal együtt megelégedett pol
gárai új hazátoknak. Mi a régi hazában próbálkozunk ugyanazt élvezni, 
sajnos, evés eredménnyel. Megszoktuk a gyötrődésnek minden formáját , 
így fejet lehajtva hosszabbitsuk életünket egyik napról a másikra . Ezt 
választottuk, így friss lélekkel várjuk az ünnepeket és az Újévet, ami
hez nektek és családotoknak is sok boldogságot és egészséget kívánok 
igaz szeretettel. Barátotok és bajtársatok, aki 93 évével a legöregebb ba
rátotok az óhazában élők közül. Szeretettel. .. " 

1979. XII. 10... "N agyon boldog karácsonyi ünnepeket és független 
szabad Újesztendőt kívánok. Én már 91 éves vagyok, szebben nem tu-
dok írni. Sok, sok üdvözlettel: ... " 

1980. I. 4. .. "Boldog karácsonyi ünnepeket és Istentől áldott Újévet 
kívánok szeretettel. A jókivánatokat és az ajándékot nagyon köszönöm . 
Üdvözlettel: ... " 

1979. XI. 29 . . . "Édeseim! Nagyon szépen köszönöm a karácsonyi sze-
retetküldeményt. Én is kívánom a jó lsten áldását Reátok és boldog, meg-
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elégedett szent karácsonyi ünnepeket. Igaz szívből, hálám mellett sok 
szerető üdvözletet és csókot küldök ... " 

1979. XI. 29 ... "Kedves Testvér! Először is hálásan köszönöm a rólam 
való megemlékezést és az ajándékot. Isten áldását kérem az egész csa
ládra és jó egészséget ... " 

1979. XI. 30 ... "Irgalmas szívű jótevőnk! A Szentlélek 7 ajándékából 
sarjadt cselekedet, a szeretet, a fájdalom és irgalom anyja sugallatára 
nov. 13-án feladott csekkjüket a bank 30 dollár értékért 531.30 forintot 
fizetett ki. Köszönjük és hálát adunk Istennek, hogy 89 és 92 éveket adott 
bár betegségekben, de 57 éves házasságunkat megengedte. Látásomat, 
hallásomat gyengévé tette és 30 évi szorongásunkban példásan segitett. 
Földünk minden országából felénk irányitotta az ismerős és ismeretlen 
irgalmas szíveket. Nincs szavunk arra, hogy minden adakozónak kellő 
köszönetet mondhassunk. Ezért ismét a Szentlelket kérjük tárja ki kar
jat és áldja meg mindegyik jótevőnket. Fizessen ki minden adakozást 
helyettünk, s adja meg számukra a kellemes karácsonyi ünnepeket 
és áldásos boldog Újesztendőt ... " 

Ausztrália 

vitéz Sz.L.J., Como (Nyugatausztrália) 1079. XII. 10 ... "A Bajtársi 
Levelet megkaptam, köszönöm. Csak dicsérni tudom annak kitünően ös z
szeválogatott tartaimát (nem a magam írásáról szólok). Ha van is valami 
megjegyezni való a dicsérésen kívül, az valóban csekélység, mondhat
ni akadékoskodás. A nyomtatás valóban friss lehetett, mert - amint az 
mindig szokásom is volt - megérkezése után azonnal nekiültem végig
olvasni. Közben egyszer és a végén még egyszer kezet kellett mosnom a 
maszatoló nyomda.festék miatt. (Dehogy akarom én ezzel megbántani 
derék, jó Vörösváry Istvánt). A 41. oldalon az utolsó előtti bekezdés ből 
valami kimaradt, ami értelemzavaró lehet (Ez Igaz. " ... című munkájá
ra ... " szavak kimaradtak. A Szerk. hibája.) Ezeken a valóban nem túl
fontos dolgokon kívül akad még egy-két jelentéktelenebb valami, de 
szóra sem érdemesek, hiszen már így is "bogarászásnak" tünhetnelf fen
ti megemlitettek, ami pedig távol áll tőlem, hiszen csak hálával és köszö
nettelolvastam végig az egész B.L-t nem egyszer közel az elérzjkenyü
léshez. Mert hiába no, benne voltam és lelkemmel még ma is benne 
vagyok. Mint a jó versek bolondjának, a most megjelentek mindegyike 
megnyerte tetszésem, persze különböző fokban. A koronát Juhász Gyula 
általam nagyon szeretett verse \!iszi el, a "Testamentum" melyet egyik 
régebbi irodalmi délutánomon, más egyebek között, már elő is adtam. 

