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Bajtársaink hivatalosan bejegyzett jótékonycélu társadalmi 
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Quebec tartományban : Association des Veterans Gendarmes 

Royaux Hongrois , MKCsBK No. 96 Libro C-268, 
Quebec, (P.Q.) le decembre 1972. 
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Alberta, 28th October, 1975. 

A MKCsBK VEZETŐSÉGE: 
vitéz Baranchi Tamáska Endre 

MKCsBK vezető 

A MKCsBK Vezetősége önként és önzetlenül intézi világszervezetünk 
tájékoztató, nyilvántartó és segélyügyi szolgálatát. 
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l./Bajtársainkkal az összeköttetést fenntartani , érdekeiket képviselni, 
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2./Előadások, ünnepélyek társasvacsorák rendezésével anyagi alapot 

teremteni és ebből rászoruló bajtársainkat és hozzátartozóinkat segí
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3./ Ápolni a szolgálati ideálokat és kegyelettel megőrizni emlékét a volt 
M.Kir. Csendőrség azon tagjainak, akik a törvény és a rend szolgá
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l. fBajtársainkkal 8z összeköttetést fenntartani , érdekeiket képviselni, 
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Haz" jukért áldozták életüket. 
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1./ Az MKCsBK Vezetőség hírei 

ad vBTE-vez 
4/1981.sz. 

Kedves Bajtársaim! 

MKCsBK Vezető 

Sarasota, Fla.,USA. 
a 100. Csendőrnapon,1981.II.14 . 

l. sz. körlevél 

Isten kimondhatatlan jóvoltából-nem sokan ugyan-de megértük a 
m. kir. Csendőrség alapításának 100. évfordulóját. Amilyen jóérzés ez 
mindnyájunknak, még ma is életben lévő csendőröknek, annyira száll
jon hálánk és köszönetünk azok felé, akik nehéz viszonyok között a számű
zetésbe került csendőröket bátran összeszedték, egyesületbe tömörítet
ték. Azóta egymással karöltve-bár szétszóródva az egész világban-de 
élhetjük emigrációs csendőr életünket. 

Sajnos a 100. évfordulóra soraink erősen megfogyatkoztak. Hány 
levél tanúskodik arról, hogy mennyi csendőrt éltetett az a nemes gondo
lat, hogy ezt a nevezetes évfordulót megérhesse. Azonban a Mindenható 
másként határozott és sokaknak kellett bevonulniok a Hadak ÚtjáI;a. 

Bajtársaim! Mi akik megérhettük ezt a nevezetes évfordulót, 1981 feb
ruár 14-ét, nekünk kötelességként maradt továbbra is fenntartani Közös
ségünket, mert ezt kívánja tőlünk sok ezer hősi és mártírhalált halt baj
társunk emléke, de ugyanezt kívánja a~ azóta elhalt bajtársak emléke is , 
akik megszületésében, majd további eredményes munkájában közremű
ködtek. 

Jó érzés olyan leveleket kapni, hogy nem szabad hagyni kialudni a tü
zet,s azt továbbra is táplálni kell. 

Meg kell nyugtatnom minden bajtársamat, hogy én is örömmel táplá
lom ezt az őrtüzet, amíg az Úristen életben megtart. Egyben tudomására 
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kell hoznom az aggódóknak, hogy semmiféle lépést nem tettem Közössé
günk rpegszüntetésére és nem tárgyaltam esetleges beolvadásról sem. Itt 
vagyunk a 100. esztendőben, s a torontoi ünnepségek alkalmával az írás
ban beérkezett indítványok alapján tárgyalni fogunk a MKCsBK életéről. 
Ebben egymagam nem dönthetek. Ez megsértené azoknak az emlékét, 
akik a MKCsBK;-t létrehozták. 

Sajnos az ügyvezetői tö"rzs évek óta nincs betöltve, aminek sokszor érez
zük hiányát. A BAJTÁRSI LEVÉL szerkesztői székébe is 1981 után új je
lentkezőt várunk. Vagy megszünjön a B.L.? Így nem léphetünk át a 10l. 
esztendőbe. 

Kevesen vagyunk, hiszen soraink napról napra fogynak, de tudom, s ér
zem, hogy a maroknyi seregben még ma is akadnak áldozatos emberek, 
még ma is lOOo/c -os csendőrök és az MKCsBK továbbra is folytatni tudja 
eredményes munkáját. 

E reményteljes gondolatok jegyében köszöntök minden MKCsBK tagot, 
s jövőbeli munkánkra a Magyarok Istenének áldását kérem! 

HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL! 
Bajtársi köszöntéssel: 

~A~'~~ / 7 v a MKCsBK vezet6j.~~ 

MAGYAR KIRAL YI CSENDűR BAJTARSI KöZöSSt:G 
ROY AL HUNGARlAN NOUNTED POLlCE VETERAN ASSOCIATION 

KÖNIGLICH UNGARlSCIIER GENDARNERlE KANERADSCIIAFTSBUND 

ASSOCIATION DE LA GENDARNERlE ROYALE HONGII.OISE 

2. sz. KÖRLEVÉL 

Kedves Bajtársaim! 

Sarasota, 1981. márc. 8. 

vitéz Baranchi Tamáska Endre 
MKCSBK vezető 

A 100 éves Jubileumi Díszérem ügyében tájékoztatom valamennyi Baj
társamat, akik azt igényelték és a térítési árat befizették. 

Az alapítási okmányban /B.L. 1978/2.szám/ a JDÉ-re való jogosultság le 
van fektetve. Röviden minden volt csendőr, csendőr hozzátartozó és tb. 
csendőr, illetve tb. MKCsBK tag erre jogosult. 
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1.1 Az MKCsBK Vezetöség hirei 

ad vBTE·vez 
4/1981.sz. 

Kedves Bajtársaim! 

MKCsBK Vezetö 

Sarasota, Fla.,USA. 
a 100. Csendörnapon,J981.11.l4. 

J. sz. körlevél 

lsten kimondhatatlan jóvoltából-nem sokan ugyan~e megértük a 
m. kir. Csendőrség alapításának 100. évfordulóját. Amilyen jóérzés ez 
mindnyájunknak, még ma is életben lévő csendőröknek. annyira száll· 
jon hálánk és köszőnetünk azok felé , akik nehéz viszonyok között a szál11ú, 
zetésbe került csendöröket bátran összeszedték, egyesületbe tömörítet· 
ték. Azóta egymással karöltve-bár szétszóródva az egész világban~e 
élhetjük emigrációs csendőr életünket. 

Sajnos a 100. évfordulóra soraink erősen megrogyatkoztak. Hány 
levél tanúskodik arról , hogy mennyi csendőrt éltetett az a nemes gondo· 
lat. hogy ezt a nevezetes évfordulót megérhesse . Azonban a Mindenható 
másként határozott és sokaknak kellett bevonulniok a Hadak Útjár,a. 

Bajtársaim! Mi akik megérhettük ezt a nevezetes évfordulót, 1981 feb· 
ruár 14-ét, nekiJnk kötelességként maradt továbbra is fenntartani Közös· 
ségünket, mert ezt kívánja tölünk sok ezer hősi és mártírhalá lt halt baj
társunk emléke, de ugyanezt kívánja az azóta elhalt bajtársak emléke is, 
akik megszwetésében, majd további eredményes munkájában közremü
kodtek. 

Jó érzés olyan leveleket kapnj , hogy nem szabad hagyni kialudni a tű
zet,s azt továbbra is táplálni kell . 

Meg kell nyugtatnom minden bajtársamat. hogy én is örömmel táplá
lom ezt az őrlüzel, amig az Úristen életben meglart. Egyben tudomására 
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kell hoznom az aggódóknak, hogy sem miréle lépést nem tettem Közössé
günk megszüntetésére és nem tárgyaltam esetleges beolvadásról sem. Itt 
vagyunk a 100. esztendőben, s a torontoi ünnepségek alkalmával az írás· 
ban beérkezett inditványok alapján tá rgyalni fogunk a MKCsBK életéről. 
Ebben egymagam nem dönthelek. Ez megsértené azoknak az emlékét. 
akik a MKCsBK-t létrehozták. 

Sajnos az ügyvezetói tőrzs évek óta nincs betöltve, aminek sokszol' érez
zük hiányát. A BAJT.\RSI LEVEL szerkesztői székébe is t981után új je
lentkezőt várunk. Vagy megszünjön a B.L.? igy nem léphetünk át a lOl. 
esztendőbe. 

Kevesen vagyunk. hiszen soraink napról napra fogynak, de tudom. s ér· 
zem. hogya maroknyi seregben még ma is akadnak áldozatos emberek . 
még ma is IOOl'ft·os csendörök és az 1\1 KCsBK továbbra is folytatni tudja 
eredményes munkáját. 

E reményteljes gondolatok jegyében k(iszöntők minden MKCsBK tagot , 
s jövőbeli munkánkra a Magyarok Istenének áldását kérem ! 

HIvEN , BECSÜLETTEL, VITÉZÜL! 
Bajtársi köszöntésse l : 

,-~.~~ / 1>1-: a MKCsBK vezetÖj~~ 

~IAGYAR KIRALYI CSENDOR BA ITARSI KdZöSSi!;C 
lO'I ...... IfUNGo\al..t.It IIIOI..IfjT[D JOUIC& YE"fEAAI'I A$'iOICUo.fIOfI 

itllMCUOt Cl'lCA&IkJtU CDlo.o. .... fUl: l.UIt:~D 
t.JIOCUoT1Ol" .,. uo CV«I ...... r ... r .Dv ...... r lIiDI'/()aOIS[ 

2. sz. KÖRLEVÉL 

Kedves Bajtársaim! 

SUU'MI. 118 •. ",jr~.I. 

vir .. &1r.nchi T.m,ú,t. Endn 
MKCSBK URIS 

A 100 éves Jubileumi Díszerem ügyében tájékoztatom valamennyi Baj
társamat~ akik azt igényelték és a térítési árat befizették. 

Az aJapitási okmányban IB.L. 197812.szárn/ a JDÉ-re való jogosultság le 
van rektetve . Röviden minden volt csendőr, csendőr hozzátartozó és tb. 
csendőr. illetve tb. MKCsBK tag erre jogosult. 



Az okmányt térítési ár nélkül mindenki megkaphatja . Ez ingyenes. 
Jelenlegi helyzet: Az első éremverő cégtől el kellett vennünk a rende

lést, mert az olyan magas árat kért a megrendelés után , hogy azt nem 
lettünk volna képesek fizetni. IK.b . 40-45 US dollár, plusz az éremszalag. 

Így más céget, illetve éremverőt kellett keresnünk. Mint egy rövid ér
tesítésemben már említettem, szerettük volna az érmet tisztaezüstből 
10.9991 veretni , de ez szinte lehetetlen lett a magas árak miatt. Így a JDÉ 
ezüstözött ötvözetből fog elkészülni./Kivitelezésben a relief selymesfé
nyü ezüst, a háttér pedig ragyogó ezüst színü .1 

A késedelmet az is fokozta, hogya B.L-ben kijelölt határidőre - 1980. 
augusztus 31- nem hogy a térítési díjak, hanem még az igényiések se ér
keztek be. Mivel az MKCsBK pénztárában arra összeg nem állott rendel
kezésünkre, hogyaverőtőkét megrendelhessük, s azt előre elkészítethes
sük, várnunk kellett 1980. December 31-ig. 

Jelenleg 174 bajtárs küldte be a térítési díjat, s ez már valami , ha azt 
vesszük, hogy a szabad világban még ma is kb. 500 - 550 volt csendőr él. 

Amint A VERŐTŐKE MEGVAN, mely az MKCsBK tulajdona lesz , nincs 
akadálya annak az éremkészítő szerint, hogy nemcsak színezüstből de 
színaranyból is verettessünk valakinek, aki azt megrendeli és kifizeti. 

Minden remény meg van arra , hogya JDÉ a majusi találkozóra elké
szüljön és azok ott átadhatók legyenek. A távollévők részére postán lesz 
elküldve. 
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Megjegyzés. 30.00 US dollárnak értékben megfelelt 35.00 kanadai dollár. 
Az átváltással kapcsolatos bankköltségek elkerülése végett kértünk 
35.00 kanadai dollárt. 

A kanadai dollár árfolyamában mutatkozott csökkenés miatt, hogy az 
érmekre beküldött térítési díjak eredeti vásárlási értékét megóvjuk, a 
beérkezett összegeket Vezető bs-unk kezeihez utaljuk át, aki azokat a föl
használásig külön bankszámlára helyezve kamatoztatja . 
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E L S z Á M o L Á s 
A M.K.Cs.B.K.Bajtársi ~evél Szerkesztőség és Kiadóhivatalhoz 

1979 november l4-től 1980 október 31-ig 'heérkezett adományokról: 

T á r g y Bevétel 

Egyenleg 1979 november l4-én 195.57 

Bajtársi Levélre 
Ugyvezetésre 6,431.94 

,.2..':$é ~l~:I_ Fi pr'i 
Jubileumi Diszéremre 1,297.12 

Muzeum és esendőr tablóra 7.00 

ElI:yebekre 8.00 

1980 évben összesen: 7,939.63 

Kölcsönadott bankbetét visszavonva 
Határidős, magas kamatlábu bankbetéten: 
A maradvány és a bankbetét összesen: 

Kiadás 

3,175. 4 0 . 
15/+.70 
805.00 
979.64 
554.88 

59.00 
5,728.62 

MaradvR.ny 

195.57 ' 