Mi itt kezdünk izzani-izzadni a felerősödő ausztrál nyárban s Ti pedig 
ott bizonyára olykor fel kell türjétek kabátotok gallérját a hideg ellen. 
Nekünk nem lesz hó az ablakunk előtt Karácsony eljöttekor és alig VÍ
gasztalás, hogy nem kell azt se seperni, sem pedig lapátoini. De azért 
lesz karácsonyfánk és dicsérni fogjuk a Messiás eljöttét. Ennek szelle
mében kívánok úgy Neked személy szerint, mint minden ottani baj
társnak kellemes ünnepeket és Istentől gazdagon megáldott valóban bol-

102 

dog és eredményekkel teljes Újesztendőt! Igaz bajtársi szeretettel bú
csúzom." 

A.P. Carlsruhe (Victoria) 1979. XII. 17 ... A B.L.-ek kb . ezelőtt egy hó-
nappal érkeztek meg, azokkal kapcsolatban különös észrevételeim nin
csenek. Lehetne egy részt biztosítani "Tanulságos nyomozások és szol
gálati élmények" cím alatt az ily tárgyú cikkek közlésére. Ugyancsak 
lehetne egy kis részt az előfordult humoros részek közlésére is fenntar
tani. Nem volna baj, ha ezek a B.L-ek terjedelmét felduzzasztanák. 
Mindnyájatokat sok szeretettel ölellek. 

M.M. Ashfield (New South Wales) 1979. XII. 17 ... "Édesapám, boldo
gult Mátéffy István ezds. volt, aki tulajdonképp úgy Németországban, 
mint itt Sydney ben az alapító tagok közé tartozik, sőt igen nagy része volt 
az egész Csendőr Család összefogásában és segitségében. Én tagja va
gyok, mint csendőr gyerek (bár 51 éves) a közösségnek, mely 9 évvel ez
előtt nyilvánosan kitüntetett munkálkodásomért. Továbbá Írtam emig
ráns újságokban is. Egyébként a Sydney-i főpostán vagyok a számvevő
ségen tisztviselő, öcsémnek kulturmérnöki cége van (consulting eng .). 
Felhőkarcolókat, shopping centre-ket (árucsarnok) stb. épít, bár most itt 
nem jó a gazdasági helyzet és főleg építészet terén nagy a pangás. 
Felépített felhőkarcolók üresen állnak. Még egyszer igen boldog ünnepe
ket és sok sikert az áldásos munkálkodásotokra. Bajtársi szeretettel üd
vözlöm kedves Mindnyájotokat ... " 

Özv. N.J-né Magill (South Ausztrália) ... ,,1980. I. 25. Nagyon hálás va
gyok és köszönöm szépen, hogy mindig küldik a B.L-et és igen sajná
lom, hogy sok kötelezettségem miatt már oly régen nem írtam. Nagyon 
jó a lap és igen nagy szeretettel és élvezettel olvasom. Itt küldöm most 
két versemet, már régen nem küldtem, sokat irogatok és itt-ott megje
lennek. Ez még egyetlen örömöm, mert járni már aig tudok, s szobám 
foglyaként élem belső életemet. Ezért még hálás vagyok. Szeretettel 
küldöm üdvözleteimet és jókívánságaimat, erőt akitartáshoz ! ... " 

U.M. Warradale (South Ausztrália) ... ,,1980. I. 6. Bárhol is lesznek 
1981-ben akár az USA-ban, akár Kanadában a '100 éves emlékünnep
ségek, oda szeretnénk eljutni. Akik messze, más világrészekből mennek 
oda, mint mi is, szükségük lesz tájékoztatóra, szállás, étkezés és az otta
ni utazások költségeire vonatkozólag. Tudnunk kell ugyanis, hogy mivel 
kell számolnunk. Mi tudjuk, hogy innen oda hogyan jutunk el - ez a 
nagyobbik költség, - de a kérdezettek, különösen az utóbbi időben ösz
szehasonlítva a mieinkkel nagyon felszöktek. Az itteni Csendőrnapot , a 
sok éves szokásnak megfelelően február 17-én, vasárnap, a Botanikus 
parkban tartjuk. Perth (W.A.) és Sydney (N.S.W') csoport jaival most 
közöltem elgondolásaimat 1981-re. A Csendőrnapot megint csak a régi 
szokás szerint tartanánk meg, míg júniusban, a Hősök-napi ünnepélyt 
(esetleg már május végén) összekapcsolnánk a m.kir. Csendőrség 100 
éves emlékünnepével. Így a hazafias ünnepélyekre eljáró közönség egy
ben áldozna a csendőr hősök és a csendőrség emlékének is. Aztán 1981-
ben, december végén, a Sydney-i 5. Magyar Találkozó alkalmával leg
alább a Katona-vacsorán, vagy esetleg külön ünnepélyen emlékeznénk a 
kiküldöttekkel együtt, országosan. 
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Az 1963-as Csendőrnapi összejövetel résztvevői Warradale-ben, 
Utczás Mihályék kertjében, b-ról j-ra: 

Zámbó Imre, Fodor János, Vitos Gábor, Kocsis László, Újházy Dénes, 
Négyesi László, Vincze Sándor, Pálmai György, Suba Lajos , 

Szőnyi Gábor, Utczás Mihály. 

Amerikai Egyesült Államok 

Id.N.E. Ligonier (Pennsylvania) .. . " A B.L. mindenkor a katonai iro
dalomban igen nívós . A mostani (1979. IV. 30) a legnívósabb. Tartalma 
mindent felülmúl. A képek és közölt cikke, a Hősöknapi gondolatok, az 
1979-i Csendőrnap , a " Kard és Kasza", " Mi vagy te számüzött-e, vagy 
bujdosó". Ezenkívül a többi, minden cikk. Az elhunyt bajtársak mélta
tása vért pezsdit. Sorolhatnám még tovább. A megemlitettek igazolják 
a B.L. kiválóságát. Isten áldjon meg mindnyájatokat! " (v .B.T.E. útján 
1979. IX. 25.) , 

Ifj. Dr. vitéz K.Z. Kensington (Maryland) 1979. X. 31 .. . " Bocsánatot 
kérek, hogy azzal kezdem a levelemet, hogy elnézést kérek a gyenge 
helyesírásomért, de mint volt csendőrtiszt fia azt a sorsot örököltem, 
hogy nem Hazánkban nőhetem fel, hanem egy idegen országban. Szüle
im az itteni idegen élet küzdelmeiben nem tudtak, mert nem ~lt ele
gendő idejük foglalKozni és tanítani engem és emiatt azt a kevese~, anHt 
tudok olvasni és írni , azt főképpen a magam erejéből tanultam. Mosta
náig az egyetemet jártam és a tanulás, meg a záró-vizsgák nagyon le
kötöttek. Köszönöm kedves sorait adományomért. Tudom, hogya csendő
rök száma állandóan csökken. A nyugdíjas bajtársak "fix" alacsony be
vételükből nem küldhetnek több támogatást. A Bajtársi Levél küldését 
nem szabad megszüntetni azok számára , akik úgy várják. Emiatt a súly 
jobban ráfekszik a fiatalok vállaira. Bárcsak többet küldhetnék. Én saj-
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nos nem vagyok szobrászművész. A csendőrfejet készitettem egy szobor
osztályban, amit az egyetemen vettem fel. Mikor kellett készítenünk egy 
fejet, én ezt a témát választottam, ami nekem nagyon kedves, szeren
csémre jól sikerült. Édesapámnak adtam az első példányt és jobb aján
dékot nem adhattam volna. Nagyon-nagyon boldog volt vele. Még két 
darabot készítettem, egyet a Csendőr Múzeumnak és a másikat magam
nak. 