2,211.01 
1,500.00 
5,000.00 
8,711.01 

azaz Nyolcezerhétszáztizenegy dollár és Ol cent. 
Calgary, 1980 október 31. 

~~~y 
pénztáros. f ,;lelcs X:: adó. 

Az 1980 évi elsz;!molást felülvizsgál tuk. A visszatért pénzes
utalványoka~ és ~an~olyószámlákat előtaláltuk. A- fenti elszámolás 
a M.K.Cs.B.K. Bajtársi Levél Szerkesztőség és Kiadóhivatal pénztár
be t étkön:vv és bankbetétkönyv adataival megell:li!:yezik, hitelességét 

igazoljuk. 
Calgary, 1980 december 19. 

, , t1 
/>h1_~~~ ./.' .. 11...!~ 

pénztári ellenőr. pin~ ellenőr. 
A-::, 1980-as pénztári els zámolás t á t vi3sgáltam és a20t jóváhagyom, 

s a Ba jtársi Levélben va~_l~zlé~e~sszakÜldöm. 
Sarasot a, 1981. ..... 
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Az okmányt téritési ár nélkül mindenki megkaphatja. Ez ingyenes. 
Jelenlegi helyzet: Az első éremverő cégtől el kellett vennünk a rende

lést. mert az olyan magas árat kért a megrendelés után. hogy azt nem 
lettünk volna képesek fizetni. l K.b. 40-45 US dollár, plusz az éremszalag . 

Így más céget. illetve éremverőt kellett keresnünk. Mint egy rövid ér
tesítésemben már említettem. szerettük volna az érmet tisztaezl"lstböl 
10.9991 veretni. de ez szinte lehetetlen lett a magas árak miatt. Igya JDÉ 
ezüstözött ötvözetböl iog elkészülni.lKivitelezésben a relief selymesré
nyú ezüst, a háttér pedig ragyogó ezüst színti.1 

A késedelmet az is fokozta. hogya B.L-ben kijelölt határidőre - 1980. 
augusztus 31- nem hogy a térítési díjak. hanem még az igényIések se ér
keztek be. Mivel az l\1KCsBK pénztárában arra összeg nem állott rendel
kezésünkre, hogya verötőkét megrendelhessük, s azt előre elkészítethes
si"ik, várnunk kellett 1980. December 31-ig. 

Jelenleg 174 bajtárs knldte be a térítési díjat. s ez már valami. ha azt 
vesszük, hogy a szabad világban még ma is kb. 500 - 550 volt csendor él. 

Amint A VE RÓTÓKE MEGVAN. mely az MKCsBK tulajdona lesz. nincs 
akadálya annak az éremkészítő szerint. hogy nemcsak színezüstból de 
színaranyból is verettessünk valakinek. aki azt megrendeli és kifizeti. 

Minden remény meg van arra, hogya JDÉ a majusi találkozóra elké
szüljön és azok ott átadhatók legyenek. A távollévők részére postán lesz 
elküldve. 
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l\legjegyzés. 30.00 US doUárnak értékben megfelelt 35.00 kanadai dollár. 
Az átváltással kapcsolatos bankköltségek elkerülése végett kértünk 
35.00 kanadai dollárt. 

A kanadai dollár árfolyamában mutatkozott csökkenés miatt, hogy az 
érmekre beküldött térítési díjak eredeti vásárlási értékét megóvjuk, a 
beérkezett összegeket Vezeto bs·unk kezeihez utalj uk át. aki azokat a föl
használásig kiHön bankszámlára helyezve kamatoztatja. 
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ELSZÁMOLAs 

A M.K.Cs,B.K.Bajtárai Levél Szerkeszt3ség és Kiadóhivatalhoz 
1979 nove~her 14-t~1 1980 okt6her ,l-ig heérkezett ado~ányokr61: 

T á r g y Bevétel Kiadás MaradVÁny 

Egyenleg 1979 november 14-6n 195.57 195. 57 
Sajdrsi LsvHre 3,175. 4 0 
U vezetésre 6,"31 .94 154.70 
se~él~'~~r~.~ ____________ -t~-=~~C-+-___ :60~5~.~OO:-i 
Jubileumi Diszéremre 1.297.12 979.64 
Muzeum és esendór tabI6ra 7.00 554 . a8 

ebekre 8 .00 59 . 00 
1980 évben összesen: 7,939 . 63 5.728 . 62 2,211 .01 

Kölcsönadott bankbetét vissz.vonva 
Határidős, magas kamatlábu bankbetéten: 
A maradvány és a bankbetét összesen: 
azaz llyoleezerhét8z8ztizeneg)' dollár és Ol 

Calgary, 1980 okt6ber 

f 'llellS s '<'. sdb . 

cent. 

1 ,500 . 00 

5.000.00 
8,711 .01 

~ fF." 
pér:ztáros. 

Az 1980 évi e18 ~olást relülvizsgáltuk. A vissz.~ért P!nze~
utalványoka" és "'an .ol,.6námláka~ el6talált;uk •. A te~t1 alS%~ol,!-a 
a M.K.Cs.B.K . 3aj~ársi Levél Surkeutliség és K1~d6h1,:,at81 penztar
be~étkönvv és bankbatétkönyv adataival ~eIl;ep:neZlk. !l1t;elesGégét 

iguzoljuk. 
Calgar,. . 1980 december 19. 

,y lJ .... :~ ~ .{:,..;;.. ~ 
pér.ztári ellenlir. pínzt~ri ellenőr. 

A= 19~as ~énztári 
8 a Baj t&rsi Lev~lben 

a19:ámo1áat á tvi~sEá1tam és a~t jováhagyom. 
~,,1I',,·. visszaküldCim. 

.4n Sarasota. 1981 . 

,;5---..... ' t:;~, 
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Tanulmányok, Cikkek, Leírások, Versek 

vitéz Baranchi Tamáska Endre 

Emlékezzünk ... 

1881-1981 

A történelemben 100 esztendő vajmi kevés, hisz a mai korszerű kutatás 
idejében már sok-sok ezer esztendőnél tartunk, s az emberiség kul
tur áj a is sok ezer esztendővel megelőzi Krisztus születését. 

Egy ma még élő és működő, de nem nagy számban lévő csoport csupan 
csak a 100. esztendőt elérve is igen fontos mérföldkőhöz érkezik. 100 esz
tendővel ezelőtt tették le alapköveit Magyarországon a Magyar Királyi 
Csendőrségnek, mely azóta nemcsak Hazánk területén, de a határokon 
túl is elismerést szerzett magának. 

Volt Testületünk tagjai 64 éven át híven szolgálták a magyar nemzetet, 
védték a falvak, tanyák lakóit. "örködtek élete és vagyona felett, s csak a 
rossznak, a gonosznak voltak útjában. 

A magyar csendőr az igazi magyar nép kebeléből, falukról, tanyákról 
indult el, s így gondolkozása, természete megegyezett a magyar népével, 
hisz egy vérből voltak alkotva. A kemény kiképzés után tudásban gazda
godva tértek vissza az iskolákról őrskörleteikbe, hogy hivatásszerűen 
teljesíthessék szolgálatukat, a még otthonról hozott velük született képes
ségeikkel együtt. 

A szolgálat nem volt könnyű, mert a sok tanulás mellett el kellett látniok 
a kemény járőrszolgálatot éjjel és nappal, dermesztő hidegben és tikkasz
tó nyárban, hófúvásban és szakadó esőben, hétköznap és ünnepnap egya
ránt. A nős csendőröknek még a családi élete is másodhelyre szorult, 
mert első a szolgálat volt. 

A csendőr-szolgálat hivatás volt, s 100%-os embert, talpig férfit köve
telt. Nem hiába vette át a Testület a Honvédség legjobban minősített em
bereit is. Aki megmaradt, az a keménykötésű, kiváló emberek közé sorolt. 

Egy-egy falusi őrs mint egy sziget élt a több ezer lélekszámú őrskörlet
ben. Az őrsparancsnok nemcsak parancsnok, de egyúttal atyja is volt a kis 
csendőrcsaládnak, s oltalmazója, segítője, tanácsadója a környéknek. 
Egy hosszú szolgálat után nyugalomba vonult csendőr oly nagy tudásra 
tett szert, s gyűjtött az életből annyi bölcs tapasztalatot, hogya környék
nek továbbra is igen megbecsült tagja maradt. 

Bár a csendőrség a békeszolgálatra volt~hivatva mind kiképzése, mind 
fölszerelésénél fogva, sokan kerültek mind az I. mind a II. világháborúban 
mint tábori csendőrök a hadrakelt sereghez, melyre szintén kiterjedt ki
képzésük. Mikor az ellenséges szovjet-orosz csapatok elérték az ezeréves 
országhatárt, s békeőrskörleteiket parancsra el kellett hogy hagyják, ott 
voltak honvéd bajtársaik oldalán, s gyenge fegyverzetükkel kivették ré
szűket a magyar föld védelmében. Ezt tanusítják a hadi napiparancsok 
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sorai , a 11,000 eltűnt és hősi halott csendőr, kik ma a Hadak Útján menetel
nek honvéd bajtársaik mellett. 

De ez az áldozat nem volt elegendő. 1945 után jöttek a bosszúállás esz
tendei. Aki csendőr volt, annak számolnia kellett azzal, hogy koholt vádak 
alapján bitófán kell befejeznie életét. A kommunisták bosszú kaszája vé
resen aratott megmaradt sorainkban. A börtönök cellái, hadifogolyttlbo
rok, besüppedt jeltelen sírok ha beszélni tudnának, sok szomorú, de igaz 
történetet tudnának elmondani. 

A háborúk és a szenvedések éveit már eléggé túléltük, s a szabadföldre 
került, s ma még életben lévő csendőrök &nnepelni, emlékezni jövünk 
össze Testületünk alapításának 100. évfordulóján, 1981 február 14-én. Tud
juk, hogy soraink erősen megritkultak, de akik megérik, azoknak adjon 
erőt az a gondolat, hogy boldogok lehetnek, mert szégyellni valónk nincs. 
Büszkeséggel kell visszatekintenünk az elmúlott száz esztendőre. Emlé
kezni ma kötelességünk is. Ez talán az utólsó sorakozónk, mert a későbbi 
években soraink még ritkábbak lesznek. 
Hőseink és mártírjaink emléke megkívánja, hogy a Magyar Királyi 

Csendőrség alapítás ának 100. évfordulóján hajtsuk meg az emlékezés 
zászlaját, s imánk szálljon az ég felé, az elnémult kürt fújja ismét a"Dísz
jel" -et, az "Imához" a jólismert régi dallamokat ... 

Az m. kir. Csendőrségnek az emigrációban lévő és élő jogutódja a Ma
gyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség /MKCsBKI- ha szerény keretek 
között is, ha megfogyott létszámmal is - továbq viszi a zászlót! 

Még mindig vannak áldozatos, volt csendőrök, akik a Közösség eredeti 
célját, feladatát sohasem fogják elfelejteni, vagy feladni! Erre kötelez 
bennünket, volt csendőröket, elsősorban magunkkal hozott magyar szí
vünk és lelkünk, meg kötelez a letett eskü is. Magyar ember esküjét meg
tartja . 

Ezekkel a gondolatokkal foglalkoztam a Magyar Kir.ályi Csendőrség 
alapításának 100. évfordulóján, s szívem utölsó dobbanásáig fülembe 
cseng a csendőr jelszó: Híven, Becsülettel,Vitézül! 

A hontalanságban, 1981. február 14-én. 

Vitéz THASSY-PLÁVENSZKY FERENC 

Ünnepi beszéd Calgaryban 

/Részletek 1981. II.15-én a jubileumi 
díszebédben elmondott emlékezésből./ 

Elsősorban is üdvözlöm Önöket, 
mélyentisztelt Hölgyeim és Uraim, akik eljöttek a mai napon, hogy velünk 
ünnepelj~k meg a mi évfordulónkat. Egyben köszönetet kell mondanom 
kedves bajtársaimnak, hogy oly megtiszteltetésben részesültem - mint 
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Tanulmányok, Cikkek, Leírások, Versek 

vitéz Baranchl Tamáska Endre 

Emlékezzünk ... 

1881·1981 

A történelemben 100 esztendő vajmi kevés, hisz a mai korszeru kutatás 
ide~~be.n már sok-sok ezer esztendőnél tartunk, s az emberiség kul
turaja IS sok ezer esztendővel megelőzi Krisztus születését. 

Egy ma még élő és múködó, de nem nagy számban lévő csoport csupán 
csak a 100. esztendőt elérve is igen fontos mérföldkóhöz érkezik. 100 esz
tendővel ezelőtt lették le alapköveit Magyarországon a Magyar Királyi 
Csendörségnek, mety azóla nemcsak Hazánk területén , de a határokon 
túl is elismerést szerzelt magának. 

.v0!t Testületünk tagjai 64 éven át híven szolgálták a magyar nemzetet , 
vedlek a falvak, tanyák lakóit. Orködlek élete és vagyona felett. s csak a 
rossznak, a gonosznak voltak útjában. 
. A magyar csendőr az igazi magyar nép kebeléből , falukról , tanyákrÓi 
I~dult el , s. így~ gondolkozása. természete megegyezett a magyar népével , 
hisz egy verboi voltak alkotva . A kemény kiképzés után tudásban gazda
godva tértek vissza az iskolákról őrskörleteikbe, hogy hivatásszeruen 
teljesíthessék szolgálatukat. a még otthonról hozott velük született képes
ségeikkel együtt . 

A szolgálat nem volt könnyű , mert a sok tanulás mellett el kellett látniok 
a kemény járörszolgálatot éjjel és nappal, dermesztö hidegben és tikkasz
t~ nyárban , hófúvásban és szakadó esőben , hétköznap és ünnepnap egy a
rant. A nős csendőröknek még a családi élete is másodhelyre szorult. 
mert első a szolgálat volt. 

A csendőr-szolgálat hivatás volt, s l000/o-os embert, talpig férfit köve
teit. Nem hiába vette át a Testület a Honvédség legjobban minősitett em
bereit is. Aki megmaradt, az a keménykötésű , kiváló emberek közé sorolt. 

Egy-egy falusi örs mint egy sziget élt a több ezer lélekszámu örskörlet
ben. A_z örsparancsnok nemcsak parancsnok, de egyutlal atyja is volt a kis 
csendorcsaládnak, s oltalmazója , segítője , tanácsadója a környéknek. 
Egy hosszú szolgAlat után nyugalomba vonult csendőr oly nagy tudásra 
tett sze~t, s gy.üj~ött az életböl annyi bölcs tapasztalatot, hogya környék
nek tovabbra IS Igen megbecsült tagja maradt. 
.. Bár a ~s~ndörség a békeszolgálatra vollhivatva mind kiképzése, mind 
fo~szer_eles~nél fog_v~.' sokan kerültek mind az I. mind a II. világháborúban 
~lI1t .t~.borl ~sendorok a hadra kelt sereghez. melyre szintén kiterjedt ki 
kepzesuk. Mikor az ellenséges szovjet-orosz csapatok elérték az ezeréves 
országhatár~, s b~k~őrs.körleteiket parancsra el kellett hogy hagyják , ott 
voltak honved bajtarsaik oldalán, s gyenge fegyverzetükkel kivették ré
szüket a magyar föld védelmében. Ezt tanusitják a hadi napiparancsok 
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sorai. a 11 ,000 eltűnt és hősi halott csendőr, kik ma a Hadak Útján menetel
nek honvéd bajtársaik mellett . 
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tendei. Aki csendőr volt , annak számolnia kellett azzal , hogy koholt vádak 
alapján bitófán kell befejeznie életét. A kommunisták bosszú kaszája vé· 
resen aratott megmaradt sorainkban . A börtönök cellái , hadifogoly tábo
rOk, besüppedt jeltelen sírok ha beszélni tudnának, sok szomorú, de igaz 
történetet tudnának elmondani . 

A háborúk és a szenvedések éveit már eléggé túléltük, s a szabadCöldre 
került. s ma még életben lévő csendőrök &nnepelni . emlékezni jövünk 
össze Testületünk alapításának 100. évfordulóján, 1981 február 14-én. Tud
juk, hogy soraink erösen megritkultak, de akik megérik , azoknak adjon 
erőt az a gondolat , hogy boldogok lehetnek, mert szégyellni valónk nincs . 
Büszkeséggel kell visszatekintenünk az elmúlott száz esztendőre. Emlé
kezni ma kötelességünk is. Ez talán az utólsó sorakozónk, mert a későbbi 
években soraink még ritkábbak lesznek. 
Hőseink és mártirjaink emléke megkívánja. hogy a Magyar Királyi 

Csendőrség alapitásának tOO. évfordulóján hajtsuk meg az emlékezés 
zászlaját, s imánk szálljon az ég felé, az elnémult kürt fújja ismét a"Dísz
jel "-et, az " Imához" a jólismert régi dallamokat... 

Az m. kir. Csendőrségnek az emigrációban lévő és élő jogutódja a Ma
gyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség IMKCsBK! - ha szerény keretek 
között is, ha megCogyott létszámmal is - tovább viszi a zászlót l 

Még mindig vannak áldozatos, volt csendörök, akik a Közösség eredeti 
célját, feladatát sohasem fogják elfelejteni, vagy feladni! Erre kötelez 
bennünket , volt csendőröket, elsősorban magunkkal hozott magyar szí
vünk és lelkünk, meg kötelez a letett eskü is . Magyar ember esküjét meg
tartja . 

Ezekkel a gondolatokkal foglalkoztam a Magyar Kir:ályi Csendőrség 
alapitásának 100. évfordulóján, s szívem utól só dobbanásáig fülembe 
cseng a csendőr jelszó : Hiven, Becsülettel,Vitézül ! 

A hontalanságban. 1981. február 14-én. 

Vitéz THASSY·PLÁVENSZKY FERENC 

Ünnepi beszéd Calgaryban 

IRészletek 1981. n.lS-én a jubileumi 
díszebédben elmondott emlékezésból.' 

Elsősorban is üdvözlöm Önöket, 
mélyentisztelt Hölgyeim és Uraim, akik eljöttek a mai napon , hogy velünk 
ünnepeljek meg a mi évrordulónkat. Egyben köszönetet kell mondanom 
kedves bajtársaimnak. hogy oly megtiszteltetésben részesültem - mint 



személytelen ember - hogy a csendőrség 100 éves évfordulóján én mond
jam az ünnepi beszédet. Ezt annál is inkább köszönöm, mert ez a bajtár
sak közösségének egyöntetü lelki megnyilvánulása volt, s engem jelöltek 
erre a történelmi napra. Egyúttal azonban ez az én életemnek is egy törté
nelmi napot jalent, hogy én innen Calgaryból , az emigrációs életünk iro
dalmi kútforrásánál, törzshelyénél, ahol annyi cikk, hír, gondolat lát nap
világot, s azok szanaszét repülnek a nagy világba, ahol csak bajtársaink 
élnek - én szólhatok hozzájuk. 

Örömmel teljesítem bajtársaim kívánságát és áldom az isteni gondvise
lést, hogy e magasztos percet megérnem engedte. 

Ma, a százéves évfordulón volt Testületünk - úgy érzem - úgy áll min
den becsületes magyar szeme előtt, mint a magyar katonai és polgári eré
nyek megtestesítője. Egy óriási tölgy volt, mely év tizedeken át bocsátot
ta le gyökereit a Haza földjébe és a népének teljes biztonságot nyújtott. 
M:indenki kereste ennek az óriási tölgynek a védelmét, futva, lelkendezve, 
csak a sötétben bujkálókat zabolázta meg. A Termtő nagy képességekkel 
áldotta meg az őrsökön dolgozó, munkálkodó - a sze.nnyet és bűnözést 
nem tűrő - idős és fiatal csendőr bajtársainkat és mindig az Isten keze 
reflektorfényben világította meg azt az utat, melyen haladniok kellett. 
Hűség köti őket még ma is a volt Testülethez és az emigrációban nem kell 
mellékutcákon járkálniok. 

Az első világháború után, a romokban heverő , megcsonkított ország lel
ki és anyagi újjáépítésében is oroszlánrészt vállalt a csendőr. Nemcsak a 
csend és nyugalom őreként, hanem a magyar szellem reprezentánsaként 
is nagy volt. Föllépése tiszteletet parancsolt. Így lett a két világháború kö
zötti korszakban a magyar nemzeti lét egyik legfontosabb oszlopa, alapkö
ve. 

A második világháború megint újabb kötelességeket rótt a csendőrre. 
Ott, ahol a halál kaszált és tarolt irdatlan halomban hullott a csendőr . -

/Hölgyeim és Uraim! Egy perc felállással adjunk 
kegyeletet és tiszteletet hősi és mártir halált 

, halt Bajtársaink emlékének .. .! 
Ott volt a Donnál, ott volt ezeréves határainkon és Budapest utcáin végig 

harcolva még az ország határain túl is. Azután hazát vesztve hagyta el az 
országát oly lelki állapotban, hogy még az emigrációban is tisztelettel 
tudtak felnézni a Testület tagjaira. 

A magyar nép szerette a csendőrt, szját fiát látta benne. Csak elvete
mült kommunista gonoszsággal lehetett rájuk sütni az ő propagandájuk 
által terjesztett "bűnözés" bélyegét. De éppen ez a bélyeg jelenti az intéz
mény legnagyszerűbb, ércbe foglalt, aranypecséttel ellátott nemesi leve
lét, mert azok a moszkovita lelkek akartak rajta ütni , akik sohasem tudták 
elviselni, hogya Te,stület tagjai csak magyarok és csak magyar nemzeti 
ügyet tudnak szolgálni. Semmi akadályt nem ismerő, sőt sokszor önfelál
dozást kívánó kötelességteljesítésével, mindenre kiterjedő figyelmével , 
a bajba jutottak megsegítésével érdemelte ezt ki. 

Mi az emigrációban egy nagy családot képezünk, s mint azt a keresz
tény vallás előírja a szeretet, az egyetértés és az összetartás kell hogy 
megvalósuljon bennünk. Ha van is nézeteltérés, az összetartás kell hogy 

Mi az emigrációban egy nagy családot képezünk, s mint azt a keresz
tény vallás előírja a szeretet , az egyetértés és az összetartás kell hogy 
meghonosuljon bennünk. Ha van is nézeteltérés , az közös megértéssel sze
retettel kell , hogyelsimuljon, mert " .. sohase menjen le Uram a Te fényes 
napod a sötétség haragjával.. ." 

Befejezésül néhány szót kell még mondanom. Hogy eljöttem szeretett 
Hazámból idegenbe , azt mondják, hogy most kezdődikegy új élet, s a ré
git felejtsük el. Hát lehetséges ez? Ostobaság. Az ember életében soha
sem kezdődik új. Bárhová kerül is az ember, az csak folytatása előbbi éle
tének. Egy ténnyel találja magát szembe az ember, mely összefüggésben 
van előbbi életével , s azok mind a múlt jában rejtőznek, s arra a válaszo
kat a jelenben, vagy a jövőben kapja meg. Aki azt mondja , hogy felejtsük 
el a múltat , űzd el magadtól a régi képet.. .NEM IGAZ! 

Emlékeinket ugyanis mint valóságot lelkünkben őrizzük, mellyel to
vábbi életünket sokban tápláljuk még akkor is , ha azt vonszoljuk, mert 
ott van mindig az éltető napsugár , a REMÉNY. Ennek csak egy vet vé
get: az elmúlás. 

Minden hajnal figyelmeztet az elkövetkező estre , így napok, hónapok, 
évek múlásával csak öregebbek leszünk. Mint a fa új gyűrűt rajzol be 
törzsébe - mint egy régi emléket. Ugyanúgy arcunkon, testünkön ráncok 
keletkeznek és hiába akarjuk elűzni azokat. Mindent le lehet tagadni , csak 
az életet őrlő szút nem tartóztathat ja fel senki sem. Előbb utóbb ő lesz a 
győztes . De a lélek tovább szolgálja a természet örök körforgását - mert 
hiszem az örök életet. A megmaradt művek pedig mint jótettek megma
radnak az utókor számára , s így élnek ! Ezek tanítják tökéletesítik -lelke
sítik az utódokat munkájukban. 

Én most a Magyarok Istenéhez fordulok! Uram , hallgasd meg a ma