33 éves vagyok, nyolc évet szolgáltam a US Coast Guard-nál mint (ope
rational) technikus. 1971-ben nősültem, feleségem miskolci magyar lány, 
ma orvosnő, 1973-ban kiléptem a katonaságtól és beiratkoztam az egye
temre, s öt és fél nehéz év után a múlt hónapban orvossá avattak, s 
ma dolgozom mint altató orvos (anesthetist) kórházban. Kisleányunk és 
fiunk is mindketten értenek és beszélnek magyarul. Amennyire lehet, de 
egyuttal büszkeség is, az , amit csak egy magyar érezhet. Kívánok egy 
boldog Karácsonyt és egy szebb és boldogabb Újévet szívből őszinte baj
társi tisztelettel." 

Dr. G.L. Kearney (Nebraska) 1979. XII . 31 ... "Hálás vagyok a B.L.
nek azért a sok kellemes óráért, amit a Levél olvasása jelent számom
ra. A Levélen keresztül újból és újból átélem a szép csendőri élménye
ket és átálmodom újból a régi szép napokat. Alkalmam van arra is, 
hogy résztvegyek bajtársaim örömében és osztozom bújukban. A B.L. 
elő bizonysága annak, hogyegyesületünk él , a Levél biztosit bennünket 
arról, hogy amig bízunk a jövőben és az Isten igazságában, addig tö
retlenül remélhetünk hazánk föltámadásában. Én az én részemről, ha 
hív a haza, gondolkozás nélkül fölcserélem egyetemi tanári taláromat az 
egyszerű csendőr egyenruhával. Csendőri tisztelettel." 

G.M. Cleveland (Ohio) XII. 21 ... " Készülünk a Szilveszter-i Csendőr 
Bálra. Reméljük, hogy sokan fogunk , illetve fognak megjelenni. Eddig 
igen sokan jelentkeztek. Én magam nagyon el vagyok foglalva a mun
kámmal, de jövőre azon leszek, hogy minél több tagot toborozzak az 
MKCsBK-nak. Nagyon szép, hogya B.L. mindig pontosan megjelenik. 
Ez egy igen nehéz és felelős munka. Nagyon jó érzés volt olvasni a Traun
fallvi Csendőr-Láger leírásról. Én is az egyik földalatti lakója voltam. 
De szerencsémre én rövidesen elkerültem az amerikai katonákkal Né
metországba. Tanitottam őket lovagolni." 

H.S. Somerset (New Jersey) 1980. L 4 .... " a B.L. talán ilyen jó még 
sohasem volt, mint most. Személy szerint engem annyira leköt, hogya 
TV nézés után, amikor feleségemmel együtt visszavonulunk, akkor kez
dem olvasni és bizony későre fordul már az idő , amikor majd az egész 
lapot kiolvasva teszem le és alszom el. Szóval élvezetes és nem unalmas 
olvasmány. A másik erőssége a lapnak, nincs benne az átkozott pénz 
kunyerálása , amit nemcsak én nem szeretek, de a többi Bajtársaink 
sem. Az én véleményem az , hogy ha több pénzre van szükségünk a lap 
előállítására és az adminisztráció fenntartására , nyiltan , érthetően meg 
kell írni és akkor annyit próbálok összeszedni és elküldeni. Ez nemcsak 
az én , hanem a többi Bajtársam véleménye is . Csak így tovább , csak gra
tulálni tudok. Legyen ennek a B.L-nek a küldetése a még életben lévő 
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csendőr bajtársak összetartása, országhatárokon keresztül , hiszen ere
detileg is ezzel a célzattal indult" ... 