gyar nemzet könyörgését , a válságos időkben ne fordítsd el tőle arcodat. 
Tegyed újból nagy és erős nemzetté és magasztald fel nevét minden idő
ben. Ha ellenség tör rá, harcolj mellette és segítsd kivívni győzelmét. 

Uram , add meg a bölcsesség lelkét, hogy felismerje az igazi haladás ös
vényét , nehogy erkölcseiben megromolva , erejében megfogyatkozva el
veszítse e földet , melyet a Magyarok Istene hazául adott neki. 

Itt Calgaryból , emigrációs életünk kútforrásánál kiáltsuk a világnak, 
hogy még élünk és vagyunk, s megtettük kötelességeinket - közülünk ' 
igen sokan kimagasló munkával- magyarságunkért, Hazánkért, de egy
ben Új hazánkért is , és elmondhatj uk Pál apostol szavaival: " Nemes har
cunkat megharcoltuk, futásunkat elvégeztük, hitünket megtartottuk" ... 
Híven , Becsülettel , Vitézül. 

Végezetül : Bajtársaim ! Nézzünk szét a nagyvilágban , nemcsak mi 
csendőrök szóródtunk szét, hanem sok ezer magyar testvérünk is. Ezért 
álljon itt egy volt iskolatársam, Mécs László , a nagy papköltőnek 
" Szétszóródás után " versének két utólsó szakasza: 
0' .• • négy égi tájon szenvedés - ugarba 
vetettük ömlő könnyeink vetését: 
tél kőzepén kezdünk tavaszi dalba 
s úgy várjuk a vetésünk kikelését 
mert aratás kell: élni akarunk! 

Remény ösvényén a négy égi tájról 
indulgatunk neki az új jövőnek ... 
Szőlőt akarunk szedni bojtorjánról, 
s elhisszük, hogy tövisen fügék nőnek 
elhisszük most, mert élni akarunk!" 
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személytelen ember - hogy a csendőrség 100 éves évfordulóján én mond
jam az ünnepi beszédet. Ezt a nnál is inkább köszönöm , mert ez a bajtár
sak közösségének egyöntetű lelki megnyilvánulása volt, S engem jelöltek 
erre a történelmi napra . Egyuttal azonban ez az én életemnek is egy törte
nelmi napot jalent, hogy é n innen Calgaryból , az emigrác iós életünk iro
dalmi kútforrásáná l, törzshe lyé nél, ahol annyi cikk, hir . gondolat lá t nap
világot, s azok szanaszét repUlnek a nagy világba , ahol csak bajtársaink 
élnek - én szólhatok hozzájuk. 

Örömme l teljesítem bajtársaim kívánságát és áldom az isteni gondv ise
lést , hogy e magasztos percet megérnem engedte. 

Ma , a százéves évfordulón volt Testületünk - úgy érzem - úgy á ll min
den becsületes magyar szeme e lőtt , mint a magyar katonai és polgári eré
nyek megtestesitője. Egy óriási tölgy volt, mely év tizedeken á t bocsátot
ta le gyökereit a Haza földjébe és a népéne k teljes biztonságot nyújtott. 
Mindenki kereste ennek az óriási lölgynek a védelm ét, fulva , lelkendezve, 
csak a sötétben bujkálókat zabolázta meg. A Termtő nagy képességekke l 
áldotta meg az őrsökön dolgozó , munkálkodó - a szennyet és bünözést 
nem türő - idős és fiatal csendőr bajtársainkat és mindig az ls ten keze 
reflektorfényben világította meg azt az utat, melyen haladniok kellett. 
Hűség köti őket még ma is a volt Testülethez és az emigrticióban nem ke ll 
mellé kutcákon já rkálniok . 

Az első világháború után , a romokban heverö , megcsonkított ország le l
ki és anyagi újj áépítésében is oroszlánrészt vállalt a csendőr. Nemcsak a 
csend és nyugalom őreként, hanem a magyar szellem reprezentánsaként 
is nagy volt. Föllépése tiszteletet parancsolt. így lett a két világ háboru kö
zötti korszakban a magyar ne mzeti létegyik legfontosabb oszlopa. alapkö
ve. 

A második világháboru megint újabb kötelességeket rótt a csendőrre. 
Ott, ahol a halál kaszált és tarolt irdatlan halomban hullott a csendőr .

IHölgyeim és Uraim ! Egy perc fel állással adjunk 
kegyeletet és ti szteletet hősi és mártir halá lt 

halt Bajtá rsaink emlékéne k .. .! 
Ott volt a Donnál , ott volt ezeréves határainkon és Budapest utcáin végig 

harcolva még az ország hatá rain túl is. Azután hazát vesztve hagyta el az 
országát oly lelki á llapotban. hogy még az emigrációban is tisztelettel 
tudtak Celnézni a TestiJlettagjaira . 

A magyar nép sze rette a csendört, szját Hát látta benne. Csak elvete
mült kommunista gonoszsággal lehetett rájuk sütni az ő propagandáj uk 
által terjesztett . , bűnözés" bélyegét. De éppen ez a bélyeg jelenti az intéz
mény legnagyszerűbb , é rcbe foglalt , aranypecséttel e llátott nemesi leve
lét, mert azok a moszkovita lelkek akartak rajta ütni, a kik sohasem tudtá k 
elviselni, hogya Testület tagjai csak magya rok és csak magya r nemzeti 
ügyet tudnak szolgálni . Semmi akadályt nem ismerö, sőt sokszor önrelál
dozást kivánó kötelességteljesitésével, mindenre kiterjedő fi gyelmével , 
a bajba jutottak megsegitésével érdemelte ezt ki. 

Mi az e migrác ióban egy nagy családot képezünk. s mint azt a keresz
tény vallás előírja a sze retet . az egyetértés és az összetartás kell hogy 
megval6suljon bennunk. Ha van is nézete ltérés, az összetartás kell hogy 

Mi az emigrációban egy nagy csa ládot képezünk. s mint azt a keresz
tény val1ás előirja a szeretet , az egyetértés és az összetartás kell hogy 
meghonosuljon bennhnk. Ha van is nézeteltérés , az közös megértésse l sze
retettel kell, hogyelsimuljon. mert .... sohase menjen le Uram a Te fényes 
napod a sötétség haragjávaL ."' 

Befejezésul néhány szót kell még mondanom. Hogy eljöttem szeretett 
Hazámböl idegenbe. azl mondják. hogy most kezdödikegy uj élet , s a ré
git felejtsü k el. Hát lehetséges ez? Ostobaság. Az e mber életében soha
sem kezdödik uj. Bá rhová kerul is az ember. az csak folytatása előb bi éle
tének. Egy ténnyel találja magát szembe az e mber, mely összefüggésben 
van előbbi életével. s azok mind a mllltjában rejtőznek, s arra a \'álaszo
kat a jelenben, vagy a jövőben kapja meg . Aki azt mondj_ , hogy relejtsuk 
el a multat. uzd el magadtól a régi képeL .N EM IGAZ ! 

Emlékeinket ugyanis mint va lóságot lelkimkben őrizzük. mellycl to
vábbi életünket sokban tá pl áljuk még akkor is. ha azt vonszolj uk . mert 
ott van mindig az éltetö napsugá r , a REMENY. Ennek csak egy vet vé
get: az elmúlás. 

Minden ha jna l figyelmeztet az elkövetkező estre. így napok, hónapok , 
évek múlásával csak öregebbek leszlmk. Mint a fa új gyűr űt rajzol be 
törzsébe - mint egy régi emléket. Ugyanúgy arc unkon . testünkön ráncok 
keletkeznek és hiába akarjuk eluzni azokat. l\lindent le lehet tagadni, csak 
az életet örlö szut nem tartőztathatja Cel senki sem. Előbb utóbb ő lesz a 
győztes. De a lélek tovább szolgálja a természet örök körforgását - mert 
hiszem az örök életet. A megmaradt művek pedig mint jótettek megma
radnak az utókor számára . s igy élnek ~ Ezek tanítják tökéletesítik -lelke
sitik az utódokat munkájukban . 

En most a Magyarok Istenéhez fordu lok! Uram. hallgasd meg a ma
gyar nemzet könyörgését. a \'álságos idökben ne fordítsd eltöle arcodat. 
Tegyed újból nagy és erős nemzetté és magasztald fel nevét minden idö
ben. Ha ellenség tör rá , harcolj mellette és segítsd kivívni gyózelmét. 

Uram. add meg a bölcsesség lelkét . hogy felismerje az igazi haladás ös
vényét. nehogy erkölcseiben megromol va. erejében megfogyatkozva el
veszítse e földet. melyet a l\1agyarok Istene hazául adott neki . 

Itt Calgaryból. emigrác iós életünk kutforrásánál kiáltsuk a világnak. 
hogy még éliink és vagyunk. s meg tett uk kötelességeinket - közülünk 
igen sokan kimagasló mlmkáva l - magyarságunkért, Hazánkért . de egy· 
ben Újhazánkért is. és elmondhatj uk Pál apostol szavaival: "Nemes ha r
cunkat megharc.oltuk. futásunkat e lvégeztuk. hitünket megtartottuk" ... 
Híven, Becsülettel, Vitézül. 

Végezetül : Bajtársaim! Nézzünk szét a nagy\' ilágban, ne mcsak mi 
csendórök szóródtunk szét. hanem sok ezer magyar testverünk is . Ezért 
álljon itt egy volt iskolatársam . l\1ecs László, a nagy papkóltőnek 
"Szét szóródás után" versének két utól só szakasza: 
" ... n~gy égi lájon sz~nvedb . ugarba 
v~t~ltük ömli kinn)'~lnk \'e (h~t : 
tél köz~pén k~zdunk taust.l dalba 
s ugy várjuk a "etesünk kJkelesé, 
mert aralás kell: é lni aka runk ! 

Remény ösvényén a négy égj tájról 
Indulgatunk neki az uj jövönek ... 
Szolit akarunk nedni bojtorjánrol. 
s e lhisszük. hogy tÖ"lsen rog!k nonek 
e lhlsnuk most, mert élni akaMlnk!" 



Vitéz Kövendy Károly CM. 

A Magyar Királyi 
Csendőrség 

100 éves évfordulójára 

Próbaszolgálatos tisztjelölt 
koromban ha az őrsparancs
nok nem vezényelt szolgálatba 
- mindig volt időm böngészni 
az őrs könyvtárát. Az egyikben 
megkapott az ismeretlen szerző 
(talán Beöthy Kálmán ezds.) 
verse: 

- "Mi sohasem pihenünk ... 
Haladunk éj s nappal a bűnök után 
És eléjük megyünk szüntelen. 
És akkor is látnak a széles mezök, 
Ha fény lárma, ima s minden elült. 
Előttünk zászló leng: a becsületé, 
Babér övezi és cserlevél zöldje 
És hó szín selymén kakastoll ragyog. 

Ezt a verset már akkor szívembe zártam, mert saját szememmel lát
tam, mit jelent csendőrnek lenni. De az őrskörletekben rend volt, mert a 
csendőr tekintéllyel rendelkezett, nemcsak egyenruhája és fegyvere 
miatt, hanem' azért is, mert a csendőr segítőkész volt. Ott termett az égő 
faluban, az árvizek területén önfeláldozóan mentett; segített és példát 
adott. A lakosság - nemcsak a magyar, hanem a nemzetiségek is - be
csülték a csendőrt, mert békét adtak a dolgozó népnek. Nem volt kiderít
hetetlen bűncselekmény és ezt még a külföld is elismerte. 

Az 1930-az évek elején Magyarországon járt a Kanadai Királyi Csendőr
ség IRCMP/40-50 fŐs küldöttsége, tanulmányozták a kiskunhalasi lovas ki
képzést és a budapesti csendőrlaktanyában elhelyezett bűnügyi nyilván
tartást a bűbügyi laboratóriumot. Mindezt ők is megvalósították Kanadá
ban annak ellenére, hogy 'az RCMP 8 évvel előUünk l873-ban alkult. De 
központi szerveink munkáját többnyire bevezették. Utána a békés Euró
pában, Hollandiában még rendőrversenyek is voltak, s a nyomozó, lovas 
és egyéb versenyek zömét felváltva mi és az RCMPnyerte . Mindezeket az 
akkori "Csendőrségi Lapok"-ban olvastuk és láttuk képeken. 

Mind a csendőrlegénység, mind a tisztikar erősen válogatott embera
nyag volt. Legénységünk a honvédségi szolgálat után képesség vizsgán 
esett át, s ha megfelelt, felszerelték és aláírta 6 éves kötelezőjét , melyet 
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minden hat évben megújíthatott. A tisztikar kis százalékát a Ludovika 
Akadémiáról kaptuk. A zömét egyetemi, vagy főiskolai végzettségű, tart. 
tiszti iskolát kiválóan végzett emberekből válogatták ki a sasszemű feh 
jebbvalóink. Dupla hajtókánk is a magasabb végzettséget jelentette. 

Csak a kasszafúTók, betörők, tolvajok, munkakerülők és kommunisták 
utáltak bennünket. Ha egy ismeretlen ember, akár férfi, akár nő megje
lent az őrskörletben akár a falvakban, az országutakon, vonatokon,vagy 
állomásokon, a járőr igazoltatta. Ez az eljárás egyben állambiztonsági 
munka is volt, mely a háború vége felé fokozódott. 

A csendőr nem ismert félelmet, fáradságot, fejfájást, álmatlanságot, 
csak kötelességet. Továbbképzést a járőrtársi, járőrvezetői majd őrs pa
rancsnokképző iskolákban kapta. Az utóbbiba a csendőrség e lit j e került. 
A tisztikar felügyelt a szolgálat előírt, pontos menetére, örökké szemlélt, 
ellenőrzött, s hibák esetén rendet teremtett. 

A csendőr föltétlen engedelmességgel tartozott előljáróinak, s ebben hi
ba nem volt. Ha a kivezényelt járőr viselte a Szent Koronát ábrázoló j á rŐT
vezetői jelvényt, maga volt a törvény képviselője, s utasításáinak minden
ki, föl a legmagasabb rangú katonák és miniszterek is engedelmeskedni 
tartoztak. 

A hadrakelt sereg tábori csendőrsége a front mögött tartotta fenn a ren
det és külön utasítás alapján végezte az empertelenségig fárasztó, nehéz 
feladatát. Ezt magas rangú honvéd parancsnokok is elismerték, s kifejez
ték, hogy "nyugodtan alhattunk, ha tábori csendőreink tartózkodtak az 
orosz falvakban". 

Bombázások idején a csendőr nem ment óvóhelyre, csak meghúzta m'a
gát az ajtóban, s utána mentett, tíz körmével húzta félre a romokat, szaba
dított-a ki az óvóhelyek lakóit és vitte a sérülteket kórházba. 

Azután a vörös áradat lángja elérte a Kárpátokat északkeleten, majd a 
román árulás után délen is. Kivérzett, derék honvédeink segítségére kel
lett sietnünk. A csendőr rohamsisakkal cserélte fel a tollas kalapot, s ese
tenkinti rohamkiképzés után kézigránáttal és géppisztollyal is fölszerelve 
teljesítették a járőrszolgálatot szovjet-orosz, szerb partizánok által meg
félemlített falvainkban. Ez a szolgálat rendkívüli veszteségeket okozott 
főleg Kárpátalján és a Délvídéken. Naponta temettek hős csendőrt, kit a 
hátországban lőttek agyon civilruhás, ejtőernyővel érkezett partizánok a 
genfi Nemzetközi Vöröskereszt dicsőségére. 

A háború, sajnos hozott számunkra rendkívüli feladatokat is, köztük 
sokszor embertelen parancsot is, melyet az emberséges végrehajtással 
se tudtunk megváltoztatni. Ezekben nemcsak a csendőrség vett részt, ha
nem a rendőrség és a pénzügyőrség és részben a honvédség is, nem külön
ben a közigazgatási hatóságok és az államvasutak is. Mindezekért a bű
nös a csendőrség lett, holott a csendőr megértéssel és ha módjában volt 
segítséggel állt a németek által deportálásra kényszerített magyaror
szági zsidóság mellett a német Gestapo jelenléte ellenére. Ha tudtuk vol
na, hogy ezek a zsidók a halálba mennek, nekünk a német Gestapot kellett 
volna megtámadnunk, s elvéreznünk velük szemben. De a kiadott szóbeli 
parancs szerint a fiatalokat dolgozni vitték, az időseket és gyermekeket 
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Vitéz Kövendy Károly CM. 

A Magyar Királyi 
Csendőrség 

100 éves évfordulójára 

Pröbaszolgálatos tisztjelölt 
koromban ha az őrsparancs
nok nem vezényelt szolgálatba 
- mindig volt időm böngészni 
az őrs könyvtárát. Az egyikben 
megkapott az ismeretlen szerző 
(tal á n Beöthy Kálmán ezds.) 
verse: 

- "Mi sobasem pihenünk ... 
Ilaladunk éj s nappal a bünök után 
ts eléjük megyünk szüntelen . 
.;:. akkor ls látnak a sdles me~ök, 
lia fény lárma, ima s minden elült. 
Elöttünk 'lászló leng : a becsületé, 
Babér öve'li és cserlevél 'löldje 
ts h6szln selymén kakastoll ragyog. 

Ezt a verset már akkor szivembe zártam, mert saját szememmellá,t
tam, mit jelent csendörnek lenni. De az őrskörletekben rend volt. mert a 
csendőr tekintéllyel rendelkezett, nemcsak egyenruhája és fegyvere 
miatt. hanem azért is, mert a csendőr segitőkész volt. Ott termett az égő 
faluban, az árvizek területén önfeláldozóan mentett, segített és példát 
adott. A lakosság - nemcsak a magyar, hanem a nemzetiségek is - be
csülték a csendőrt, mert békét adtak a dolgozó népnek. Nem volt kiderít
hetetlen bűncselekmény és ezt még a külföld is elismerte. 

Az 193().az évek elején Magyarországon járt a Kanadai Királyi Csendór
ség IRCMP/4().50 fős kiildöttsége, tanulmányozták a kiskunhalasi lovas ki
képzést és a budapesti csendörla ktan yában elhelyezett bűnügyi nyilván
tartást a bübügyi laboratóriumot. Mindezt ők is megvalósitották Kanadá
ban annak ellené re. hogy az RCMP 8 évvel elöttünk 1873·ban alkuJt. De 
központi szerve ink munkáját többnyire bevezették. Utána a békés Euró
pában. HoIJandiában még rendöl'versenyek is voltak, s a nyomozó, lovas 
és egyéb versenyek zömét felváltva mi és az ReM Pnyerte. Mindezeket az 
akkori "Csendőrségi Lapok"-ban olvastuk és látluk képeken. 

Mind a csendörlegénység, mind a tisztikar erösen válogatott embera
nyag volL Legénységünk a honvédségi szolgálat után képesség vizsgán 
eselt át, s ha megfelelt, felszerellék és aláírta 6 éves kötelezöjét. melyet 

minden hat évben megújílhatott. A tisztikar kis százalékát a Ludovika 
Akadémiáról kaptuk. A zömét egyetemi, vagy főiskolai végzettségű , tart. 
tiszti iskolát ki válóa n végzetl emberekből vá loga tták ki a sasszemű fel
jebbvalóínk. Dupla hajtóká nk is a magasabb végzettséget jelentette. 

Csak a kasszafúrók, betörök, tol vajok, munkakerülők és kommunisták 
utállak bennünket. Ha egy ismeretlen ember , akár férfi , akár nő megje
lent az örskörletben a ká r a falvakban , az országuta kon , vonatokon,vagy 
á llomásokon , a járőr igazoltatta. Ez az eljá rás egyben állambiztonsági 
munka is volt , me ly a háború vége felé fokozódott. 

A csendőr nem ismert félelmet, fáradságot , fejfájást , á lmatlanságot , 
csak kötelességet. Továbbképzést a járörtársi, j á rőrvezetői majd örspa
rancsnokké pzö iskolákban kapta . Az utóbbiba a csendörség elit je került. 
A tisztikar felügyelt a szolgálat elöirt . pontos menetére , örökké szemlélt, 
elle nőrzött , s hibá k esetén rendet teremtett. 

A csendőr föltétlen engedelmességgel tartozott elöljáróinak, s ebben hi
ba ne m voll. Ha a kivezényelt járör viselte a Szent Koronát ábrázoló járőr
vezetői jelvényt, maga volt a törvény képviselöje, s utasitásáinak minden
ki , föl a legmagasabb rangú katoná k és miniszterek is engedelmeskedni 
tartoztak. 

A hadrake lt sereg tábori csendörsége a front mögött tartotta fenn a ren 
det és külön utasítás alapján végezte az embertelenségig fárasztó, nehéz 
feladatát. Ezt magas rangú hon véd parancsnokok is elismerték, s kUejez
ték, hogy ,.nyugodta n alhattunk, ha tábori csendőreink tartózkodtak az 
orosz falvakban" . 

Bombázások idején a csendőr ne m ment óvóhelyre, csak meghúzta ma
gá t az ajtóban , S utána mentett , tiz körmével húzta félre a romokat, szaba
dított a ki az óvóhelyek lakóit és vitte a sé rülteket kórházba . 

Azután a vörös áradat lángja elérte a Ká rpátokat északkeleten, majd a 
romá n árulás után délen is . Kivérzett , derék honvédeink segítségére kel
lett sietnünk. A csendőr rohamsisakkal cserélte fel a tollas kalapot, s ese
tenkinti rohamkiképzés után kézigránáttal és géppisztollyal is fölszerelve 
telj esítették a já rőrszolgálatot szovjet-orosz, szerb partizánok által meg
félemlitett falvainkban . Ez a szolgálat rendkivüli veszteségeket okozott 
főleg Kárpátalján és a Délvidéken. Naponta temettek hős csendőrt, kit a 
hátországban lőttek agyon civilruhás, ejtöernyövel érkezett partizánok a 
genfi Nemzetköz i Vöröskereszt dicsőségére. 

A háború , sajnos hozott szá munkra rendkivüli fe ladatokat is , köztük 
sokszor embertelen parancsot is, melyet az emberséges végrehajtással 
se tudtunk megváltoztatní. Ezekben ne mcsak a csendörség vett részt, ha
ne m a rendőrség és a pénzügyörség és részben a honvédSég is, nem külön
ben a köz igazgatási hatóságok és az á lla mvasutak is. Mindezeké rt a bű
nös a csendörség lett , holott a csendör megértéssel és ha módjában volt 
segítséggel állt a németek által deportálásra kényszerített magyaror
szági zs idóság mellett a né met Gestapo jelenléte ellenére. Ha tudtuk vol
na , hogy ezek a zsidók a halálba mennek, nekünk a német Gestapot kellett 
volna megtá madnunk, s elvéreznünk velük szemben . De a kiadott szóbeli 
parancs sze rint a fiatalokat dolgozni vitték, az időseket és gyermekeket 
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pedig internálták a háború végéig. Ugyanekkor a magyar katona vonatok 
százai mentek a keleti frontra, s időnk se volt a töprengésre. Mindezeket 
a csendőrség felügyelője vitéz Faragho Gábor altbgy. egyetlen parancs
csal megszüntethette volna, mint ahogy vitéz Király Gyula ezds. a B.M. 
közbiztonsági főosztályának vezetője tette, ki tiltakozott ezen parancs el
len. Másnap elvitte a német Gestapo. 

A Hazánkra törő ellenség ellen rohamsisakos tanzászlóaljaink tanszá
zadaink harcoltak sokszoros túlerővel szemben Kárpátalján, Tordánál, 
Újvidéken, aMuraközben, Budapesten a Csepelszigeten, s a Királyi Vár
ban. Vége hossza nem volt a közelharcoknak, s a szovjet szintén tapasztal
ta, hogy kikkel áll szemben. Ekkor lettetek Ti igazán nagyok szememben! 
A Vereckei szorost védtük 50o/c-os veszteséggel. Csendőreim ott feküdtek 
a kiépített lövészárkokban, esőben, sárban, éhesen, de óriási lelki erővel. 
Tudták, hogy Hazánk sorsáról van szó, s a Kárpátok az utólsó védővonal. 
Minden szem engem nézett. Éreztem, hogy nekem erősnek bátornak és 
példamutatónak kell lennem. Ekkor lett, ,szállóige" századomnál : "Csak 
drótkötelek vannak, idegek nincsenek!" De vigyáztam rájuk. Nem enged
tem őket a fölösleges vérontásba. Nem adtam olyan parancsot, me ly nem 
j árt sikerrel. 

A Vereckei szorosban, egyik délután egy szemtelen szovjet él egy bozó
tos ból géppisztolyozott ránk. Hirtelen azon gondolkoztam, rohammal rá
juk kell törni és elfogni őket. Már ki akartam adni a parancsot, s önként 
jelentkezőket akartam-kérni erre a feladatra, de meggondoltam magam. 
Roham helyett hatalmas puskatüzet nyitottunk rájuk. A szovjet él elhall
gatott, s helyettük az erdő elevenedett meg: fától fáig szökeltek előre a 
szovjet katonák . Mindenki engem nézett. Vártam, hadd jöjjenek közelebb. 
Mikor 50 méterre voltak, kiadtam a tűzparancsot és elsőnek én tüzeltem. 
A hatás óriási volt! A szovjet menekült, a támadás összeomlott. Szeren
csénkre besötétedett, honvéd hírvivő jött, s hozta a 7/II. zljpk. visszavonu
lási parancsát. 

Máskor csaták idején, frontmorajlás közben észrevettem, hogy mind 
támadásban, mind védelemben, mind állóharcban hat próbacsendőr áll 
körülöttem 20-30 méter távolságban. Egyszer rájuk OI;dítottam: "mit ke
restek ti itt örökké, körülöttem?" A félrajkpk., Ignáth István ht. szakv. 
levágta a puskaszíjját és jelentette:" Főhadnagy úr alázatosan kérem, ne 
tessék észrevenni! A legénység óhaja, hogy ügyeljünk a főhadnagy úrra. 
Nem akarjuk a parancsnokunkat elveszíteni." 

Csak Budapest hősi védelmében 3,160 csendőrt veszítettünk. A tisztikar 
vesztesége még súlyosabb volt, kb. 60o/c-os. Elvéreztek rohamcsapataink, 
jött az összeomlás. Testületünk pusztulása . 

Minden veszteségünk ellenére a vesztett háború után a csendőrség lett 
a főbűnös és a hatalmat azok foglalták el, akik a békében is utáltak ben
nünket. Véleményem szerint Testületünk pusztulását antikommunista 
nevelése és beállítottsága ásta meg. Az utolsó moszkvai kommunista in
ternacionálén döntöttek már felettünk az 1921. évi III.T.C. miatt, mely 
bűnnek tekintette az országot felforgatni akaró kommunizmust. A csen
dőrség ezt a törvényt is 100%-osan végrehajtotta. Ezenkívül a csendőrség 
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- szerintük _ " számtalan erőszakot alkalmazott a magyar nép ellen." 
Ezért azután Testületünket feloszlatták, s az Á VO-val pótolták. 

1956-ban láttuk, hogy mi lett az Á VÓ sorsa. Ifjúságunk sajnos vérbefoj
tott felkelése éppúgy hiábavaló volt , mint a mi harcunk ugyanazon ellen
ség ellen. Legyünk büszkék arra , hogya csendőrség ellen sohase volt lá
zadás 64 éves szolgálata során. A csendőrt a kommunista bosszú kínozta 
meg , alázta meg, végezte ki sokszor kegyetlen kínzásokkal. Tudunk esete
ket, mikor a csendőrt ajtóra szögezték, mint Jézus Krisztussal tették. 

A szerencsésebbeknek jött a kivándorlás. Pár évvel ezelőtt egyik 
detroiti őrm. bajtárs unk mondta nekem: " Százados úr, ez a világ már nem 
a mi világunk! Itt a becsületes embernek nincs már helye. " A szándéko
san lezüllesztett erkölcsök, az ifjúság lelkének megmételyezése elérte ha
tását. A hadsereg tekintélyét a nullára csökkentették. Az USA, a világ sza
badságának őre örökké csak visszavonul az erőskéz politikája helyett. Mi 
tudjuk,hogy a szovjet csak ezt az erős kezet tiszteli, s ettől meghátrál. 

Fiam! Ez a kifejezés vonatkozik minden csendőrre, régi alárendelt je
imre: Hűségtek , megbízhatóságtok, bátorságtok, öntevékenységtek idő
vellegendává válik az újra szabad Nagy-Magyarországon. Hiszen ezért 
küzdöttünk a trianoni bilinccsel elszakított 5 millió magyar testvérünkért, 
akiket ma sokkal jobban nyom a gátlástalan kommunista román és cseh 
elnyomás. 

Fiaim! " Félistenek" voltatok bajban, vészben. Erkölcsi nagyságtok 
előtt ma is meghajlik az otthon és a becsületes nyugati világ , mint pl. Spa
nyolország. Budapest védelme a pusztulásig ugyanaz volt,mint a spanyol 
Alcazár védelme és ezt a spanyolok emlegetik. 

Végül magam véleménye : Soha , senki, sehol még egyszer nem tud meg
szervezni egy olyan megbízható , hűséges , törvény és parancstisztelo Is
tenhívő , erkölcsös , megvesztegethetetlen testületet, mint a M.Kir. Csen
dőrség volt. 
Soraink erősen fogynak, zömünk már nyugdíjas mind a szabad nyuga
ton, mind az Óhazában. Nemsokára a Hadak Útjára kerülünk valamennyi
en. De töltsön el mindenkit az a tudat, hogy teljesítettük kötelességünket 
katona és csendőreskünk alapján: Híven-Becsülettel-Vitézül! 

Működésünket majd méltatni fogja az igaz történelem! 

Megjegyzés. 
Vitéz Faragho Gábor altbgy. volt cső. fel. magatartására nézve közöl

jük néhai Kultsár Lajos alez. ,cső. fel-hez beosztott előadó-tiszt nyilatkoza
tát, melyet ő a B.L. XXVIII. évf. 1-6. számában a 85. oldalon annak 1. be
kezdésére adott IB.L. 1975. 7-12. szám 35. oldali : 

" A zsidók deportálása politikai és főleg német vonalon futott Hitler kö
vetelésére. Köztudomású , hogy se az egyikbe se a másikba a felügyelőség
nek beleszólása nem volt. A zsidók deportálását a Kormányzó Úr se tudta 
megakadályozni bármennyire is latba vetette befolyását. Már az is me
rész húzás volt részéről , hogy a budapesti gettóban lévő zsidók megmene
kültek. A csendőrség felügyelője kizárólag a csendőrség kiképzéséért és 
fegyelméért volt felelős." Szerk. 
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pedig internálták a háboru végéig. Ugyanekkor a magyar katona vonatok 
százai mentek a keleti frontra, s időnk se volt a töprengésre. Mindezeket 
a csendőrség felügyelője vitéz Faragho Gábor altbgy. egyetlen parancs
csal megszüntethette volna, mint ahogy vitéz Király Gyula ezds. a B.M. 
közbiztonsági főosztályának vezetője tette , ki tiltakozott ezen parancs el
len. Másnap elvitte a német Gestapo. 

A Hazánkra törö ellenség ellen rohamsisakos tanzászlóaljaink tanszá
zadaink harcoltak sokszoros tulerővel szemben Kárpátalján , Tordánál , 
Újvidéken, aMuraközben, Budapesten a Csepelszigeten , s a Királyi Vár
ban. Vége hossza nem volt a közelharcoknak, s a szovjet szintén tapasztal
ta, hogy kikkel áll szemben. Ekkor lettetek Ti igazim nagyok szememben! 
A Vereckei szorost védtük 50o/("-os veszteséggel. Csendőreim ott feküdtek 
a kiépített lövészárkokban, esőben, sárban, éhesen, de óriási lelki erővel. 
Tudták, hogy Hazánk sorsáról van szó, s a Kárpátok az utólsó védővonal. 
Minden szem engem nézett. Éreztem, hogy nekem erősnek bátornak és 
példamutatónak kell lennem. Ekkor lett "szállóige" századomnál : "Csak 
drótkötelek vannak, idegek nincsenek!" De vigyáztam rájuk. Nem enged
tem őket a fölösleges vérontásba. Nem adtam olyan parancsot, mely nem 
járt sikerrel. 

A Vereckei szorosban , egyik délután egy szemtelen szovjet él egy bozó
tosból géppisztolyozott ránk. Hirtelen azon gondolkoztam, rohammal rá
juk kell törni és eJ[ogni őket. Már ki akartam adni a parancsot, s önként 
jelentkezőket akartam kérni erre a feladatra, de meggondoltam magam. 
Roham helyett hatalmas puskatüzet nyitottunk rájuk. A szovjet él elhall
gatott, s helyettük az erdő elevenedett meg: fától fáig szökeltek előre a 
szovjet katonák. Mindenki engem nézett. Vártam, hadd jöjjenek közelebb. 
Mikor 50 méterre voltak, kiadtam a túzparancsot és elsőnek én tüzeltem. 
A hatás óriási volt! A szovjet menekült , a támadás összeomlott. Szeren
csénkre besötétedett, honvéd hirvivőjött, S hozta a 7/11. zljpk. visszavonu
lási parancsát. 

Máskor csaták idején, frontmorajlás közben észrevettem, hogy mind 
támadásban, mind védelemben, mind állóharcban hat próbacsendőr áll 
körülöttem 20-30 méter távolságban. Egyszer rajuk OI;ditottam: "mit ke
restek ti itt örökké, körülöttem?" A félrajkpk., 19náth István ht. szakv. 
levágta a puskaszíjját és jelentette : " Főhadnagy úr alázatosan kérem, ne 
tessék észrevenni! A legénység óhaja. hogy ügyeljünk a főhadnagy úrra. 
Nem akarjuk a parancsnokunkat elveszíteni." 

Csak Budapest hősi védelmében 3,160 csendőrt veszítettünk. A tisztikar 
vesztesége még súlyosabb volt. kb. 61Yn-os. Elvéreztek rohamcsapataink, 
jött az összeomlás. Testületünk pusztulasa. 

Minden veszteségünk ellenére a vesztett háború után a csendőrség lett 
a főbűnös és a hatalmat azok foglalták el, akik a békében is utaltak ben
nünket. Véleményem szerint Testületünk pusztulását antikommunista 
nevelése és beállitottsága ásta meg. Az utolsó moszkvai kommunista in
ternacionálén döntöttek már felettünk az 1921. évi Itt.T.C. miatt, mely 
bűnnek tekintette az országot feUorgatni akaro kommunizmust. A csen
dőrség ezt a törvényt is loo%-osan végrehajtotta. Ezenkívül a csendőrség 

- szerillti"ik _'o számtalan erőszakol alkalmazott a magyar nép ellen. " 
Ezért azután Testiiletünket feloszlatták , s az AVO-val pótolták. 

1956-ban láttuk, hogy mi lett az Avó sorsa . lfjúságunk sajnos vérbefoj
tolt felkelése éppúgy hiábavaló volt , mint a mi harcunk ugyanazon ellen
ség ellen. Legyünk büszkék arra , hogy a csendőrség ellen sohase volt lá
zadás 64 éves szolgálata során. A csendőrt a kommunista bosszú kínozta 
meg. alázta meg, végezte ki sokszor kegyetlen kínzásokkal. Tudunk esete
ket, mikor a csendőrt ajtóra szögezték, mint Jézus Krisztussal tették. 

A szerencsésebbeknek jött a kivándorlás , Pár évvel ezelőtt egyik 
detroiti őrm. bajtársunk mondta nekem : "Százados ur, eza világ már nem 
a mi világunk! Itt a becsiiletes embernek nincs már helye." A szándéko
san lezülleszteU erkölcsök, az ifjúság lelkének megmételyezése elérte ha
tását. A hadsereg tekintélyét a nullára csökkentették. Az USA , a világ sza
badsaganak őre örökké csak visszavonul az erőskéz politikája helyett. Mi 
tudjuk,hogy a szovjet csak ezt az erőskezet tiszteli, s ettől meghátrál. 

Fiam ! Ez a kifejezés vonatkozik minden csendőrre , régi alárendelt je
imre : Hüségtek, megbízhatóságtok, bátorságtok. öntevékenységtek idő
vellegendává válik az ujra szabad Nagy-Magyarországon. Hiszen ezért 
ki"lZdötti.ink a trianoni bilinccsel elszakított 5 millió magyar testvérünkért, 
akiket ma sokkal jobban nyom a gátlástalan kommunista román és cseh 
elnyomás. 

Fiaim ! " Félistenek" voltatok bajban, vészben. Erkölcsi nagyságtok 
előtt ma is meghajlik az otthon és a becsületes nyugati világ , mint pl. Spa
nyolország, Budapest védelme a pusztulásig ugyanaz volt,mint a spanyol 
Alcazár védelme és ezt a spanyolok emlegetik. 

Végül magam véleménye : Soha, senki , sehol még egyszer nem tud meg
szervezni egy olyan megbizható, hűséges , törvény és parancstiszteIO Is
tenhívő. erkölcsös , megvesztegethetetlen testületet, mint a M.Kir. Csen
dőrség volt. 
Soraink erősen fogynak , zömünk már nyugdíjas mind a szabad nyuga
ton , mind az Óhazában. Nemsokára a Hadak Útjára kerülünk valamennyi
en. De töltsön el mindenkit az a tudat, hogy teljesítettük kötelességünket 
katona és csendőreskünk alapján: Hiven-Becsülettel-Vitézül! 

Működésünket majd méltatni fogja az igaz történelem! 

Megjegyzés. 
Vitéz Faragho Gábor altbgy. volt cső. (el. magatartására nézve közöl

jük néhai Kultsár Lajos alez. ,csö. fel-hez beosztott előadó-tiszt nyilatkoza
tát , melyet ő a B.L. XXVIII . évf. l-6, számában a 85. oldalon annak L be
kezdésére adott IB.L. 1975. 7-12. szám 35. oldali: 

"A zsidók deportálása politikai és főleg német vonalon futott Hitlcr kö
vetelésére. Köztudomásu, hogy se az egyikbe se a másikba a felügyelőség
nek beleszólása nem volt. A zsidók deportálasát a Kormanyzó Úr se tudta 
megakadályozni bármennyire is latba vetette befolyasát. Már az is me
rész húzás volt részéről, hogya budapesti gettóban lévő zsidók megmene
kültek. A csendőrség felügyelője kizárólag a csendőrség kikép1.éséért és 
fegyelméért volt felelős. " Szerk. 
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Jegenyés Pál 

Gondolatok a 100. évfordulóra 

Az utolsó otthoni Csendőrnap óta 36 esztendő telt el. Hazánk fővárosa 
Budapest ezidőtájt szenvedte végig az ostrom gyötrelmeit. Testületünk, 
de különösen a várost védő katonák és csendőrök a lakossággal együtt 
mérhetetlen szenvedéseken mentek át. 

Az 1944. évi felügyelői statisztika szeript létszámunk 22.000 volt, a hábo
rú befejezésekor ebből maradt 11.000 fő. Ebből 3.000-et kivégeztek, 3.000-
et internáltak és a megmaradt 5.000-ből talán 3.000 nyugatra jutott. A töb
bi ma is otthon szenvedések és nélkülözések között tengeti életét. A csen
dőrök- aki csak tehette - elhagyták hazájukat, de magukkal hozták a kö
telességteljesítést, melyet ma is vallanak és élnek a magyar közösségek 
felé szerteszét a nagyvilágban. Itt új életet alapítottak maguknak -letele
pedtek. 

Az a fegyelem, az a kiképzés és önállóságra való nevelés és szilárd er
kölcsi alap, melyet Testületünk adott tagjainak, ma is hasznos. Ez az útra
való a titka annak, hogyacsendőrök meghurcolásuk, megrágalmazásuk 
után is itt vannak és itt kint is megállják a helyüket. Nyelvet, ipart tanul
tak, vállalkozóklettek, szellemi munkát vívtak ki maguknak, családot ala
pítottak, majd diplomát adtak gyermekeik kezébe, mert hoztak maguk
kal a magyar földből őstehetséget. Volt bennük akarat is, mert kemény 
volt a csendőr, mert annak kellett lennie, határozottan, megalkuvás nél
kül kellett képviselnie az állam tekintélyét, s védeni' a rendet és a közbiz
tonságot. A közbiztonság az őrsparancsnok vállán nyugodott. Ö volt a fe
lelős őrskörletében, ha büntetendő cselekmény előfordult. 

1945 januárjában, hosszú, menekültekkel zsúfolt szerelvény állt készen 
Dunaszerdahely község vasútállomásán. Az utasok a komáromi osztály
psághoz tartozó csendőrasszonyok voltak gyermekeikkel, köztük néhány, 
fegyveres szolgálatra alkalmatlan, beteg csendőr, mint vonatkísérő. Szq
morú látvány volt, mikor a nős bajtársa ink könnyezve búcsúztak kis csa
ládjaiktól. Búcsúztak azzal, hogy néhány hét, de legrosszabb esetben egy 
hónap múlva felszabadul az ország, s akkor ismét találkozni fognak és 
minden jó lesz. Közben a mozdony lassú köhögéssel megindult és vonszol
ta maga után a síró szerelvényt. Kölcsönös zsebkendőlobogtatás közben 
haladt tovább a gyászvonat, s vitte a fájó csendőrasszony szíveket nyuga
ti irányba. 

Szomorú csendőrnapi évforduló volt 1946-ban. Otthon lévő bajtársaink, 

köztük 60-70-80 éves nyugdíjasok is börtönök piszkos, büzös celláiban és in
ternáló táborokban hihetetlen szennyben és nyomorban szenvedtek. Tes
tületünk legválságosabb napjai voltak ezek. Alig, hogy elnémúltak a fegy
verek, alig hogy a vörösök ellepték az országot, Moszkva az akkori idgl. 
kormánynak kiadta az 1. parancsot: a Csendőrséget fel kell oszlatni, a 
kommunizmus legnagyobb ellenségét. Testületünk minden egyes tagját 
háborúsbünösnek nyilvánították. A rádió naponta szórta ránk a megté
vesztő propagandát, a rágalmakat. A börtönöket, fegyházakat, internáló 
táborokat nagyobb részben csendőrökkel töltöttek meg. 

És ha a múltba nézünk vissza, az 1945/46-os évekre, amikor hol innen, hol 
onnan hurcolták haza Himler Márton pribékjei bajtársainkat, vajon ki 
merte volna akkor remélni, hogy a nagy szövetségesek néhány év mulva 
szembekerülnek egymással, s hogy mi még a 100. évfordulón össze fogunk 
jönni és egy szebb, boldogabb jövőről szőhetünk ábrándokat. 

Érezzük mindnyájan, hogy lélekben megerősödtünk. Megtanultuk be
csülni a fizikai munkát és ezen át lelki kapcsolatot találni a munkással, 
megismerkedni a zsúfolt, kényelmetlen baraklakásokkal, az éhséggel, a 
sorban állással, a fázással, a megaláztatásokkal. Nem törődött velünk 
senki, s csak egymásra, legtöbbször csak sajátmagunkra voltunk utalva. 
Ezeken a szenvedéseken keresztül jutottunk mint régi bajtársak közelebb 
egymáshoz. Ha visszagondolunk azokra a napokra, mikor átléptük a ma
gyar határt és kálváriás utunkra, mely a hontalanság országába vezetett, 
bizony csak szorongással gondolhatunk az álmatlanság, éhség, fáradtság, 
reménytelen sors, s a fegyvertársakban, s sok esetben a bajtársakban tör
tént csalódásaink keserű óráira. 

Ezután becsüljük meg egymást, úgy mintha valamennyien édes testvé
rek volnánk. Ne menjünk el egymás mellett közönbösen soha többé és olt
suk bele gyermekeinkbe is a bajtársi szeretetet. 
1981. február 14-én 

Dr. vitéz Jani István: 

A Sydney-i csoport története 
1949 -1980. 

A háború befejezése után következett be volt Testületünk történetének 
legsúlyosabb ideje a nyugatra szakadt bajtársakra is. Ennek első forduló
jaként az amerikai megszálló erők a m.kir. fegyveres erők tagjait - így a 
csendőröket is - ún. "exnemy"-nek, volt ellenségnek tekintették és szov
jet oldalról jövő nyomásra erőszakos hazaszállitásukat szorgalmazták. 
Így testületünk tagjai közül csak igen kevésnek sikerült kerülő utakon bá
nyásznak kijutni, vagy fölvétetni magukat a francia idegen légióba. 

Olchváry-Milvius Attila tábornokunk és mások felvilágosító munkáj ára 
ha szigorú vizsgálat után is de mi is elnyertük az IRO tagságot, ami bizto
sította a jogot számunkra a hivatalos kivándoroltatásra az IRO, a nemzet-
közi menekültügyi szervezet költségén. ' , 
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A súlyos idők második fordulója a végleges emigralás szükségességé
nek felismerése volt. Az egyik ország, mely legjobban érdeklődött az olyan 
típusú bevándorló, mint testületünk tagjai is voltak Ausztrália megbízot
tai voltak. A németországi és ausztriai zónákban életben maradt csendő
rök kevés kivétellel alul voltak a korhatáron, s ha nős is volt a fiatal csen
dőr , még nem volt gyermeke. Az idősebbek pedig biztosítani tudták a ki
vándorláshoz megkívánt alapot azzal, hogy munkavállalónak minősül
tek. Utólag visszanézve, ez olyan embervásárszerű művelet volt. A negy
venes évek végén a hideg háború, Berlin blokádja, a pénzreform, a német 
lakosság egyre türelmetlenebb magatartása végül is elfogadtatta velünk 
a két éves munkaszerződést és terelt bennünket a kivándorlás felé. Ezzel 
Ausztrália éle n járt abban, hogy félrelökje a háborús propagandávallel
kekbe ültetett gyűlöletet és elsőnek kezdte befogadni a szovjet-orosz meg
szállás alá került országokból származó bevándorlókat. 

Így JJL48J~tmajj1950-ben már érkeztek Ausztráliába volt testületünk 
tagjai, klket Meloourne, Sydney, Newcastle közelségében, továbbá a nyu
gatausztráliai Freemantle közelében lévő elosztó központokba /Holding 
Centre/ raktak ki több heti hajóút után szárazföldre. Volt szerencsés, aki 
már a hajón találkozott bajtárssal, volt olyan akit később szólított meg is
merős, s álltak együttesen a bizottság, vagy a munkahivatal megbízottja 
elé, s indúltak el családi táborba, vagy a nőtlenek a Queensland-i bá
nyák, vagy cukornád-ültetvények felé. 

A Melbourne-be érkezők közül sokan vették igénybe a már egy éve oda
érkezett Antalffy Pál őrgy. tariácsait. Mások keserves kínlódás; küzdve a 
nyelvi nehézségek minden átkával tudtak megindulni az új életbe idegen 
szokások, idegen törvények által kijelölt úton) hól az ún. munkatársak ré
széről a rosszindulat is megnyilatkozott. 

A Sydney és környékére került bajtársak ezen az iskolán mentek keresz
tül mind kivétel nélkül. Fatelepi munkás vagy cserép-égető, vasúti építő, 
vagy a vízművek csákány és lapáttal/pick and shovel/ dolgozó munkása 
évekig, konyhakertész, bányamunkára vállalkozó diplomás, nyomozóból 
lett hentes és mészáros, csendőrből lett kötőmester, ács, építőmunkás, 
vagy mosogató, ápolónő és bizalmi munkába került banktakarító: mind 
kikerült közülük. 

Ahogy múltak a nehéz hetek hónapok, úgy indúlt meg az egymás keresé
se is. A kutató és mozgolódó bajtársak felfedezték, hogy az egyik magyar 
kerámia műhely kemencéjét éjjelente Mátéffy István ezds...fűti és ltezeli, 