v.N.L. Northfield (Ohio) 1979. VIII. 4 ... "Szeretettel köszöntöm a B.L. 
szerkesztőségének minden tagját. Kérem a mindenhatót, hogy adjon erőt 
és kitartást, főleg az utóbbit, munkátok elvégzésére azok részére és _ 
akik még húzzuk a hazátlanság nehéz igáját - örömére. Mert öröm ne
künk az a nap, mikor meghozza a posta a B.L. újabb számát és egyúttal 
könnyfakasztóan fájdalmas, amikor olvasom benne elköltözött egykori 
kedves Előljáróim és Bajtársaim elmulását ... Nem vagyunk már gyere
kek! Szembe tudunk nézni a tényekkel! Ha születtünk, el is kell menni 
oda, ahonnét az Írás betűi szerint vétettünk, vissza a földbe." 

Európa 

Dr. V.L. Appenzell (Sveic) ,,1979. XII. 20 ... Egyébként nagy csapás 
értEt a magyar egyházat. Dr. Wáchter, az einsiedelni magyar páter 
meghalt. Életében több, mint ezer autót juttatott az otthoni magyar papok
nak. Nagy csapás ez, pláne, ha nem találnak megfelelő utódot. Évente 
kb. 1 millió svejci frankot tudott összehozni a német nyelv-területekről ... 
Szinte azt kell mondanom, hogyamagyarságnak talán a legnagyobb 
jótevője szállt vele sírba. Remélem, hogy majd akad megfelelő utód, 
aki a szép munkát folytathatja ... " 

Dr. G.B. Innsbruck (Ausztria) ,,1979. XII. 14 ... Mi, a Collegium Card. 
Mindszenty Ungarisches Jugendheim-ben, változatlanul dolgozunk, mert 
változatlanul futnak hozzánk hazai fiatalok. Becsületére legyen mondva a 
fiuknak, tehetségesek és jól tanulnak. Négyet avatott doktorrá az egye
tem és kettő lett egyetemi tanársegéd. De lesz még több is." 

H.Gy. Oberwart-Felsőőr (Ausztria) 1979. X. 3 ... "Közlöm, hogya Bajtár
si 'Leveleket mindig megkapom, amit hálásan köszönök. Én bizony több
féle betegségben szenvedek, de azért türhetően érzem magamat. Nyocfé
le gyógyszeren élek. 1945-ben Karsayékkal együtt voltam a felsőauszt
riai Traunfall-i erdőtáborban. Én mindenre igen jól emlékszem. Karsay 
volt alez. urékkal sikerült 1945. szept. 7-én éjjel kocsival meglépni a ha
zaszállítás elől. Kivánok én is minden jót, kellemes ünnepeket és szeren
csés Újévet, a betegeknek gyógyulást!" 

B.J. Ligist (Ausztria) 1980. II. 19 ... "Nyugdíjassá való előléptetése al
kalmából fogadja szívből jövő jókivánságaimat! Engedje a Mindenha
tó, hogy nyugdíj át hosszú ideig és egészségben élvezhesse mindnyájunk 
örömére. A nyugdíjas élet a legmagasabb tisztség, amelyet el lehet ér
ni. Sajnos azonban azt is tudomásul kell vennünk, hogy az út az elért 
tisztSégről már csak lefelé megy. Én egyszer Lengyel Béla altb~. urat 
aki 83 éves kérdeztem meg, aki ma is jár előadásokat tartani osztrák 
és magyar vonalon és a Graz-i Frontharcos Szövetség egyik osztályának 
elnöke, mi az oka annak, hogy az idő szaladni engedi és fiatalosan tud 
maradni? - Ja fiam az nagyon egyszerű - válaszolta , _ naponta testi 
és szellemi torna , betartani az idős ember számára fontos életmódot : 