a Granville állomás "segéd állomá5ronok helyettespótlékja" pedig dr. 
Véry Endre szds. Rájöttek arra is, hogy az éppen alakuló "Budapest" lab
darúgó csapat egyik pénzelője dr. Hegedűs Mih~ly s~@., továbl:\á, hogy ér
demes elmenni a King's Cross-on levő meszászékbe, mert a pult mögött 
K.J. főtörm áll, aki régi képességével biztosan ismeri meg a bajtársakat. 
Az idekerült jezsuita atyák előszeretettel látogatják sorra a csendőr csalá
dokat, mert ha szükség van munkára, támogatásra, vagy segítségre, a 
csendőr mindig készen állott, akár milyen hoten is vallotta magát magyar
nak.Engem a Sydney-től 37mf-re lévő gazdasági iskolában, hol a gyermek
nyaraltatás szakácsa lettem talált meg dr. Véry Endre, aki Volkswagent 

." 

" 

nyert az egyik helyi hetilap rejtvénypályázatán. A kérdéses ujjlenyomat 
megfejtéséhez a gondolatot a magával hozott vitéz Ridegh-OlchváI'y ~Mil
vius Bűnügyi nyomozástan c. szakkönyvünkből vette. 

Amegindúlt szervezkedésbe, vagy inkább egymásratalálásba, amit 
Mátéffy ezds. k,ezdeményezett és mozgatott, egyre több csendőr fedte fel -
kiléter-A~ ai1aöben ugyanismé'g nagyon erős volt a csendőr-gyűlölet 
és ide is eljutottak a kommunizmust szolgáló rágalmak. Így azután volt 
több olyan" volt bajtárs", aki sohase fedte fel kilétét, sohase lépett közénk 
és megmaradt a másnevűség leple alatt. Ugyanakkor sok volt azoknak a 
nem csendőr személyeknek a száma, akik szinte büszkén lettek a csendő-' 
rök barátai és az ötvenes évek végére szinte megtízszerezték az akkor 
már csoportot alakító 25-30 csendőrök és hozzátartozóik számát. 

Csoportunk első, meg!!.1.í!kulil kirándulása a Marosszéky tanyán 1958-~an: Balról jobbra, 
az álló sorban: Dr. Jani István7Dr. Tamás Gyula, Szente László, V~ncze Sándor/Adelaide/, 
Sándor Pál szds-ok, Mátéffy István ezds.,csop. vez., Molnár István törm. Lehotzky Jenő őrm. 
Keresztes János főtörm"":";"ismeretlen-cSö.';"ítöIray1mre őrm., Utczás Mihály szds./Adelaide/, 
Heltay Dezső hb. őrgy., Bogsányi József ezds. házigazdánk Marosszéky rep. őrgy., 
a térdelő sorban: Kállay József cső., Földházy Istvá1l1lrrli':';'tflfMori Vmttel'Orm.,Kétrendör 
bs., Kálmán Vadin·Sándor őrm., 
az ülő sorban: Madarász Sándor cső., Szélpál Antal cső., Gál Lajos őrm., egy csemdőr barát, 

Szeberényi János őrm. 

Az ötvenes évek közepén már renszeresen érkezik Európából a Bajtár
si Levél és csoportunk fölveszi a kapcsolatot a Melbourneben irányító An
talffy őr gy . útján, majd közvetlenül is az MKCsBK központjával. Megren
dezzük a csendőr-vacsorákat, kirándulásokat, Csendőrnapjainkat, hol 2-
300 között van esetenkint a megjelentek száma, s ott vannak teljes szám
ban az egyesületi vezetők is. Tavaszi és őszi kirándulásainkat ebben azidő
ben Marosszéky-Ziegler Jenő rep. őrgy. házához tartozó erdőszéli tisztá-

A súlyos idők második fordulója a végleges emigralás szflkségességé· 
nek felismerése volt. Az egyik ország, mely legjobban érdeklödött az olyan 
lípusü bevándorló, mint testüJetflnk tagjai is voltak Ausztrália megbizot
tai voltak. A németországi és ausztriai zónákban életben maradt esendő
rök kevés kivétellel alul voltak a korhatáron , s ha nős is volt a fiatal csen
dőr. még nem volt gyermeke. Az idősebbek pedig biztositani tudták a ki
vándorláshoz megkivánt alapot azzal, hogy munkavállalónak minósül
tek. Utólag visszanézve, ez olyan embcrvasárszerü művelet volt. A negy
venes évek végén a hideg háború . Berlin blokadja . a pénzreCorm. a német 
lakossag egyre turelmetlenebb magatartása végűl is elfogadtatta velünk 
a két éves munkaszerzödést és terelt bennilnket a kivándorlás felé . Ezzel 
Ausztrália élen járt abban , hogy Célrelökje a háborús propagandhallel
kekbe ültetett gyLilöletet és elsőnek kezdte befogadni a szovjet-orosz meg
szállás alá kerűlt országokból származó bevándorlókat. 

igy I 948J 1949.majd 19So.ben már érkeztek Ausztráliába volt testületűnk 
tagjai. klketl\felbourne. Sydney. Newcastle közelségében , továbbá a nyu
gatauszlráJiai Freemantle közelében lévő elosztó közpolltokba IHolding 
Centre! raktak ki több heti hajóút után szárazföldre. Volt szerencsés. aki 
már a hajón találkozott bajlárssal, volt olyan akit később szólított meg is
merös, s álltak egyuttesen a bizottság. vagy a munkahÍ\'atal megbízottja 
elé. s indúllak el családi táborba . vagy a nőtlenek a Queensland-i bá· 
nyák, vagy cukornád·ültetvények [elé. 

A Melbourne-be érkezök közül sokan vettek igénybe a már egy e\'e oda· 
érkezett Antalffy Pál örgy. tanácsait. Mások keserves kin lod ás, kuzdve a 
nyelvi nehézségek minden átkával tudtak megindulni az új életbe idegen 
szokások. idegen törvények által kijelölt úlon, hdl az ún. munkatársak ré
széről a rosszindulat is megnyilatkozott. 

A Sydney és környékére került bajtársa k ezen az iskolan mentek keresz
tül mind kivétel nélkld . Fatelepi munkás vagy cserép-égetó. "asuti építő. 
vagy a vízmüvek csákány és lapáttal /pick and sho\'ell dolgozó munkása 
évekig. konyhakertész , bányamunkára vállalkozó diplomás, nyomozóból 
lett hentes és mészáros . csendórből lett kötőmesler, ács. épilömunkás, 
vagy mosogató. ápolónő és bizalmi munkába került banktakaritó: mind 
kikerült közülük . 

Ahogy múltak a nehez hetek hónapok, úgy indúlt meg az egymás keresé
se is. A kutató és mozgolódó bajtársak feHedezték, hogy az egyik magyar 
kerámia mLihely kemencéjét éjjelente MátéHy István ezds...futi és kezeli. 
a Granville állomás .,segéd állomásfőnök helyetlespótlékja" pedig dr. 
Véry Endre szds. Rájöttek arra is. hogy az éppen alakuló .. Budapest " lab
da rúgó csapat ~gyik pénzelöje dr. Hegedüs Mihá~y szdJ;., tovjb~ , hogy er
demes elmenni a King 's Cross-on It!VO mesiászékbe, mert a pult mögött 
K.J. fötorm áll. aki régi képességevel biztosan ismeri meg a bajtársakat. 
Az ide ke rillt jezsuita atyák elöszeretettellátogatják sorra a csendőr csalá
dokat. mert ha szilkség van munkára , támogatásra. vagy segitségre a 
csendór mindig készen állott, akar milyen hoten is vallotta magát magy;r
nak. Engem a Sydney-tö137mf· re lévő gazdasági iskolában. hol a gyermek
nyaraltatás szaka csa lettem taIaIt meg dr. Very Endre. aki Volkswagent 

nyert az egyik helyi hetilap rejtvénypályázatáll. A kérdéses ujjlenyo:nat 
megfejtéséhez a gondolatot a magával hozolt vitéz Ridegh·Olch,·áry Mil
vi us Bűnügyi nyomozastan c. szakkönyvilnkből vette. 

Amegindúlt szervezkedésbe, vagy inkább egymásratalálasba. amit 
Mátéff ezds. k! deményezett és moz atott. egyre több csendőr fedte fel 
iléte. . an az Ion ugya ms meg nagyon erös volt a csendör-gyillölet 

és ide is eljutottak a kommunizmust szolgáló ragalmak. igy azulán volt 
több olyan "volt bajtárs". aki sohase fedte fel kilétét, sohase lépett közénk 
és megmaradt a másne\'űség leple alatt. Ugyanakkor sok \'011 azoknak a 
nem csendőr személyeknek a száma, akik szinte büszkén lettek a csendő· 
rök barátai és az ötvenes évek végére szinte megtízszerezték az akkor 
már csoportot alakító 25--30 csendőrök és hozzátartozóik számát. 

-Csoportunk elsO. mualagló klrind~li a a Marosszéky tanyh 1958·ban: Balr61 Job~ra. 
al. ill6 sorban: Dr. Janllstvin-:1>r. Tami. Gyula. Szente Lin!6, VinC:te Sándor/Adelalde/. 
Simdor Pál s:r.ds-ok. l\1áté~)' lItvin elds .. cIOp. vez., Molnár Istvin lörm. Lehot:tky Jenő ormo 
Ken~S:ttes János roUWm .• smenUen ció.:1t'olliYTmre orm .. UtC:t3S !\Uhily szds./Adelaidt-I. 
Heltay Det.só hb. oriY .. Bo,sanyt J6ud etds. hi"li,udhll: 
a térdelo sorban: Killay J6uerclÖ., Fóldhúy Istvan bM. , Ramor1 
bs .• Kálmán Vadin Sándor orm.. __ 
az ülö sorban : Madarisz Sindor eso .• Szllpil Antal cso .. Gál Lajos orm .. elY csemd/i.r barét, 

Szeherlnyl Jinos orm o 

Az ötvenes évek közepén már renszeresen érkezik Európából a Bajtar· 
si Levél és csoportunk fölveszi a kapcsolatot a Melboumeben irányító An
taUfy örgy. útján. majd közvetlenül is az MKCsBK központjával. Megren
dezzük a csendör·vacsorákat. kirándulásokat, Csendömapjainkat. hol 2· 
300 között van esetenkint a megjelentek száma, s ott vannak teljes ~zám
ban az egyesületi vezetők is. Tavaszi és őszi kirándulásainkatebbe~ ~lid~· 
ben Marosszéky-Ziegler Jenó rep. orgy. házához tartozó erdószéh tiszta· 



son rendezzük. Házigazdánk, aki valamikor a pécsi repülő téren csendőr 
fhdgy-ként volt a különítmény pk-a, ma is büszkén vallja magát csendőr
nak. tde§..api1.l Marosszékl.-Ziegler_ Emil ny. á. vőrgy. volt csendőrezre
des. 

Megtaláljuk a csendőröket mindenütt, ahol szolgálatra van szükség. Ott 
állanak a magyarokat szolgáló két katolikus és református lelkész mö
gött, sőt az 1956-ban megérkező evangélikus lelkész mellett is. Kiveszi a 
csoport a maga részét a cserkész munkában is, segít anyagi alapot terem
teni a magyar jövőt biztosító gyermek és ifjúság nevelésnek, magam is 
mint cserkésztiszt résztveszek a nyári táborozásokon sok éven át Nt. Bern
hardt Béla cscsti. mellett. 

Sajnos ekkor már halottaink is vannak. Dr. Hegedüs Mihály szds. motor
kerékpár-baleset áldozata lesz, dr. Véry Endre szds. szívroham következ
tében hagy itt bennünket. A magyar temető gondolatát Ft. Fazekas János 
S.J. veti fel a csendőr körökben lefolyt jövőt kereső beszélgetés során és 
Ft. Forró Ferenc S.J. segítségével meg is valósul. Elkészül a hatalmas fa
kereszt, mely K.V.S. bajtárs munkája. Több mint 20 éven át állott az egy
házközség világi szervezete élén Bogsányi József ezds" s a csendőrök nagy 
száma élükön .JP ..... T.21Jl..A~ Gy..!!!a szds-sal akik építői, adományozói leghí
vebb támogatói voltak a Szent Erzsébet Otthonnak. Az évenkint megren
dezendő Szt Erzsébet napi búcsú rendezői a mai napig is Gál, Molnár, Szél
pál , Madarász bajtársaink és a velük szolgáló csendőr-barátaink. Ebben a 
Szent Erzsébet Otthonban tartottuk Dr. Török Béla rendezésében a Szent 
István Történelmi Szeminárium sorozat évi nyolc előadását , ahol Dr. Ta
más és magam is résztvettünk előadásainkkal. 

A Sydney-i csoport lelkes és eredményes müködése arra indította az 
MKCsBK ausztráliai főcsport-vezetőjét ~ptalffy Pál őrgy. bajtársunkat, 

, hogy az általa hazúlról hozott és azóta is őrzött magyar nemzeti zászlót 
1960-ban csoportunknak adományozza annak további őrzése végett. ... " 
egyésendőrZ'ászlót van szándékomban fölszentélni abban a városban, 
melyben a bajtársak a legszebb, legintenzívebb bajtársi életet élik. Erre 
a célra felajánlottam azt a zászlót, mely 1945 február 14-én még laktanyá
mon lobogott, s amit azóta is magammarnorook:A záiZw valamennyi 
Ausztráliában élő bajtárs zászlaja lesz, de azt a fölszenteléSlielyén lakó 
bajtársak fogjáko rízni. A Sydney-i és környéki bajtársak emelték és fej
lesztették a bajtársi életet olyan fokra, hogy azzal nemcsak a zászlószen
telést érdemelték ki , hanem garanciát nyujtanak arra is , hogy az ott fel
szentelendő zászló nemcsak muzeális tárgy lesz , hanem élő valóság ... " ír-
ja 1960-ban kiadott körlevelében Antalffy Pál őrgy. • 

Csoportunk a zászlót 1960-ban átvette és azt 1961. március 4-én és azt az 
északsydneyi Xavéri Szr.~erenc plébánIatemplom kultúrtermében áldot
ta meg Ft. Forró Ferenc S.J. A zászlót szalaggal díszítette fel az MH;BK, a 
Magyar Cserkészszövetség és a R.K. Egyházközség kiküldött vezetője . 
Az átadó és ünnepi beszédet Antalffy Pál őrgy . tartotta . 

A zászlóavatás betetőzte csoportunk megalakulását, mely tényezőjévé 
lett a magyar emigráns életnek és vezetőnk erkölcsi súlyától és nagy tisz
teletet kiérdemelt egyéniségéből eredve ma is szerepet játszik néhai Má-
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téffy István ezds. bs unknak tett ígéretünk szerint:' " Amíg egy tagja él a kö
zösségünknek a Cselldőrnápot megünnepeljük zászlónk alatt!" 

Zászlótartó volt 1974-ben bekövetkezett haláláig Szeberényi János őrm., 
azóta Szélpál Antal cső. 

1962 június 23-án a Sydney-ben akkor még nem müködő MHBK helyett 
csoportunk a katholikus Otthon termében tartotta az első Hősöknapi meg
emlékezést és ünnepséget, melyet követett a Magyar Temetőben fölállí
tott Hősök Keresztjének megkoszorúzása, ahol a kereszt mellett sok évig 
csak a Csendőr zászló és kísérői álltak őrséget az ünnepség alatt. 

a Csendőr Zászló 
tartja Hámori Vendel őrm. , amint a Sydney-i csoport 

küldőttsége megkoszorúzza a Hősök Keresztjét 
1962. június 23-án. 

196§.IX.2-án elhunyt Mátéffy I~tván ezds. csoporiE,Q,.k y~zetője, kitől már 
pár évveCéfobobetegsege rruaU a vezeternfüiikaját 5 tágú bizottság vet-
te át korelnökünk Bogsányi József ezds. részvételével. -

Nagy esemény volt csoportunk életében 1960-ban vitéz Czigány József 
ezds. látogatása. Több bs-i összejövetelt rendeztünk ittléte alatt. Leánya 
és annak családja meghívására egy félévet töltött Sydneyben, hol volt alá
rendeltjei és bajtársai tisztelettel és szeretettel vették körül. 

A kirándulások alkalmával megismerte a környéket is több napon át 
vendége volt Kálmán Vadon Sándor őrm . szállodatulajdonosnak hegyi 
üdülőjében. 

1972 novemberében dr. Tamás szds . javaslatára dr. vitéz Jani Istvánt 
választották csoportvezetőnek , aki ekkor már az újjáalakult helybeli 
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son rendezzük. Házigazdánk. aki valamikor a pécsi repülő téren csendőr 
fhdgy-ként volt a különítmény pk+a, ma is biiszkén vallja magát csendőr
nak. Éde~apla Maro§székl.-Ziegler Emil ny. á. vórgy. volt csendőrezre
des. 

Megtaláljuk a csendöröket mindenütt. ahol szolgálatra van szükség. Ott 
állanak a magyarokat szolgáló két katolikus és református lelkész mö
gott. sot az 1956-ban megérkező evangélikus lelkész mel1etl is. Kiveszi a 
csoport a maga részét a cserkész munkában is , segít anyagi alapot terem
teni a magyar jövőt biztosító gyermek és ifjúság nevelésnek, magam is 
mint cserkésztiszt résztveszek a nyári táborozásokon sok éven át Nt. Bern
hardt Béla cscsti. mellett. 

Sajnos ekkor már halottaink is vannak. Dr. Hegedűs Mihály szds. motor
kerékpár-baleset á.ldozata lesz , dr . Véry Endre szds. szívroham következ
tében hagy itt bennünket. A magyar temető gondolatát Ft. Fazekas János 
S.J. veti {el a csendor körökben lefolyt jövőt kereső beszélgetés során és 
Ft. Forró Ferenc S.J. segítségével meg is valósul. Elkészül a hatalmas fa
kereszt. mely K. V.S. bajtárs munkája, Több mint 20 éven át állott az egy
házközség világi szervezete élén Bogsányi József ezds" s a csendőrök nagy 
száma éli'lkön .l2..L. Ta.l:Q.is. GYl!!a szd s-sal akik építői. adományozói leghi
vebb támogatói voltak a Szent Erzsébet Otthonnak, Az évenkint megren
dezendő Szt Erzsébet napi búcsú rendezői a mai napig is Gál, Molnár, Szél
pál , Madarász bajlársaink és a velük szolgáló csendőr-barátaink. Ebben a 
Szent Erzsébet Otthonban tartottuk Dr. Török Béla rendezésében a Szent 
István Tórtenelmi Szeminárium sorozat évi nyolc eloadását. ahol Dr. Ta
más és magam is résztvettiJnk elöadásainkkal. 

A Sydney-j csoport lelkes és eredményes muködése arra indította az 
MKCsBK ausztráliai Cöcsport-vezetöjét 1,ntalfíy Pál örgy. bajtársunkat. 
hogy az általa hazúlról hozott és azóta is órzott magyar nemzeti zászlót 

~lurlkrlak adományozza annak további őrzése végett . ... .. 
asz.lOl van szándékom Dan rölszentelni abban a városban, 

mE"""n a bajtársak a legszebb. legintenzívebb bajtársi életet élik. Erre 
a célra felajánlottam azt a zászlót. mely 1945 februárJ4-én meg laktanyá
mon lobogott. s amit azóta is magammal hord'ok. A zás·zl0 \'alamennyi 
Ausztráliában élő bajtárs zászlaja lesz, de azt a fölszentelésnelyén lakó 
baJta'l'sak fogjákorizn1. A Sydney-i és környéki bajtársak emelték és fej 
lesztették a bajtársi életet olyan rokra. hogy azzal nemcsak a zászlószen
telést érdemelték ki. hanem garanciát nyujtanak arra is, hogy az ott fel
szentelendő zászló nemcsak muzeális tárgy lesz, hanem élö valóság ... " ir-
ja 1960-ban kiadott kÖl'levelében AnlalHy Pál örgy. • 

Csoportunk a zászlót 1960-ban ályeue.é.s a~ll96J . március 4-en és azt az 
eszaksydneyi Xavéri Szt. t'erenc plébáni.Úemplom kultúrtermében áldot· 
la meg Ft. Forró Ferenc S.J. A zászlót szalaggal díszitettc fel az MH,BK. a 
Magyar Cserkészszóvetség és a R.K. Egyházközség kikilldötl vezetoje. 
Az átadó és unní'pi beszédet Antalf(y Pál örgy. tartotta. 

A zászlóavatás betetözte csoportunk megalakulását. mely tényezöjévé 
lett a magyar emigráns életnek és vezetőnk erkölcsi súlyától és nagy lisz
teletet kiérdemelt egyéniségéből eredve ma is szerepet játszik néhai Má-

téffy István ezds. bsunknak tett igéretünk szerint : ., Amíg egy tagja él a kö
zösségÜDkne"k a Csenaörnapot megúnnepeljük zászlónk alatt!" 

Zászlótartó volt 1974-ben bekövetkezett haláláig Szeberényi J ános örm .. 
azóta Szél pál Antal csö. 

1962 június 23-án a Sydney-ben akkor még nem múködö MHBK helyett 
csoportunk a katholikus Otthon termében tartotta az elsö Hösöknapi meg
emlékezést és únnepséget, melyet követett a Magyar Temetőben fölálU
tott Hősök Keresztjének megkoszorúzása , ahol a kereszt mellett sok évig 
csak a Csendör zászló és kisérői álltak őrséget az ünnepség a latt. 

a C.endor Zinl6 
tartja IUmori Vend,,1 orm .. amint a Sydne)'-i csoport 

küldöttS~l!Ie megkosxorúu:a allosök Kercntjét 
1962. j6.nius 23·in. 

196!lX.2-án elhunyt MátéHy István ezds. csoportun.kx~etöi.e. kitól már 
par évvel eTOb""li'1>etegsege ml3[ a vezetes1'f\unklíjAt 5 tagú bizottság vet
te át korelnökiink Bogsányi József ezds. részvételével. 

Nagy esemény volt csoportunk életében 1960-ban vitéz Czigány Józse! 
ezds. látogatása . Több bs-i összejövetelt rendeztünk ittléte alatt. Léánya 
és annak családja meghívására egy félévet töltött Sydneyben. hol volt alá
rendeltjei és bajtársai tisztelettel és szeretettel vettek körül. 

A kirándulások alkalmával megismerte a környéket is több napon át 
vendége volt Kálmán Vadon Sándor örm. szállodatulajdonosnak hegyi 
üdülöjeben. 

1972 novemberében dr. Tamás szds. javaslata ra dr. vitéz Jani Istvánt 
valasztották csoportvezetonek. aki ekkor már az újjáalakult helybeli 
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Nemes csikszentimrei Antalffy Pál 
szkv. m. kir. csendőrőrnagy 

Ausztráliába érkezett 1949. V.14-én, hol mint Melbourne-i csoport- később területvezető 
1949-tőI1976-ig bevándorolt bajtársainak felkutatásában, a testületi szellem ápolásában, a 
bajtársi élet megszervezésében odaadóan, fáradhatatlanul és igen jó eredménnyel műkö
dött. Az MKCsBK Bajtársi Levél részére kizárólag szerény nyugdijából megtakarítva 
1977.XI.18-án 3.105.60 kanadai dollárt adományozott, mellyel annak zavartalan kiadását 
biztosította. 

MHBK csoportnak is vezetője volt. Így a testvéri együttműködés, mely ed
dig is kifejezte a két bajtársi csoport különleges jellegét továbbfejlődött. 
Mindkét csoport tagja lett a New South Wales-i magyar egyesületek szö
vetségének, hogy jelenlétükkel biztosítsák annak a töretlen nemzeti, ma
gyar és keresztény vonalon való haladását. A csoport ügyeit dr. Tamás 
Gyula szds. intézi, immár 20 éve, míg a pénztár Gál Lajos őrm. ellenőrzé
se alatt áll. Csoportunk munkájának szívvel, lélekkel és anyagiakkal is tá
mogatói csendőr-barátaink, akik tb. tagjai közösségünknek. Szám.uk 26 
volt családjaikkal együtt, ami ettől kezdve csak növekedett. Megnagyob
bodott csoportunk közös munkájának elismeréseképpen, Magyarorszá
gért és a magyarságért teljesített szolgálatáért tagjai lettek a Souverain 
Szent László Rársaság és Rendnek. . • 

1975 Csendőrnapon 54 csendőr és csendőr-barát verte bele nevét, vagy 
egyesületét jelző szeget a Csendőr-zászló rúdjába. Többen zászlpszalagot 
adományoztak. A gyászos Trianoni békeparancs 50. évfordulójáról gyász
szalag felkötésével emlékeztünk. 

1974 Csendőrnapon a MKCsBK vezetője az MKCSBK 25 éves Jubileumi 
Emlékérmét a kardokkal adományozta 11 csendőr bajtársunknak, vala
mint három csendőr-barátunknak kitartó hűségükért és csoportunkat, il
letve céljainkat szolgáló bajtársi közreműködésükért . Az érmeket dr. vi
téz Jani István csoportvezető adta át a kitüntetetteknek az MKCsBK veze
tője megbízásából. 

1980 Hősök napján, 1980 május 25-én a Rockwood-i Magyar Temetőben a 

'11\ 

Hősök Kereszt jénél a csoport zászlója előtt újította meg csendőr esküjét 
vitéz Majláth György bs., a Magyar Szövetség elnöke után mondva az eskü 
szövegét. 

Halottaink: 
Id. czeczei Mátéffy István, Dr. Véry Endre, Dr. Hegedűs Mihály, kis

léghi Petőcz László, vitéz Tarnai Miklós, Szűcs Sándor, Szeberényi János, 
Ft. Galambos István KCSL, vitéz Tömő László, Goór György, kazinczy La
da József, vitéz Bódy László, vitéz nemes Tassányi József, Bozóky Viktor. 

Emléküket megőrizzük. 

Csendőr sírok a Sydney-i magyar temetőben ... 
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Nemes csikszentimrei AntalH'y Pál 
szk\', m. kir. csendörornagy 

Ausztráliába érkezett 1949. V.I"·én, hot mint Melbourne-i csoport- később lerülelvezetó 
t949-töJ 1976-18 bevlindoroll bajlársainak felkutatásában, a testületi szellem ápollisliban. a 
bajllirsl élei megszervel:ésében odaadóan. fáradhatatlanul es igen jo eredménnyel muk~ 
dmi. AI: MKCIIBK Bajtársi Levét rbzére kil:árólag szerény nyugdljából meglakarllva 
1917.XI.I8·án 3.105.60 kanadai doUárt adományozott, mellyel annak zavartalan kiadását 
bldos ilott a. 

MHBK csoportnak is vezetője volt. Így a testvéri együttmúködés. mely ed· 
dig is kifejezte a két bajtársi csoport különleges jellegét továbbfejlödött. 
Mindkét csoport tagja lett a New South Wales-i magyar egyesületek szö
vetségének, hogy jelenlétükkel biztosítsák annak a töretlen nemzeti. ma
gyar és keresztény vonalon való haladását. A csoport ügyeit dr. Tamás 
Gyula szds. intézi, immár 20 éve, mig a pénztár Gál Lajos örm. ellenőrzé
se alatt áll. Csoportunk munkájának szívvel. lélekkel és anyagia k kal is tá
mogatói csendőr-barátaink. akik tb. tagjai közösségünknek. Szamuk 26 
volt családjaikkal együtt, ami ettől kezdve csak növekedett. Megnagyob
bodott csoportunk közös munkájának eHsmeréseképpen, Magyarorszá
gért és a magyarságért teljesített szolgálatáért tagjai lettek a Souverain 
Szent László Rársaság és Rendnek. 

1975 Csendőrnapon 54 csendőr és csendőr-barát verte bele nevét, ~agy 
egyesületét jelző szeget a Csendőr-zászló rúdjába. Többen zászlpsza lagot 
adományoztak. A gyászos Trianoni békeparancs SO. évfordulójáról gyász
szalag felkötéséveJ emlékeztünk. 

1974 Csendőrnapon a MKCsBK vezetője az MKCSBK 25 éves Jubileumi 
Emlékérmét a kardokkal adományozta 11 csendőr bajtársunknak, vala
mint három csendór-barátunknak kitartó hüségükért és csoportunkat. il
letve céljainkat szolgáló bajtársi közreműködésükért. Az érmeket dr. vi
téz Jani István csoportvezeló adta át a kitÜDtetetleknek az l\1KCsBK veze
tője megbízásából. 

1980 Hösök napján, 1980 május 25-én a Rockwood-i MagyarTemetöben a 

Hösök Kereszt jénél a csoport zászlója elött újította meg csendör esküjét 
vitéz Majláth György bs .. a MagyarSzövetségelnökeután mondva az eskü 
szövegéL 

Halottaink: 
Id . czeczei Máté[fy István. Dr. Véry Endre, Dr. Hegedüs Mihály, kis

léghi Petócz László, vitéz Tarnai 1\1 ikJós. Szücs Sándor, Szeberényi János , 
Ft. Galambos István KCSL, vitéz Tömő László, Goór György, kazinczy La
da József. vitéz Bódy László, vitéz nemes Tassányi József, Bozóky Viktor. 

Emléküket megőrizzük. 

Clendor sirok a Sydney·, magyar lemetoben ... 
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Zászlótartónk, Szeberényi János szkv. m.kir. csendőrőrmester. 
Nyugszik Magyarországon. Elhunyt hazalátogatása alkalmával 
szülőfaluja vasúti állomásán kapott agyvérzésben 1974.VII.31-én. 
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Hűséges Barátaink sírja a Sydney-i magyar Temetőben. 

Máthé Jenő 

Dr. Sótonyi Jenő csendőrszázados úr emlékére 

A nagyváradi prbcső. iskolán ismertem meg. Szakaszpk-om volt az 1. 
század L szakaszánál. Még főhadnagy volt és nőtlen. Magastermetű kb. 
190 cm. , derék, szélesvállú, kedves , mosolygós arcú úr volt , sűrű magya
ros bajusszal. Szeretett szolgálaton kívül is elbeszélgetni alárendelt jeivel, 
mondhatom , mint egy jó testvér. Soha nem tett különbséget azért, mert ő 
tiszti rangban van , s mi csak jövendő tiszthelyettesek. Büszkén említette 
édesapját , aki mint csendőrtiszthelyettes valamelyik Balaton környéki 
őrs parancsnoka volt. Sokszor a csendőriskola sportpályáján egyszerű 
családi kérdéseket tett fel , érdeklődött erdélyi hozzátartozóim iránt, vagy 
beszélt az övéiről , pedig akkor, mint véglegesített csendőr még csak sza
kaszvezetői rendfokozatom volt. De ugyanígy elbeszélgetett más csendő
rökkel is. 

Háború volt és a csendőriskola is megérezte a jegyre adott élelmiszert. 
Sokan gyengélkedtek a vékony kenyéradag és a zsizsikes borsófőzelék hi
ányos tápanyaga miatt. Dr. Sótonyi fhdgy. úr nem tudott a zsebéből etet
ni egy századot, hát hogy mégis könnyítsen rajtunk, gyakorlat alatt órák 
hosszat hagyott pihenni az erdőszéli fűben. De ugyanezt tette az 1. század
nállévő másik tiszt , ippi és érkeserűi Fráter János hdgy. úr is , aki egy fő
ispán fia volt és úgy szerette , , csendőr fiait" pedig csak velük egyidős lehe
tett. Szóval Dr. Sótonyi Jenővel szakaszom elment volna a világ végére is. 

Az iskola elvégzése után, mint a 7 hónapos tanfolyamon az elsők között 
végeztek, én is , a díszebédnél egy asztalnál ültem Ládai István ezds., isko
laparancsnok úrral, Vass Alfréd őrgy. , Dr. Sótonyi Jenő és több magas
rangú csendőrtiszttel. Minden századtól ugyanis két személyt ültettek a 
tisztek mellé , olyanokat, akik a tanfolyamot kitünő eredménnyel végez-

23 22 

Z611JJólartónk, SUb .. r~DyI Haos . m.kir. csendorormester. 
NyugSDk Magyarorl1ágon. Elhunyt haulátogatisa alkalm h.' 

szlilö(aluja vasíall 4Jlombán kapott agyvérdsbt!n 19'1'4.VII .31-tn. 
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Huséges Barélaink sirja a Sydney·, magyar Temetoben. 

Máthé Jenö 

Dr. Sótonyi Jenő csendőrszázados úr emlékére 

A nagyváradi prbcsö. iskolAn ismertem meg. Szakaszpk·om volt az l. 
század I. szakaszánál. Még főhadnagy volt és nötlen. Magastermetű kb. 
190 cm., derék. szélesvállú, kedves. mosolygós arcú úr volt. sür ü magya· 
ros bajusszal. Szeretett szolgálaton kívül is elbeszélgetni alárendelt jeivel, 
mondhatom, mint egy jó testvér. Soha ncm tett különbséget azért. mert ö 
tiszti rangban van. s mi csak jövendő tiszthelyettesek. Büszkén cmlitette 
édesapját. aki mint csendörtiszthelyettes valamelyik Balaton környéki 
örs parancsnoka volt. Sokszor a csendöriskola sportpályáján egyszerü 
családi kérdéseket tett fel, érdeklődött erdélyi hozzátartozóim iránt. vagy 
beszélt az övéiröl. pedig akkor, mint véglegesített csendőr még csak SZ8-

kaszvezetői rendfokozatom volt. De ugyanígy elbeszélgetett más csendő
rökkel is . 

Háború volt és a csendöriskola is megérezte a jegyre adott élelmiszert. 
Sokan gyengélkedtek a vékony kenyéradag és a zsizsikes borsó(özelék hi
ányos tápanyaga miatt. Dr. Sótonyi fhdgy . úr nem tudott a zsebéből etet
ni egy századot, hát hogy mégis könnyítsen rajtunk, gyakorlat alatt órák 
hosszat hagyott pihenni az erdószéli fűben . De ugyanezt tette az 1. század
nállévő másik tiszt, ippi és érkeserüi Fráter János hdgy. úr is. aki egy fő
ispán fia volt és úgy szerette ,.csendőr fiait '· pedig csak velük egyidős lehe
tett. Szóval Dr. Sótonyi Jenövei szakaszom elment volna a világ végére is. 

Az iskola elvégzése után , mint a 7 hónapos tanfolyamon az elsők között 
végeztek. én is. a díszebéd nél egy asztalnál ültem Ládai istván ezds .. isko
laparancsnok úrral. Vass AJ(réd őrgy .• Dr. Sótonyi Jenő és több magas-
rangú csendörtisztlel. l\1inden századtól ugyanis két személyt iiltettek a 
tisztek meUé. olyanokat. akik a tanrolyamot kitűnő eredménnyel végez-
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ték. A tanfolyamot egy két hetes lövészeti gyakorlat fejezte bé Kőröskisje
nőn Dr. Sótonyi fhdgy. úr vezetésével. 

Utána nagy városba kerültem Erdélyben, ahová nemsokára Dr Sótonyit 
is áthelyezték. Ekkor már századosi rendfokozatot viselt. Megnősült, egy 
kedves, csinos, fiatal anyaországi leányt vett el. 'Úgy tudom tanárnő volt. 
Még két évig parancsnoksága alatt teljesítettem szolgálatot. Ö intézte, 
hogy nősülési kérvényemet minél gyorsabban engedélyezzék részemre és 
az esküvőmre, Élesdre ő vitt el. Hisz, -amint mondta - a közl. őrs gépko
csija éppen a kisváros előtt fog elmenni. Menyasszonyomék háza előtt le
állította a gépkocsit, mert mint jó csendőrének jövendőbeli feleségét és 
annak szüleit meg akarja ismerni. 

Mint hallottam a háború után 19, év múlva odahaza, koholt vádak alap
ján kivégezték. Én lf'gyerzem, egy ilyen deréK csendőrtiszt halála mind
nyájunk szívében soha el nem múló sebet ejtett és míg élünk mindig gyá
szolni fogjuk, de felejteni soha, napirendre térni fölötte soha-soha. 
Vele a magyar tisztikar egy szépszál virága hullt el! 

Dr. Andróczi Ferenc 

Így boldogultam ... 

/Részletek 26 oldalon, számos magyar és angolnyelv ű okmánymáso
lattal fölszerelt életleírásból, melyben kivételes karrierjét elmondja, me
lyet bátorsággal, rátermettséggel és tudással kiharcolt magának. 

1915-ben Semjénházán /Zala vm./ született, hol szerbül és horvátul is jól 
megtanult. 1935-ben korengedéllyel vonult be a pécsi IV. ht. hiradóalosz
tályhoz, 1938-ban a csendőrséghez jelentkezett és a villányi őrsön lesz pró
bacsendőr. Magánúton csendőrségi szolgálata alatt gimnáziumi érett
ségit szerzett. 1945-ben kora tavasszal, mint őrmester a budapesti hira dó
alosztály rádiómegfigyelőjét Rábapordányról /Sopron vm./ átvezényelték 
egy rádióadóval Kapuvárra, a budapesti nyomozó alosztályhoz. Innen az 
év Nagypéntekjén alakulatávallovas kocsikkal lépték át az osztrák ha
tárt. A Gráz melletti Muhrfeld táborban esett orosz fogságba, mHyből 
megszökött. Haza .ment. 

Szülőfalujából sikerült följutnia Budapestre, hol jogot akart tanulni. Bu
dapesten nem, de mikor csendöri szolgálatát elhallgatta a miskolci joga
kadémiára fölvették, hol mindhárom évét sikeresen befejezte. Szigorla
tozni Budapestre járt. Később Szécsiszigetről/Zala vm.! hol jegyzőgyakor
nok lett és szervezte. a környéki kisgazda pártokat, mire hamaro'san a 
nagykanitsai, majd a pécsi népbíróságok elé került, melyek felmentették. 
Munkavállalásait most már megnehezítették és végül is az Á VO valótlan 
és plaptalan vádja alapján jog és államtudományi doktorrá avatása előtt 
1951-ben Elleppusztára (Hortobágy, Hajdu vm) deportálták, hol építkezés-
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nél dolgozott. 1952 tavaszán egy társával megszökött és végül is Alsórönök
nél /Vas vm.! át jutott a határon. 

Az osztrák, német, svájci menekülttáborok, a magyar Charita s irányí
tásával különféle munkákból tartotta fönn magát, míg végül is 1955 de
cemberében hajóra szállt és 14 napos viharos tengeri út után New-York
ba érkezett. Szerk./ 

" ... Buffaloba kerültem, ahol az ottani magyarok meleg fogadtatásban 
részesítettek bennünket. Igazán szép és meghatóan jó érzés volt ismét 
majdem otthon érezni magunkat magyarok között. A szépség azonban ha
mar eltünt amit az ünneplésnek vége volt és jött a meztelen valóság: ha 
nem tudsz angolul nincs állás, de még csak szolgai munka sincs. Öt hét telt 
el és én még mindig nem kaptam semmi munkát és kezdtem gondolkozni 
azon, hogy nem volt-e könnyelműség tőlem Salzburgban faképnél hagyni 
az öreg autó-Iakkozót, aki azt akarta, hogy vegyem el a lányát és társul
ja,k be üzletébe. Végre.egy másodgenerációs magyar segítségével kaptam 
munkát egy kis gépgyárban, melynek ő is részvényese volt de olyan félre
eső helyen, ahová nem lehetett autobusszal eljutni csak autóval, ha valaki 
elvitt. De az amerikai munkás néha meggondolta magát és nem jött el és 
én órákig vártam rá hiába a téli hófergetegben. Festettem a vasdarabo
kat, hogy ne rozsdásodjanak. Túlóráztattak is, hogy keressek valamit, de 
mikor jött a fizetés a többi gyerekek minden képzettség nélkül hoztak haza 
hetenkint 50-60 dollárt és én meg egyetemi képzettséggel, pocsék túlórával 
csak 38.- dollárt kaptam két hétre. Ez aztán "egyenlőség," ami erősen 
piszkálgatta az önérzetemet, mert én egyáltalán nem éreztem öregnek 
magamat 37 éves koromban, sőt még ma sem és a legtöbb gyárban azért 
nem vettek fel, mert idős voltam nekik. Majd a Charita s segítségével 
Rákkutató Intézetben kaptam munkát, a szépen hangzó laboratóriumban, 
fehér köpennyel kisérleti állatok gondozásánál, melyet én inkább egér, 
nyul és patkány istállónak 'neveztem volna. Tisztítani az átkozottul büdös 
egér, patkány, ürge, tengeri malac és más állatok trágyás dobozait, me
lyek az osztrák paraszt istállójára emlékeztettek. Idővel azonban megsze
rettem a pirosszemű, ártatlan kis fehér egereket, nyulakat és a patkányo
kat is és látva a sok pazarlást magam is elkezdtem kisérletezni. 

Egyik ilyen alkalommal elfoglaltságomban a fiatalorvosfőnököm a há
tam mögött termett és figyelte, hogy miként injekciózom én az állatokat 
citrom, narancs paradicsom, tej és Coca-Colával, külön-külön dobozban 
tartva mindegyik csoportot és hogy mérem a tumorjaik /daganat/ nagysá
gát. Én a rajtakapott bűnös restelkedve magyaráztam neki, hogy milyen 
gyógyszerek ezek, illetve hogy milyen vitaminok ezek, s hogy tudomány
talan kisérletekkel szeretném felfedezni a rákellenes szérumot. Jót neve
tett az együgyüségemen, de mondá, hogy figyelte a technikámat, s mivel 
ne'ki ugyis technikus ra van szüksége: kinevezett technikusnak. Mivel nem 
beszéltem angolul, főnökömmel németül beszéltünk. 

Ezért a többiek irigykedni kezdtek rám. Egyszer csak jött egy yankee, 
akit én tanítottam be dolgozni, s közölte, hogy sokan panaszkodnak, hogy 
nem beszélek angolul és hogy továbbra nem én vagyok az előmunkás, ha
nem Ő. Mikor főnököm közölte velem, hogy túl vagyok fizetve és ezer dol-

25 

ték . A tanfolyam ot egy két hetes lövészeti gyakorlat fejezte be Köröskisje
nön Dr. Sótonyi fhdgy. úr vezetésével. 

Utána nagy városba kerültem Erdélyben, ahová nemsokára DrSótonyit 
is áthelyezték. Ekkor már századosi rendfokozatot viselt. Megnősült, egy 
kedves, csinos , fiatal anyaországi leányt vett el. Úgy tudom tanárnö volt. 
Még két évig parancsnoksága alatt teljesítettem szolgálatot. Ö intézte , 
hogy nősülési kérvényemet minél gyorsabban engedélyezzék részemre és 
az esküvőmre, Élesdre ő vitt el. Hisz, -amint mondta - a közl. örs gépko~ 
csija éppen a kisváros előtt fog elmenni. Menyasszonyomék háza előtt le
állította a gépkocsit, mert mint jó csendörének jövendőbeli feleségét és 
annak szüleit meg akarja ismerni. 

Mint haJlottam a hábo.rú után 19 év múlva odahaza, koholt vádak alap
ján kivégezték. Én ugy erzem, egylIyen derek csendőrtiszt halála mind
nyájunk szivében soha el nem múló sebet ejtett és míg élünk mindig gyá
szolni fogjuk, de felejteni soha, napirendre térni fölötte soha-soha. 
Vele a magyar tisztikar egy szépszál virága hullt el! 

Dr. Andróczi Ferenc , 
Így boldogultam ... 

IRészletek 26 oldalon, számos magyar és angolnyelv ü okmánymáso
lattal fölszerelt életleírásból , melyben kivételes karrierjét elmondja, me
lyet bátorsággal , rátermettséggel és tudással kiharcolt magának. 

1915-ben Semjénházán JZala vm ./ született, hol szerbül és horvátul is jól 
megtanult. 1935-ben korengedéllyel vonult be a pécsi rv. ht. hiradóalosz
tályhoz, 1938-ban a csendörséghez jelentkezett és a villányi őrsön lesz pró
ba csendőr. Magánúton csendőrségi szolgálata alatt gimnáziumi érett
ségit szerzett. 1945-ben kora tavasszal , mint őrmester a budapesti hiradó
alosztály rádiómegfigyelőjét Rábapordányról JSopron vm.1 átvezényelték 
egy rádióadóval Kapuvárra, a budapesti nyomozó alosztályhoz. Innen az 
év Nagypéntekjén alakulatávallovas kocsikkal léptek át az osztrák ha
tárt. A Gráz melletti Muhrfeld táborban esett orosz fogságba , m~lyből 
megszökött. Haza ment. 

Szülófalujából sikerült följutnia Budapestre, hol jogot akart tanulni. Bu
dapesten nem, de mikor csendöri szolgálatát elhallgatta a miskolci joga
kadémiára fölvették , hol mindhárom évét sikeresen befejezte. Szigorla
tozni Budapestre járt. Később Szecsiszigetről/Zala vm ./ hol jegyzögyakor
nok lett és szervell a környéki kisgazda pártokat, mire hamaro'san a 
nagyka ni-zsai, majd a pécsi nepbíróságok elé került, melyek felmentették. 
1\Iunkavállalásait most már megnehezítették és végül is az Á VO valótlan 
és alaptalan vádja alapján jog és államtudományi doktorrá avatása elött 
1951-ben Elleppusztára (Hortobágy. Hajdu vm) deportálták , hol cpítkezés· 

nél dolgozott. 1952 tavaszán egy társával megszökött és végül is Alsórönök
nél IVas vm.1 át jutott a határon. 

Az osztrák, német, svájci menekülttáborok, a magyar Charitas irányi
tásával különféle munkákból tartotta fönn magát, míg végül is 1955 de
cemberében hajóra szállt és 14 napos viharos tengeri út után New-York
ba érkezett. Szerk.! 

" ... BuHaloba kerültem , ahol az oltani magyarak meleg fogadtatásban 
részesítettek bennünket. Igazán szép és meghatóan jó érzés volt ismét 
majdem otthon érezni magunkat magyarok között. A szépség azonban ha
mar eltünt amit az ünneplésnek vége volt és jött a meztelen valóság: ha 
nem tudsz angolul nincs állás , de még csak szolgai munka sincs. Öt hét telt 
el és én még mindig nem kaptam semmi munkát és kezdtem gondolkozni 
azon , hogy nem volt-e könnyeimüség tőlem Salzburgban faképnél hagyni 
az öreg autó-Iakkozót, aki azt akarta, hogy vegyem el a lányát és társul
jak be üzletébe. Végre egy másodgenerációs magyar segítségével kaptam 
munkát egy kis gép gyárban , melynek ő is részvényese volt de olyan félre
esö helyen, ahová nem lehetett autobusszal eljutni csak autóval, ha valaki 
elvitt. De az amerikai munkás néha meggondolta magát és nem jött el és 
én órákig vártam rá hiába a téli hófergetegben. Festettem a vasdarabo
kat, hogy ne rozsdásodjanak. TúlóráztaUak is, hogy keressek valamit, de 
mikor jött a fizetés a többi gyerekek minden képzettség nélkül hoztak haza 
hetenkint 50-60 dollárt és én meg egyetemi képzettséggel, pocsék túlórával 
csak 38.' dollárt kaptam két hétre. Ez aztán "egyenlöség, " ami erősen 
piszkálgatta az önerzetemet, mert én egyáltalán nem éreztem öregnek 
magamat 37 éves koromban , sőt még ma sem és a legtöbb gyárban azért 
nem vettek rel , mert idős voltam nekik. Majd a Charitas segítségével 
Rákkutató Intézetben kaptam munkát. a szépen hangzó laboratóriumban, 
fehér köpennyel kisérleti állatok gondozásánál , melyet én inkább egér, 
nyul es patkány istállónak neveztem volna. Tisztítani az átkozottul büdös 
egér, patkány, ürge , tengeri malac és más állatok trágyás doboza it, me
lyek az osztrák paraszt istállójára emlékeztettek. Idővel azonban megsze
rettem a pirosszemü, ártatlan kis fehér egereket , nyulakat és a patkányo
kat is és látva a sok pazarlást magam is elkezdtem kisérletezru. 

Egyik ilyen alkalommal elfoglaltságomban a fiatal orvosfónököm a há
tam mögött termett és figyelte, hogy miként injekciózom én az állatokat 
citrom, narancs paradicsom , tej és Coca-Colával , külön-külön dobozban 
tartva mindegyik csoportot es hogy mérem a tumorjaik Idaganatl nagysá
gát. En a rajtakapott bünös restel kedve magyaráztam neki, hogy milyen 
gyógyszerek ezek, illetve hogy milyen vitaminok ezek, s hogy tudomány
talan kisérletekkel szeretném felfedezni a rákellenes szérumot. Jót neve
tett az együgyüségemen, de mondá, hogy figyelte a technikámat, s mivel 