. mértékletesség evésben, de különösen italok fogyasztásában. " 
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Délamerika 

v.V.F. Los Polvorines (Argentína) 1979. XII . 8 . . . "A B.L. 1979. okt . 
31-iki száma ismét igen jól sikerült. Most is átolvastam az egészet. Az 
abban megjelent 90. születésnapi megemlékezést megköszönöm és külö
nösen a B.L. részéről kifejezett jókivánságaitokat, melyeket meleg sze
retettel és nagyrabecsüléssel vettem. A Ti munkátok maradandó, mely 
értéket képvisel és örömmel látom a B.L. általad vezetett irányából, hogy 
azt ápolja szeretettel ,ami összetart'. A továbbiakhoz is igen sok sikert 
kivánok ... Most , hogy már az ünnepek és az Újév közeledik, kívánok 
Nektek őszinte szívvel minden jót és egy boldogabb Újesztendőt! Kedves 
Bajtársaimat, munkatársaidat is meleg szeretettel köszöntve, Téged sze
retettel és nagyrebecsüléssel ölellek." 

Á.B., Wilde (argentína) 1979. XII. 16 ... "Megint kiöregedett egy esz
tendő és Isten segitségével elérkeztünk egy újabb, torzszülött esztendő
höz , mely lehet, hogy borzalmasabb lesz a mostaninál. De jó hír is van. 
Vivóink mindenfele sikereket aratnak. Köszönet Gerendi Imre mester
nek. Sajnos, hogy az argentínokat nem nagyon érdekli ez a nemes sport, 
mert nem ,nemes' és brutális, mint a labdarúgás. Pedig ebben van tudás, 
kultúra és sokan irigyelik a szerencsés argentínokat, csak ezek nem vesz
nek tudomást róla . Kívánok minden bajtársnak nagyon kellemes ünnepe
ket, Újesztendöt. Egészséget csak annyit, hogy ~egérhessük Hazánk fel
szabadulását. Bajtársi szeretettel ölellek." 

E. T. Buenos Aires (Argentína) 1979. XII. 15 . . . "Karácsonyi levelem ez
úttal késve fog megérkezni. Messziről jön, Buenos Airesből, ahol jelen
leg egy munkán dolgozom. Tavaly Karácsonykor senkinek se tudtam írni, 
mert akkor Iránban voltam, hol az időtájt már javában folyt a lövöldö
zés . Én szeptemberben mentem oda az ottan felépített papírgyár bein
dítására és első éves üzemeltetésére. Ebből sajnos a politikai fejlemé
nyek miatt nem lett semmi. Már októberben általános sztrájkok voltak, 
úgy hogy az üzem ment két napig , azután állt háromig. A gyár Teherán
tól 300 km. északra a Kaspi tó déli partján van, hol a nygtalanság főleg 
tüntetésekben nyilvánult meg. Nov. 4-én (1978) este fél 8-kor az öreg föld 
megrázta magát, ami egy 5.8-as nagyságrendű földrengésben nyilvánult 
meg. Bár emberéletben kár nem esett és lakóépületek is csak kisebb 
károkat szenvedtek, a papírgyártó gép erősen megrongálódott, mert kb. 
50 vasöntvény eltörött a rengés által okozott rázódás következtében. Mi
vel az irániak akkor már dolgozni egyáltalán nem akartak, a kanadai 
csoporttal álttunk neki, hogya gépet üzemképes állapotba hoz)uk. Ezt 
el is értük 5 hét alatt és a gépet üzemeltettük egy teljes napig. A helyzet 
kezdett egyre rosszabb lenni, s általános kiüritési terveket dolgoztunk ki, 
amit azután a kanadai U.S., angol és ny.-német kormányok el is határoz
tak Karácsony után, s a velünk lévő összes külföldieket a kanadai légi 
erők csapatsz·állítÓ gépei Újév napján (1979 ki is vitték az országból. 
Én azonban a vállalat kérésére még ott maradtam 10 másik kanadai
val. Minket február 12-én szállítottak ki Ankarába, honnan azután rendes 
légijárattal hazakerültünk. Holmink nagy része Iránban maradt, meg ka-
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pásához túl sok reményt nem fűz ünk. A vállalat, mely Montreálból Irán
ba küldött csőd előtt állott, mivel az irániak már október óta nem fizettek. 
Új állás után néztem. 