neki ugyis technikusra van szüksége: kinevezett technikusnak. Mivel nem 
beszéltem angolul , főnökömmel németül beszéltünk. 

Ezért a többiek irigykedni kezdtek rám. Egyszer csak jött egy yankee , 
akit én tanítottam be dolgozni , s közölte , hogy sokan panaszkodnak, hogy 
nem beszélek angolul és hogy továbbra nem én vagyok az előmunkás , ha
nem ő. Mikor főnököm közölte velem , hogy túl vagyok fizetve és ezer dol-



lárral letöri a fizetésemet stb., felbosszantott. Miért dolgoztam én sok
szor éjfél után is , befecskendeztem naponta 300-400 egeret, megoperáltam 
15-20 patkányt, nyulat, kutyát stb. Persze közben állandóan jártam esti is
iskolába az angol nyelvet elsajátítani. Első évben levizsgáztam az elemi 
iskola 8. osztályából , a másik évben a középiskolából/highschool/ a harma
dik és negyedikben pedig az un. különbözeti vizsgát tettem le /Community 
College/ stb. Most azután nem előre , hanem visszafelé buktattak. Nem 
szóltam semmit se nekik, kezdtem folyamodni több egyetemi felvételi 
vizsgára , s kérvényeztem a Graduate School-bal négy éves egyetemi képe
sítés birtokában/ való fölvételemet. 

Végül is az Indiana-i egyetemre felvettek és a nyelvvizsgán is szeren
csésen átmentem. Az első félév et általános, ,B" -val fejeztem be. Mikor re
ményem nem volt, hogy ugyanezt tarthatom továbbra is, mert a második 
félévben váratlanul "C"-t kaptam, otthagy tam az egyetemet és elvesztve 
2-3.000.- dollárt visszamentem Buffaloba, ahol edénymosogatói állást kap
tam az egyik kórházban, hogya Syracuse-i egyetem által külföldi állam
polgároktól kívánt 2.000.- dolláros biztosítékot megkeressem. 

Itt találkoztam egy régebbi munkatársammal, amerikai rákkutatóval, 
aki adott egy kötelezvényt, hogy 1.000.-dollárt kölcsönöz , melyet a már 
megkeresett 1.000.- dolláromhoz hozzátéve végre 1962-ben sikerült felvé
tetnem magam Syracuse egyetem Graduate School-ba. Az ajánlólevele
ket volt tanáraim és Dr. Kuli Sándor cső . szds-tól kaptam. A sok esti tan
folyam után a felvételi , illetve nyelvvizsgán most már könnyedén átes
tem, noha angolul még most se tudok tökéletesen. Az első félévet általános 
" B" -vel végeztem, mire most már mint rendes tanuló éjt nappallá téve ál
landóan tanultam. Mikor holt fáradt lettem a könyvtár valamelyik félree
ső zugában aludtam 5-10 percet, ülve, mely után fejem újra tiszta és felve
vőképes lett. Diák életem alatt soha nem aludtam 4-5 óránál többet. Ebéd
re halas-szendvicset /tuna-fish/, vacsorárra legtöbbször görögdinnyét et
tem kenyérrel. 1962. február l-én US állampolgár lettem. 

Közben megüresedett egy hely az egyetemi könyvtárban, amit szeren
csére én kaptam meg, s ettől kezdve mint egyetemi alkalmazott tandíj
mentes lettem. Ez akkor nekem évi 800.- dollárt jelentett. Ekkor már álla
mi kölcsönt is kaptam. 1964 májusában elnyertem a könyvtárosi oklevelet 
/MLS Syracuse Univ./ és a következő hónap elején munkába léptem Detro
it-ban /Mich./ mint az egyetem különleges könyvosztályának könyvtárosa. 
1965-ben több nyelvtudásomnak köszönhettem, hogy meghívást kaptam 
több egyetemre, melyek közül a New York állami egyetem ét fogadtam el, 
hol mint katalogizálót vettek föl akkor, amikor az amerikai könyvtárak új 
nyilvántartási rendszert vezettek be, az azóta világl1írü "Library of Cong
ress " -t. Új munkahelyemre 1965 augusztusában vonultam be. 

Új helyemen szorgalmas munkával és tudással nagyon gyorsan tekin
télyt szereztem magamnak, bár a főkönyvtáros és helyettese féltékeny ke
dés e és írigykedés ét érezve 1967 j unius l-vel a West Virginiában, Buckhan
nonban, az állami Weslyen College-ban instructori és könyvtáros állást fo
gadtam el, ahol most is, azóta is élek, mint a katalogizáló osztály v,ezetője . 
Keményen és sokat dolgoztam, míg osztályomat rendbehoztam, még 
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szombaton és vasárnap is bent voltam hivatalomban. 1969-ben helyettes 
tanári, 1974-ben pedig egyetemi tanári előléptetést nyertem. Hosszú 14 
évet küzdöttem le egyedül mint magyar és katolikus ebben a protestáns 
fellegvárban, s tekintélyt és megbecsülést szereztem úgy a magam, mint 
az egész magyarság számára. Itt már nem szégyen magyarnak lenni, ha
nem dicsőség , mert a szlovák és egyéb nemzetiségek is szivesen magyar
nak mondj ák magukat, mert az én méhészetem és kertem ism~rt nemcsak 
az egész megyében, hanem West Virginia állam egész területén. Diákjaim 
. a környező államokból is büszkélkednek szüleiknek, hogy mit láttak a mé
hész magyar professor udvarában, noha nem méhészetet, hanem könyv
tári tudományokat tanítottam , sőt néha egy-egy rövid szemeszterközi 
orosz és magyar kurzust is . 

1981 év május végével nyugalomba vonulok, a M.Kir. Csendőrség felál
lításának 100. jubileumi évében mint a testületnek korban talán a legfia
talabb volt őrmestere. Szép idők voltak azok és nagy büszkeséggel gondo
lok vissza rájuk és erősen hiszek abban, hogya M.Kir. Csendőrség nem 
csak volt , hanem lesz is újra Magyarországon ! Ezzel búcsúzom is a mi ré
gi jelszavunkkal: Híven, Becsülettel, Vitézül mindhalálig! 
Andróczi Ferenc volt csendőrőrmester és jelenleg egyetemi tanár a West 
Virginia Wesleyan College-ban. " 

Megjegyzés 
Dr. Andróczi őrm. minden magyar ügynek lelkes résztvevője és támo

gatója volt. Magyar ünnepélyek, összejövetelek, iskolák, cserkészet és ha 
kellett tüntetéseknél mindenütt ott volt. Khrushchev amerikai látogatása 
ellen tüntetett és a 6 letartóztatott magyar között ott volt Buffaloban. A rá
dió és a TV napokig hozta fényképüket , de másnap egy ír származású bíró 
felmentette őket. Ott volt a szabadságharcosokfogadásánál, mindig ma
gyarruhás díszben az élen. A baloldali sötét erők odáig mentek, hogy autó
val elütötték, biztosra veszi, hogy szándékosan. Lába 13 hónapig gipszben 
volt. 

1968-ban, mikor Szeleczky Zita New York-ba jött, s Buffaloból Tóth Já
nos cső , főtörm-rel és még két-három másik magyar fiúval 5-600km-t ve
zetett a hét végén New Yorkba. Éjfél után 2 órakor indultak vissza , s reg
gel 8 órakor munkába kellett állani. A nagy ködben alig lehetett látni. Be
leszaladtak egy vám sorompó előtt egy teherautóba. Tóth János erős csen
dőrkoponyája kilőtte a kocsi szélvédő üvegét,de csak bekötözték. Az ő lába 
újra eltörött, s két hétig ismét kórházban tartották. 

West Virginiából átjárt alkalmilag Clevelandba, Pittsburghba, Buffalo
ba, Torontoba és Chicagoba is magyar összejövetelekre. 
A magyar politikai foglyok pénztárát évekig kezelte , az erdélyi kékköny
veket még mindig ő postázza szét képviselőknek, szenátoroknak egyete
meknek West Virginia egész területén - saját zsebéből. 

1964-65-ben Csendes Józseffel, Seres Péterrel, Dr. Karol Ripa-val Chi
cagoban megszervezték a Lengyel-Magyar Világszövetséget, melynek 
egyik alapító és ma is igazgatósági tagja . A lengyel képviselők és szenáto-
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I 
tárral letöri a fizetésemet stb., felbosszantott. Miért dolgoztam én sok~ 
S20r éjfél után is, hefecskendeztem naponta 300-400 egeret, megoperáltam 
15-20 patkányt, nyulat, kutyát stb. Persze közben állandóan jártam esti is
iskolába az angol nyelvet elsajátítani. Első évben levizsgáztam az elemi 
iskola 8. osztályából, a másik évben a középiskolábólfhighschooll a harma
dik és negyedikben pedig az un. különbözeti vizsgál tettem le ICommunity 
Collegel stb. Most azután nem előre , hanem visszafelé buktattak. Nem 
szóltam semmit se nekik, kezdtem folyamodni több egyetemi felvételi 
vizsgára, s kérvényeztem a Graduale School-bal négy éves egyetemi képe
sités birtokábanl való fölvételemet. 

Végül is az Indiana-j egyetemre (elvettek és a nyelvvizsgán is szeren· 
csésen átmentem. Az első féJével általános "B"-val fejeztem be. Mikor re
ményem nem volt, hogy ugyanezt tarthatom továbbra is, mert a második 
félévben váratlanul "C"-t kaptam, otthagy tam az egyetemet és elvesztve 
2-3.000.- dollárt visszamentem Buffaloba, ahol edénymosogatói állást kap
tam az egyik kórházban, hogya Syracuse-i egyetem által külföldi állam
polgároktól kívánt 2.000.- dolláros biztosítékot megkeressem. 

Itt találkoztam egy régebbi munkatársammal, amerikai rákkutatóval, 
aki adott egy kötelezvényt, hogy 1.000.-dollárt kölcsönöz, melyet a már 
megkeresett 1.000.- dolláromhoz hozzátéve végre 1962-ben sikerült fel vé
tetnem magam Syracuse egyetem Graduate School-ba. A:l. ajánlólevele
ket volt tanáraim és Dr. Kuli Sándor cső. szd s-tól kaptam. A sok esti tan
folyam után a felvételi, illetve nyelv vizsgán most már könnyedén átes
tem. noba angolul még most se tudok tökéletesen. Az első félévet általános 
" B "-vel végeztem, mire most már mint rendes tanuló éjt nappallá téve ál
landóan tanultam. Mikor holt fáradt lettem a könyvtár valamelyik félree
ső zugában aludtam 5-10 percet, ülve, mely után fejem újra tiszta és felve
vöképes lett. Diák életem alatt soha nem aludtam 4-5 óránál többet. Ebéd
re halas-szendvicset Ituna-fish!, vacsorárra legtöbbször görögdinnyét et
tem kenyérrel. 1962. február l-én US állampolgár lettem. 

Közben megi'1resedett egy hely az egyetemi könyvtárban , amit szeren· 
csére én kaptam meg, s ettől kezdve mint egyetemi alkalmazott tandíj
mentes lettem. Ez akkor nekem évi 800.- dollárt jelentett. Ekkor már álla
mi kölcsönt is kaptam. 1964 májusában elnyertem a könyvtárosi oklevelet 
IMLS Syracuse Univ.t és a következő hónap elején munkába léptem Detro
it-ban IMich.! mint az egyetem különleges könyvosztályának könyvtárosa. 
1965-ben több nyelvtudásomnak köszönhetlem, hogy meghívást kaptam 
több egyetemre, melyek közül a New York állami egyetem ét fogadtam el , 
hol mint katalogizálót vettek föl akkor, amikor az amerikai könyvtárak új 
nyilvánt~rtási rendszert vezettek be, az azóta világbírü "Library of Cong
ress" -t. Uj munkahelyemre 1965 augusztusában vonultam be. 

Új helyemen szorgalmas munkával és tudással nagyon gyorsan tekin
télyt szereztem magamnak, bár a fökönyvtáros és helyettese féltékenyke
dése és irigykedésétérezve 1967 junius l-vel a West Virginiában. Buckhan
nonban, az állami Weslyen College-ban instructori és könyvtáros állást fo
gadtam el, ahol most is, azóta is élek, mint a katalogizáló osztály vezetője. 
Keményen és sokat dolgoztam , míg oszt'ályomat rendbehoztam, még 

szombaton és vasárnap is bent voltam hivatalomban. 1969-ben helyettes 
tanári, 1974-ben pedig egyetemi tanári előléptetést nyertem. Hosszú 14 
évet kl"lzdöttem le egyedül mint magyar és katolikus ebben a protestáns 
fellegvárban, s tekintélyt és megbecsülést szereztem úgy a magam, mint 
az egé~z magyarság számára. Itt már nem szégyen magyarnak lenni, ha
nem dicsőség , mert a szlovák és egyéb nemzetiségek is szivesen magyar
nak mondják magukat, mert az én méhészetem és kertem ismert nemcsak 
az egész megyében , hanem West Virginia állam egész területén. Diákjaim 
a környező államokból is büszkélkednek szilleiknek, hogy mit láttak a mé
hész magyar professor udvarában, noha nem méhészetet, hanem könyv
tári tudományokat tanítottam, sőt néha egy-egy rövid szemeszterközi 
orosz és magyar kurzust is. 

1981 év május végével nyugalomba vonulok. a M.Kir. Csendőrség felál
lításának 100. jubileumi évében mint a testületnek korban talán a legfia
talabb volt őrmestere. Szép idök voltak azok és nagy büszkeséggel gondo
lok vissza rájuk és erősen hiszek abban , hogya M.Kir. Csendőrség nem 
csak volt, hanem lesz is újra Magyarországon! Ezzel búcsúzom is a mi ré
gi jelszavunkkal: Híven , Becsülettel, Vitézül mindhalálig! 
Andröczi Ferenc volt csendórörmester és jelenleg egyetemi tanár a West 
Virginia Wesleyan College-ban. " 

Megjegyzés 
Dr. Andróczi őrm. minden magyar ügynek lelkes résztvevője és támo

gatója volt. Magyar ünnepélyek, összejövetelek, iskolák, cserkészet és ba 
kellett tüntetéseknél mindenütt ott volt. Khrushchev amerikai látogatása 
ellen tüntetett és a 6 letartóztatott magyar között ott volt BuIfaloban. A rá
dió és a TV napokig hozta fénykép üket, de másnap egy ír származású biró 
felmentette öket. Ott volt a szabadságharcosok fogadásánál, mindig ma
gyarruhás díszben az élen. A baloldali sötét erők odáig mentek, hogy autó
val e!ütötték, biztosra veszi. hogy szándékosan. Lába 13 hónapig gipszben 
volt. 

1968·ban, mikor Szeleczky Zita New York-ba jött. s Buf.faloból Tóth Já· 
nos cső, főtörm-rel és még két-három másik magyar Húval 5-6ookm-t ve
zetett a hét végén New Yorkba. Ejfél után 2 órakor indultak vissza, s reg· 
gel 8 órakor munkába kellett állani. A nagy ködben alig lehetett látni. Be
leszaladtak egy vám sorompó előtt egy teherautóba. Tóth János erős csen
dőrkoponyája kilőtte a kocsi szélvédő üvegét,de csak bekötözték. Az ő lába 
újra eltörött, s két hétig ismét kórházban tartották. 

West Virginiából átjárt alkalmilag Clevelandba, Pittsburghba, Buffalo
ba , Torontoba és Chicagoba is magyar összejövetelekre. 
A magyar politikai foglyok pénztárát évekig kezelte, az erdélyi kékköny
veket még mindig ö postázza szét képviselő knek, szenátoroknak egyete
meknek West Virginia egész terilletén - saját zsebéből. 

1964-65-ben Csendes Józseffel , Seres Péterrel, Dr. Karol Ripa-val Chi· 
cagoban megszervezték a Lengyel-Magyar Világszövetséget, melynek 
egyik alapító és ma is igazgatósági tagja. A lengyel képviselők és szenáto-
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rok segítségével akarták a magyarság sérelmeit nyilvánosságra hozni és 
orvosoltatni. 

Dr. Andróczi őrm-nek a Kormányzó úr Nemzetvédelmi Keresztet ado
mányozott 1942. VII.29-én. Tagja a Magyar Nemzetvédelmi Világ szövet
ségnek, lovagja a Szent László Társaság és Rendnek 1968. VIII.20-a óta. 
Az MKCsBK Csendőr Áldozatkészség emléklapját elnyerte 1968 és 1969. II. 
14-én. Elismerő oklevelet kapott a Cleveland-i Árpád Szövetségtől , mely 
1972. III.15-én tagjainak sorába iktatta . /Szerk./ 

Dr. Andróczi Ferenc 

" ... magol a próbacsendör ... " 
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Vitéz Szakály János 

Mészáros Lázár 
altábornagy, 
hadügyminiszter 

Mészáros Lázár 
1796 -1858 

Nem hinném, hogy akadna valaki, bajtársaink közül, aki ne ismerné ezt 
a nevet. Szerte a világon megjelenő vezető magyar és angol ujságok im
már két éve foglalkoznak ezzel az üggyel. Végül is angol Belügyminiszté
rium döntése vetett véget ennek a jogi kérdésnek. Minden nagyobb emig
rációs magyar szervezet részt vett tiltakozásaival ebben a bonyolult ügy
ben. Budapest szemben állt New-York, Titley és LondonÍlal, melyek az 
igazságot képviselték. A megtévesztő , mellébeszélő állításokkal szemben 
végül is győzött az igazság. 

Ki is volt hát ez az ember, aki 121 évvel halála után is lázba tudta hozni a 
nyugaton és az óhazában egyaránt élő magyarjainkat? 1796. február 20-án 
született Baján. Iskolái elvégzése után katonai pályára lépett. 1937-ben 
már őrnagy a Radetzky huszároknál. Olaszországba kerül, hol minden 
szabadidejét művelődésre, nyelvek tanulására szenteli. A klasszikus nyel
veken kívül beszéli a francia , olasz, görög, török, szerb, angol és tót nyel
veket. Tudományos értekezéseket ír, 1844-ben a Magyar Tudományos aka
démia levelező tagjának választja. 1848 elején V.Ferdinánd az első ma
gyar királyi felelős kormányba hadügyminiszterré , majd vezérőrnaggyá 
nevezi ki , 1949-ben altábornagy. Világos után Kossuthtal együtt menekül
nie kell Viddin, Sumla, Kiutahia után 1851-ben a többi emigránssal együtt 
Londonban van. 

További élettörténetét szellemes, humortól sziporkázó, sokszor gúnyos 
leveleiből ismerjük meg. Angliát a nagy ködöt nem tudja megszokni, s 
1853. VIII. 23-án N ew-York-ba érkezik. Hosszas keresgélés után Scotch 
Plainsen, New Jersey államban 23 acre-s farmot vásárol 1.600 dollárért , 
melyből csak 600-at tud lefizetni. Van egy talyigája , egy lova , 12 tyúkja , 
egy tehene és maga tisztítja az istállót, fát vág és tehenet fej. Hetyke tré
fálkozással írja , hogy nem hiába volt a magyar miniszter nagy úr még 
most is lovásza, kocsisa , kertésze ezredes Katona Miklós , szakácsa , me
zei munkása pedig kapitány Dancs Lajos .. . " 

A Hungarian farm lakói szomorú napra virradtak. Leégett a kunyhó
juk. Emellett Amerikát se tudta meg szokni , s mind jobban betegeskedni 
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nie kell Viddin , Sumla, Kiutahia után I8SI-ben a többi emigránssal együtt 
Londonban van. 

További eJ.ettörtenetét szellemes, humortól sziporkázó, sokszor gúnyos 
levelei ből ismerjük meg. Angliát a nagy ködöt nem tudja megszokni , s 
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Plainsen, New Jersey államban 23 acre-s farmot vásárol 1.600 dollárért , 
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fálkozással irja, hogy nem hiába volt a magyar miniszter nagy úr még 
most is lovásza, kocsisa, kertésze ezredes Katona Miklós , szakácsa , me· 
zei munkása pedig kapitány Dancs Lajos ... " 

A Hungarian farm lakói szomorú napra virradtak. Leégett a kunyhó
juk. Emellett Amerikát se tudta megszokni , s mind jobban betegeskedni 



kezdett, s elfogta a honvágy. Az amnesztiát nem vette igénybe, de mint 
amerikai állampolgár látogatóba haza akart menni. Hajóra szállt és 1858 
X.25-én már régi barátjának, gróf Teleky Sándornak anyós ánál Lady 
Langdale-nél akarja kipihenni magát. Megbetegedve ágynak esik, s no
vember 16-án reggel hörgése elcsendesedik, s a lélek kiszáll testéből. 
Barátai imádkoznak, egy öreg menekült közhuszár, Gácsi nevű fogta le a 
szemét és tette kezébe egy fekete kötésű bibliát. Mészáros Lázár nem lát
hatta többé azt a földet, melynek szabadságáért harcolt. 

Díszes koporsóba fektették, feje alá hazai földet tettek és Titley-i teme
tőben nyugat-keleti irányba néző sírba temették el. 

Az angliai Magyar Szabadságharcos Szövetség /MSzSz, az MHBK és a 
Mindszenty Foundation azt ünnepélyesen megkoszorúzták. Közben 
egy hamis hír terjedt el, hogy a temetőt fölszámolják és a csontokat egy 
közös sírba helyezik. Majd cikk jelent meg a Hídfő c. emigráns újságban 
Mészáros Lázár sírjával kapcsolatban. 

Magyarországon az Új Tükör c. magazinban 1979.XI.18-án jelent meg 
cikk a sírról készült fényképfelvétellel a következő szöveggel: 
"Ha csak a hozzátartozók el nem szállítják, a maradványokat közös sír
ba helyezik - majd így folytatja - a Baja-i pártbizottság és a tanács ké
résére a honvédelmi és a kulturális minisztérium megtette a szükséges in
tézkedéseket a hazahozatalra. Erre akkor kerül sor, ha megkezdődik a te- -
mető felszámolása. "A cikk ezzel kapcsolatban említi azt a kastélyt, ahol 
Mészáros egykor lakott, hozzátéve, hogy az akkoriban bizonyára szép és 
jómódot sugárzó épület ma elég siralmasan fest, tele van lakókkal, vako
lata hullik, elhanyagolt, s hogy a londoni magyar követség szemmeltart-
ja a Titley-i temetőt, s ha arra kerül a sor intézkedni fognak Mészáros Lá
zár hamvainak hazahozatala ügyében. - Ezt a kastélyt a magyar követ
ség embere nem láthatta, mert azt már rég lebontották. 

1979. VIII.2-án a londoni magyar követség kérvény t intézett az angol Bel
ügyminisztériumba és kérte Mészáros Lázár hamvainak kiadatását. A 
dátum nagyon érdekes, hiszen az 1979.XI.18-án Magyarországon megje
lent Új Tükör magazin azt írja, hogy csak akkor kerül sor a~hamvak kiké
résére, ha a Titley-i temetőt fölszámolják. A cél ezzel a hírrel az volt, hogy 
elaltassák a nyugati magyar emigrációt, ami természetesen nem sike
rült. Ezenkívül a Titley-i egyháztan ács értesítette az angliai MSzSz egyik 
vezetőségi tagját és kérte annak véleményét. 

A MSzSz azonnal tiltakozott a hamvak hazaszállítása ellen, s hasonló 
akcióra kérte a világ különböző tájain létező magyar szer
vezeteket, hogy ez ügyben közvetlenül az angol Belügyminisztériumhoz 