Az új munka augusztus végén váratlanul környékezett meg. Egy 
Vancouver-i (Kanada) vállalat keresett néhány embert Argentínába, egy 
papírgyár tervezéséhez, mint szaktanácsadót. Így kerültünk ide október 
elején. Ez éppen jókor jött, mert a kanadai őszből a délamerikai tavasz
ba jöttünk. Persze semmi se csupa tejföl. Buenos Aires, mint a neve is 
mondja, ,jó levegő' nem nagyon szolgál most már rá erre a névre, lakos
sága 8 millió. Első látására szép, rendezett város benyomását kelti. Ez 
azonban nagy tévedés. Egy két fúútvonal és tér kivételével a város elha
nyagolt, piszkos és rendezetlen. Csatornázása elavult, a járdák, útteste k 
javításra szorulnak. Az autó forgalom óriási, a vezetők, beleértve az 
autóbuszvezetőket is erőszakosak, s a gyalogos vigyázzon magára, mert 
különben ott marad. Népessége főleg spanyol, vagy délolasz eredetű, 
keverve később angol, német és középeurópai elemekkel. Sok magyar is 
van. A munkának vannak érdekességei, de általában csalódást kelt, fő
ként azért, mert nemcsak a spanyol nyelvvel kell bírkózni, de a latin
amerikai mentalitással is, aminek olyan elemei vannak, mint erőszakos
ság, hiúság, önteltség és lustaság. Így a munka, mely eredetileg 30 hó
napra volt tervezve, el fog húzódni legalább egy évvel tovább. Jelenleg 
úgy néz ki, hogy jövő augusztusban, vagy szeptemberben megyünk egy 
hónapos szabadságra. De erről majd a jövő évi beszámolómban írok." 

Gál József Sao Paulo, (Brazília). Csoportunk összejöveteleinek hűsé
ges látogatója, 83 éves tb. tagja, alábbi versét küldötte be Müller Antal 
őrm. csoportvezető, mely a fiatalokról szól, ahogy régen mi is megindul
tunk: 
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Kislányom a leckét írja 
I , U B betű, 
Palatáblán a vesszője 
Föl, le, s félredül. 

Javít, törül, űjra írja 
Telnek a sorok, 
kérdóleg néz, JÓVáhagyom 
S szeme rám ragyog . 

I,M,B. betű 

Érjad lányom, édes lányom 
I , U, B betű, 
Boldog világ: bár az élet 
Óh, be keserű. 

Gyenge tested gyolcs takarja 
A ngyal a szemed, 
Óh, félek majd az életbe' 
Könny füröszti meg. 

J 

(Vargaszeg) 

Kanada 
M.I. Vancouver (British Columbia) 1979. XII . 9 . . . "A B.L.-t megkap

tam. Nagyon köszönöm , hogy gondoltál rám. A lappal kapcsolatban : 
igazán nagyon jó, értékes, tájékoztató és tanulságos cikkek vannak benne. 
Ezért a cikkek írói és a vezetőség dicséretet és -köszönetet érdemel 
tőlünk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Újévet kívánunk Nektek 
és a Calgaryban élő bajtársaknak is ... " 

Értesítések 

Landau-ból (in der Pfalz), Nyugatnémetországból 1979. XII. 20-Bd kelt
tel 26.90 kanadai dollárt kaptunk postai pénzes utalványon 1980. I. 16-án, 
mely összeget a Bajtársi Levél kiadási költségeire köszönettel bevéte
leztük. Kérjük a feladót, hogy szíveskedjék nevét és címét is közölni, 
hogya B.L-t pontosan küldhessük. 
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A MKCsBK "Bajtársi Levél" Kiadóhivatala ezúton is nyugtázza köszö-
nettel az 1979. szeptember l-től 1980. március 12-ig beérkezett előfizeté-
seket, adományokat és egyéb pénzküldeményt : 

R.J . 20.00 S.L. 25 .00 v.Á-A.Z. 10.00 
V.G. 20.00 L.F. AU 20.00 v.N.L. 5.00 
B.A. 30.00 V.Á-A.Z. 10.00 v.N.L. 5.00 
T.K . 20.00 K.T.T. 24.00 Dr .V.G. 10.00 
Dr.K.S. 25.00 v.Cs .1. 25.00 Id.N.1. 10.00 
v .T.P.F. 10.00 F.J. 20.00 v.P.P . 5.00 
O.P. 15.00 v .S .B. 13.00 MKCsBK. 75.15 

London 
v .Sz.J. 15.00 F .A. 12.00 ifj.Dr .K.Z. 20.00 
SZ.F . 20.00 M.J. 20.00 özv .Dr.P .Z. 14.53 
SZ.L. 20.00 SZ .Z. 12.00 E.E .H . 20.00 
v.P.K. 25.00 Dr.H.E. 20.00 P.J. 15.00 
v .P.L . 40.00 id.K.L. 12.00 v.Á-A.Z. 10.00 
V.Zs. 5.00 Dr.Á.L. 2.00 T.G. 10.00 
M.J-né 30.00 T.P. 15.00 Nt.B.A. 20.00 
S.L. 40.00 SZ.1. 10.00 S .A. 15.00 
R.I.F . 30.00 P.E. 10.00 D.B. 10.00 
M.Á. 15.00 Gy.Ö. 50.00 v.N.L . 5.00 
P .Zs. 3.00 K.J. 10.00 CS.L . 5.00 
V.S. 30.00 B .Á. 15.00 K .l. 10.00 
B.F. DM 40.00 B.l. 20.00 v.T.P.F. 10.00 
CS.B. 10.00 Dr .B.E.L. 15.00 H .G. 10.00 
v .Sz.J. 15.00 G .M. 20.00 S .P . 20.00 
N .M. 5.00 v.S.1. 20.00 P .A. 20.00 
H-né K.K. 5.00 v.Á-A .Z. 10.00 A.Gy. 15.00 
V.G.L. 10.00 B .S. 12.00 L.J. 30.00 
D.l. 24.00 P.B . 25.00 F ·.M. 70.00 
F .P. 12.00 T.Á. 25 .00 D .S-né 20.00 
D.S . 35.00 Landau 26.90 M.M. 12.70 
v.Sz.L.J. 30.00 P.l. 15.00 K.J. 15.00 4 

v .K.L. 12.00 H.J . 6.00 v.K .A. J 12.00 
M .K. 15.00 M.Á. 12.00 Dr.Sz.E. AU' 20.00 
H .l. 25 .00 K.G. 12.00 CS .J . 20.00 
E.M. DM 60.00 G .Zs. 20.00 özv.M.J-né AUlO.OO 
B.J . ' 15.00 K.F. 30 .00 v.Á-A .Z. 10.00 
SZ.A. 67.10 CS.L. 20 .00 T .L. 10.00 
E . M. 10.00 H .L. 10.00 v.N.L. 5.00 
v.O-S.L ., AU 20.00 Dr .A.T .L. 15.00 K .K. 15 .00 
H.F . 12.00 CS.F . 15.00 P.J. 12.00 
N.Ö. 10.00 M.L. 15.00 T .l. 25.00 
B.A. 10.00 L .L . 12.00 Dr.R .B . 30.00 
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.... 

P.J. 10.00 Á.B. 

v .Á-A.Z. 5.00 Cs.K. 

12.00 

25.00 

MKCsBK. 200.00 
Calgary 
MKCsBK. 107.00 
Sao Paulo 

A felülfizetésekért ezúton is hálás köszöntet mondunk. 
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SZERVEINK: 

A Bajtársi Levél 

A M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség - MKCsBK - hivatalos lapja, 
központi tájékoztatója. 
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Szerkeszti a MKCsBK Vezetősége megbízásából a Szerkesztő Bizottság. 
Kiadja a MKCsBK Vezetősége. 
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