forduljanak. Közben a Nemzetőr cikke nyomán jelentkezett Mészáros Lá
zár rokona, kinek tudomására hoztuk az újságot. Ö szintén tiltakozott és 
bizonyította rokoni kapcsolatát. A bizonyítás és az okmányok átvizsgálá
sa után a Titley-i egyháztanács elismerte a jelentkezett rokon jogát a sír
hoz, s egyhangú döntést hozott, hogy a sírt nem engedi fölbontani s így azo
kat nem lehet elszállítani Magyarországra. A döntést az angol Belügymi
nisztérium hasonló értelmű döntése követte. 

Az angliai MSzSz még a magyar követség kérvényének benyujtása előtt 

~O 

elhatározta, hogy a sírkövet restauráltat ja , illetve új síremléket készít
tet, melynek leleplezése 1980.IX.20-án nagy ünnepség keretében megtör
tént. Résztvett a MKCsBK londoni csoport vezetősége Szekeres Pál g. 
szds., csoportvezetővel. A hamvak hazaszállítása ellen tiltakozott a 
MKCsBK vezetője vitéz Baranchi Tamáska Endre szds. 

Mészáros Lázár 
1980-ban elkészült új síremléke a Titley-i/Anglial temetőben . 

Megjegyzés. 
Néhai Mészáros altbgy. amerikai vérrokona és dédunokahuga 

Margit de N egyedy J áky Mészáros készséges közreműködése , kellő anya
gi áldozata , vitéz Szakály János cső.őrm. , az angliai MSzSz elnökének lel
kes szervezése , az emigrációs magyar egyház londoni hatósága , a ma
gyar társadalmi egyesületek és sajtó egyetemes kiállása és támogatása 
sikert eredményezett. A példát mutató összefogásért méltán érdemelnek 
elismerést. Ugyanekkor illesse még köszönet Mr. Gordon Emmott , a Tit-
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elhatározta. hogy a sírkövet restauráltat ja, illetve új síremléket készít
tet, melynek leleplezése 1980.IX.20-án nagy ünnepség keretében megtör
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Megjegyzés. 
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ley-i egyháztanács elnökét, valamint Nagy-Britannia Belügyminiszterét, 
aki megértette és elfogadta az emigrációs magyarság álláspontját. 
Így Mészáros Lázár hamvai továbbra is szabad földben nyugodhatnak. 
/Szerk./ 

Negyedi Szabó Margit 

Hőseink sírja 

Szent a föld ott, Emlékoltár 
Szent minden kis porszeme! 
Harmat helyett 

Minden sírhant mely alatt 
Örök álmot 

Vérrel, könnyel van tele. 
Köd borong a hantokon, 
Imádsággá lesz itt 
Minden honi fájdalom. 

Álmodik a hös halott. 
Ámde fénylő 
Nap virrad a könny felett, 
Szent szabadság 
A megáldó szellemed! 

Hozd el ide gondolatban 
Hű magyar nép szívedet, 
S tanuld meg, hogy 
Mi a hazaszeretet ! 
És ha könny lesz 
Szemedben mely felragyog, 
Áldást adnak 
Rád az elvérzett Nagyok. 

IKatolikus Magyarok Vasárnapjal 

Horváth Lajos 

Niczk, Weisseistein, Sandwirt, 
visszapillantás az 50 évvel ezelőtt 
fölállított nyomozó alakulatokra 

Már régebben figyelem a B.L-t abból a célból is, hogy a nyomozó alaku
latok mikor lesznek megemlítve, hogy mikor és miért lettek életre híva, 
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mikor a csendőrség feladata: megelőző szolgálat, felderítő (nyomozó) és 
karhatalmi szolgálat (polgári ruhát nem hordhat). 

Most röviden, ha hézagosan is be szeretnék számolni ezekről az alaku
latokról. A nyomozó k ugyanis csendben, minden hírverést, feltűnést ke
rültek és végezték pontosan nehéz feladatukat. 

Mikor 1918-ban és 1919-ben csapataink szétzüllesztését követő szégyen
teljes ellenséges megszállás végetért és a cseh és román csapatok kivo
nultak Csonkamagyarország területéről és bevonult Budapestre a Nem
zeti hadsereg: végetért a rémuralom és a terror, fokozatosan helyreál
lott a jogrend. A lakosság lassan magához tért kábultságából és végre 
megindulhatott a munka. Feltalálások születtek és sok meg is valósult be
lőlük. A rádió mely eleinte kezdetleges volt ugyancsak fejlődésnek indult 
és a fülhallgatós detektoros készülékeket az un. lámpás-rádiók váltották 
föl. A Laki hegyi adóállomás előlépett a legszélesebb kör ü tömegtájékoz
tatóvá és szórakoztatóvá is. 

A nagyszabású technikai fejlődés új lehetőségeket nyitott a bűnÖzőknek. 
A lopások, betörések, csalások, sikkasztások szaporodtak, az ember éle
te elleni bűncslekmények száma emelkedett és államellenes izgatás és 
szervezett tüntetés is jelentkezett. 

A hosszú háború és a forradalmak szomorú eseményei bebizonyították, 
hogy a Büntető Törvénykönyvnek 60 év előtti felfogását az idő túlhalad
ta. Ezért az országgyűlések új törvények és azokon alapuló rendeletek ki
adásával törekedtek büntető rendszerünk korszerűsítésére. 

Az elmult esztendők során a csendőrség súlyos veszteségeket szenve
dett. Létszáma lecsökkent, kiképzése megállt, fölszerelése hiányos és el
avult volt. A nagyobbszabású, ritkán előforduló, vagy nagyobb területre 
kiterjedő bűncselekmények földerítése, eredményes nyomozása a kis lét
szám, sokirányú elfoglaltság, valamint a fölszerelési eszközök hiánya mi
att sokszor nehézségekbe ütközött. De ezen felül az egyenruhájuk miatt 
se tudták elvégezni, mert az elárulta közbiztonsági személy jelenlétét. 

Így került s.or a belügyminiszter rendelete alapján a Budapesten széke
lő nyomozó osztály és alosztályok rendszeresítés ére. A nyomozó osztály 
a csendőrség országos szervezete volt és közbiztonsági szempontból a 
belügyminiszterhez tartozott. Első parancsnoka Dr. vitéz Damasy Far
kas őrgy., később vezérőrnagy volt. A legénységet az őrsökről válogatták 
ki, s nyomozó tanfolyamot kellett nekik elvégezniök. Az alosztályok ren
delkeztek un. helyszínelő 'gépkocsikkal is, s tagjai az ujjlenyomatok felku
tatása, felvétele és a helyszinelés útján mint egyenruhás, vagy polgári
ruhás nyomozók voltak az őrsök segítségére. Az Országos Bűnügyi Nyil
vántartó Budapesten, a csendőrség bűnügy laboratóriuma, központi nyil
vántartások, csendőrségi hírközpont, közlekedési és vasúti őrs ök mind 
szolgálták a büntettesek kézrekerítését. 

Köznapi alakulatomat 1944. november havában az amerikai légi erők 
éjjel-nappali bombázása elől Budapestről Niczk-re /Vas vm.1 telepítették 
ki. Innen 1945. március végén indultunk a végzetesnek igérkező útra , s má
jus 25-én a Dráva partján lévő Weisseisteinben, Karinthiában kerültünk 
angol fogságba. 
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ley-i egyháztanács elnökét, valamint Nagy-Britannia Belügyminiszterét, 
aki megértette és elfogadta az emigrációs magyarság álláspontját. 
így Mészá ros Lázár hamvai továbbra is szabad földben nyugodhatnak. 
ISzerk.! 

Negyedi Szabó Margit 

Hőseink sirja 

Szent a föld oU, EmlékoJtár 
Szent minden kis porszeme! 
lIarmat helyett 

[\Unden sirhant mely alatt 
ö!-ök álmot 

VérTe l. könnyel van tele. 
Köd borong a bantokon, 
Im ádsliggá len Itt 
Minden honi fájda lom . 

Álmodik a hös halott. 
Ámde fé nylö 
Nap virrad a könny felelt. 
Szent szabadság 
A megáldó szellemed ! 

Hozd el Ide gondolatban 
Hú magyar nép stivedet, 
S tanuld meg, bogy 
1\11 a buaszeretet! 
És ha könny len. 
Szemedben me:!y felragyog, 
Áldást adn ak 
Rád az e lvérzett Nagyok. 

fKatollkus Magyarok Vasárnapjaf 

Hor váth Lajos ".,., 
Niczk, Weisseistein, Sandwirt, _ 
visszapillantás az 50 évvel ezelőtt -
fölállított nyomozó alakulatokra 

Már r~gebben figyelem a B. L-t abból a célból is , hogya nyomozó alaku
latok mikor lesznek megemlítve, hogy mikor és miért lettek életre híva, 
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mikor a csendörség feladata: megelözö szolgálat, felderitö (nyomozó) és 
karhatalmi szolgálat (polgári ruhát nem hordhat). 

Most röviden, ha hézagosan is be szeretnék számolni ezekröl az alaku
latokról. A nyomozók ugyanis csendben, minden hírverést, leltünést ke
rültek és végezték pontosan nehéz feladatukat. 

Mikor 1918-ban és 1919-ben csapataink szétzüllesztését követő szégyen
teljes ellenséges megszáUás végetért és a cseh és román csapatok kivo
nultak Csonkamagyarország területéről és bevonult Budapestre a Nem
zeti hadsereg: végetért a rémuralom és a terror, fokozatosan helyreál
lott a jogrend. A lakosság lassan magához tért kábultságából és végre 
megindulhatott a munka. Feltalálások szi'tlettek és sok meg is valósult be
lő l ük. A rádió mely eleinte kezdetleges volt ugyancsak fejlődésnek indult 
és a rülhallgatós detektoros készülékeket az un. lámpás-rádiók váltottá k 
föl. A Laki hegyi adóállomás előlépett a legszélesebb kőrü tömegtájékoz
tatóvá és szórakoztatóvá is. 

A nagyszabású technikai fej lödés új lehetőségeket nyitott a búnözőknek. 
A lopások, betőrések, csalások, sikkasztások szaporodtak, az ember éle
te elleni búncslekmények száma emelkedett és államellenes izgatás és 
szervezett tüntetés is jelentkezett. 

A hosszú háboru és a forradalmak szomorú eseményei bebizonyították, 
hogy a Büntető Törvénykönyvnek 60 év előtti felfogását az idő túlhalad
ta. Ezért az országgyűlések új törvények és azokon alapuló rendeletek ki
adásával töre kedtek büntető rendszer ünk korszerűsítésére. 

Az elmult esztendők során a csendőrség súlyos veszteségeket szenve
dett. Létszáma lecsökkent, kiképzése megállt. fölszerelése hiányos és el
avult volt. A nagyobbszabású. ritkán elöforduló. vagy nagyobb területre 
kiterjedö bűncselekmények földerítése. eredményes nyomozása a kis lét
szám , sokirányu eHoglaltság, valamint a fölszerelési eszközök hiánya mi
att sokszor nehézségekbe ütközött. De ezen felül az egyen ruhájuk miatt 
se tudták elvégezni , mert az elárulta közbiztonsági személy jelenlétét. 

(gy került sor a belügyminiszter rendelete alapján a Budapesten széke
lő nyomozó osztály és alosztruyok rendszeresitésére. A nyomozó osztály 
a csendőrség országos szervezete volt és közbiztonsági szempontból a 
belügyminiszterhez tartozott . E lső parancsnoka Dr. vitéz Damasy Far
kas őrgy .. később vezérőrnagy volt. A legénységet az örsökröl vá10gatták 
ki, s nyomozó tanfolyamot kellett nekik elvégezniök. Az alosztályok ren
delkeztek un. helyszinelő gépkocsikkal is , s tagjai az ujjlenyomatok felku
tatása , felvétele és a helyszinelés útján mint egyenruhás , vagy polgári
ruhás nyomozók voltak az őrsök segítségére. Az Országos Bűnügyi Nyil
vántartó Budapesten, a csendörség bűnügy laboratóriuma , központi nyil· 
vántartások. csendórségi hirközpont, közlekedési és vasúti őrsök mind 
szolgálták a búntetlesek kézrekeritését. 

Köznapi alakulatomat 1944. november havában az amerikai légi erók 
éjjel-nappali bombázása elől Budapestről Niczk-re IVas vm.! telepitették 
ki . Innen 1945. március végén indultunk a végzetesnek igérkező útra . s má
jus 25-én a Dráva partján lévö Weisseisteinben. Karinthiában keri'lltunk 
angol fogságba . 



Ellenőrzés és igazoltatás után kezdeményezésemre, sokszori kérés és 
utánajárásra sikerült az angol katonai pság-tól írásbeli engedélyt kap
nunk, hogy a tábort elhagyhatjuk családjaink fölkutatására . Elszállítá
sunk végett egy nagy magyar teherautóval üzemanyaggal , három napi 
élelemmel, vezetővel aug. 27-én elhagytuk a tábort. Utunk sikerrel járt. 
Végül is Bajorországban, Sandwirt, Gasthaus-ban már az amerikai zó
nában, nyertünk mind a 124 személy elhelyezést. Innen vándoroltunk ki 
3-4-6 év mulva, ki rövidebb-hosszabb itt tartózkodás után a véglegesnek 
igérkező kenyeret és szállást adó új haza felé. 

A nyomozó alakulat elhe
lyezése Sandwirt-ban 1946-ban. 

Vitéz Nagy Lajos 

Kendő, kendő csipkésszélű . .. ' 
IN apló-részletekl 

A Királyhegyen virágozni kezdtek a szőlők. Nincsen a világon olyan il
latszergyár, amelyik ne irigyelné el a természettől a szőlők virágillatát. 
Az Újhelyi-út két oldalán álló cseresnyefákon érni kezdett a termés. Tor
kos verebek, csörgő szarkák és sárgarigók serege csemegézett a félig 
érett gyümölcsökből , amikor Fischer ezredes úr jelenlétében - aki Mis
kolcról jött - tanfolyam unk levizsgázott. Talán történelme során se lá
tott a sárospataki MÁV állomás olyan zsivajgó embertömeget, mint azon 
a júniusi napon, amikor a~ ősi Kollégium diákjai és a sárospataki m . kir. 
próbacsendőr tanfolyam végzett hallgatói a Végardó felől jövő füstöt oká
dó vasparipára vártak. 

A Kollégiumot, mint alsóbbfokú iskolát Kopácsi István, egyike az első 
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magyar reformátoroknak alapította 1530-ban. 1560-ban emelkedett főisko
lai rangra, s később I. Rákóczi György felesége, Lórántffy Zsuzsanna 
nagyasszony gazdagon támogatta és továbbfejlesztette. 
Közeledett a vonat. Pács úr az állomásfőnök arca úgy ragyogott, mint 
kőporral fényesített rézfazék. Bizonyára neki is eszébe jutottak ifjúsága 
napjai. Befutott a vonat, s a népség ki ide, ki oda kapaszkodott föl a kocsik
ba és még el sem értük az olaszi kanyart, amikor a diáksereg ajkán fel
csendült a "Ballag már a véndiák. .. " szívbe markoló akkordja. Hogy azu
tán mi se maradjunk le a nótázás terén - a példa ragadós elv alapján -
Juhász Pista bajtársam - akivel ágy-szomszédos voltam - nótázni kez
dett: 

Már ezután úgy élem világom ... 
Tollas csákóm balszememre vágom! 
Balszememröl a jobbszememre vágom ... 
Barnahajú babámat a két karomba zárom! 

A pirospozsgás, pörge-bajuszos jegyszedő meg se nézte menetlevele
inket. Mosolyogva tisztelgett, s tovább ment. Mi pedig, mint a diáksereg 
tagjai is, minden állomáson kivesebben maradtunk. 

Miskolcon köszöntem el Juhász bajtársamtól. Ö a Sajó völgyi sajószent
péteri őrsre ment, az volt az anyaőrse. Szegény jó bajtársamnak is volt 
bizonyára zsebkendője, ami elfelejtette neki megsúgni, hogy Magyaror
szág sírbahullása után a kloákákból előbújt patkányok hada fogja halál
ba gyötörni. Meg hogy nem egészen harminc év multán Washington sza
bad földjénimár akinek szabadi egy kimenekült fiskális könyvében em
lékezzen meg róla, mint verőlegényről, akit előljárói cserben hagytak, 
mert azok bőrüket mentve külföldre szöktek! Ennél alábbvaló rágalmat 
még nem szórtak Juhász bajtársam előljáróira. Annak a fiskálisnak ezen 
tanulmányomban szeretném tudtára adni, hogy sem a csendőr altiszti
karból, de éppen úgy a tiszti karból se szökött meg senki bőrét menteni a 
felelősségre vonás elől. Akik kijöttek parancsra hagyták el őrhelyüket. 

A sárospataki próbacsendőr tanfolyamon három érdekes esemény rög
ződött meg emlékezetemben. 

I. Kormányzó urunk látogatása az ősi Kollégium alapításának ha jól 
emlékszem négyszázéves Üllnepségére. A próbacsendőr iskola hallgatói 
a tanítóképző intézet udvarán álltunk fel. Mindenkinek kinéztünk, csak 
éppen DISZ-alakulatnak nem. Rozsdamarta, különböző évjáratú vállfegy
verek, molyrágta varjuszárnyak régi vadászkalapokon. Kinek térdig, ki
nek bokáig ért a köpenye, egész nap esett az eső. Szegények, kifosztottak, 
a csodálatos templomokkal hivalkodó keresztény nyugat elárult jai vol
tunk. Amikor a Kormányzó úr ellépett arcvonalunk előtt, rövid beszédet 
tartott: 

"Legyetek méltóak elődeitekhez és akkor magyar népünk éppen úgy fog 
szeretni benneteket és megbecsülni, mint tették az előttetek járókkal! ... ' 

Furcsa kiejtéssel beszélt, mint azok, akik több nyelven tudják kifejez
ni magukat. Tölgyessy szds. iskolaparancsnokunk kardja tiszteigésre len
dült. A kijárathoz érve a Kormányzó úr pillanatra visszaforditotta fejét ... 
végigtekintett ütött, kopott sorainkon. Talán a jövőbe látott, vagy sejtései 
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Ellenőrzés és igazoltatás után kezdeményezésemre, sokszori kérés és 
utánajárásra s ikerült az angol katonai pság-tól írásbeli engedélyt kap
nunk. hogy a tábort elhagyhatjuk családjaink fölkutatására . Elszállítá
~unk végett egy nagy magyar teherautóva l üzemanyaggal. három napi 
el~J~.m~el, ~ezetövel aug. 27-én elhagytuk a tábort. Utunk sikerrel járt. 
Vegü11s Bajorországban, Sand wi rt. Gasthaus-ban már az amerikai zó
nában, nyertünk mind a 124 személy elhelyezést. Innen vándoroltunk ki 
~-~-6 év ~mulva. ki rövidebb-hosszabb itt tartózkodás után a véglegesnek 
1gerkezo kenyeret és szállást adó új haza fejé. 

Vitéz Nagy Lajos 

i\ nyom07.6 alakulat elhe
lyezése Sandwirt·ban 1946-ban. 

Kendő, kendő csipkésszélü ... 
IN apló-részletek/ 

A Királyhegyen virágozni kezdtek a szölök. Nincsen a vil ágon olyan il
lats~ergyár, amelyik ne irigyelné el a természettöl a szőlők virágillatát. 
Az Ujhelyi-úl két oldalán álló cseresnyefákon érni kezdett a termés. Tor
~os ver~be~. c~ör~ő szar ká k és sárgarigók serege csemegézett a félig 
erett gyumolcsokbol, amikor Fischer ezredes úr jelenlétében _ aki Mis
kolcról jött - tanfolyamunk levizsgázott. Talán történelme során se lá
to~~ a. sá~ospataki MÁ V állomás olyan zsivajgó embertőmeget, mint azon 
a J~Il1USl na~on. amikor a~ ősi Kollégium diákjai és a sárospata ki m . kir. 
probacsendor tanfolyam végzett hallgatói a Végardó felől jövö füstöt oká
dó v~sparipára vártak. 

A Kollégiumot. mint als6bbfokú iskolát Kopácsi István, egyike az első 

magyar reformátoroknak alapította 1530-ban. 1560-ban emelkedett föisko
lai rangra , s később I. Rákóczi György felesége, LórántUy Zsuzsanna 
nagyasszony gazdagon támogatta és továbbfejlesztette. 
Közeledett a vonat. Pács úr az állomásfőnök arca úgy ragyogott , mint 
köporral fényesített rézfazék. Bizonyára neki is eszébe jutottak ifjúsága 
napjai. Befutott a vonat, s a népség ki ide, ki oda kapaszkodott föl a kocsik
ba és még el sem értük az olaszi kanyart, amikor a diáksereg ajkán fel
csendült a " Ballag már a véndiák .. . " szívbe markoló akkordja. Hogy azu
tán mi se maradjunk le a nótázás terén - a példa ragadós elv alapján -
Juhász Pista bajtársam • akivel ágy-szomszédos voltam - nótázni kez
dett : 

Már ezután úgy tlem világom ... 
Tollas csákóm balszememre vágom! 
BaJsr.ememröl a jobbszememre vágom ... 
Barnahají.l babámat a két karomba zárom! 

A pirospozsgás , pörge-bajuszos jegyszedő meg se nézte menetIevele
inket. Mosolyogva tisztelgett, s tovább ment. Mi pedig , mint a diáksereg 
tagjai is , minden állomáson kivesebben maradtunk. 

Miskolcon köszöntem el Juhász bajtársamtól. Ű a Sajó völgyi sajószent
péteri örsre ment, az volt az anyaörse. Szegény jó bajtársamnak is volt 
bizonyára zsebkendője, ami elfelejtette neki megsúgni , hogy Magyaror
szág sírbahullása után a kloákákból előbújt patkányok hada fogja halál
ba gyötörni. Meg hogy nem egészen harminc év multán Washington sza
bad földjén/már akinek szabadI egy kimenekült fiskális könyvében em· 
lékezzen meg róla , mint verőlegényről , akit előljárói cserben hagytak, 
mert azok börüket mentve külföldre szöktek! Ennél alábbvaló rágalmat 
még nem szórtak Juhász bajtársam előljáróira. Annak a liskálisnak ezen 
tanulmányomban szeretném tudtára adni , hogy sem a csendőr altiszti· 
karból, de éppen úgy a tiszti karból se szökött meg senki börét menteni a 
felelősségre vonás elöl. Akik kijöttek parancsra hagyták el örhelyüket. 

A sárospataki próba csendőr tanfolyamon három érdekes esemény rög
ződött meg emlékezetemben. 

I. Kormányzó urunk látogatása az ősi Kollégium alapításának ha jól 
emlékszem négyszázéves ünnepségére. A próbacsendör iskola hallgatói 
a tanítóképző intézet udvarán álltunk feJ. Mindenkinek kinéztüok, csak 
éppen DISZ-alakulatnak nem. Rozsdamarta, különböző évjáratú vállfegy
verek, molyrágta varjuszárnyak régi vadászkalapokon. Kinek térdig , ki
nek bokáig ért a köpenye, egész nap esett az eső. Szegények, kifosztottak, 
a csodálatos templomokkal hivalkodó keresztény nyugat elárult jai vol· 
tunk. Amikor a Kormányzó úr ellépett arcvonalunk előtt, rövid beszédet 
tartott : 

" Legyetek méltóak elődeitekhez és akkor magyar népünk éppen úgy fog 
szeretni benneteket és megbecsülni , mint tették az előttetek járókkal 1. . .' 

Furcsa kiejtéssel beszélt, mint azok, akik több nyelven tudják kifejez
ni magukat. Tölgyessy szds. iskolaparancsnokunk kardja tiszteigésre len
dült. A kijárathoz érve a Kormányzó úr pillanatra visszaforditotta fejét. .. 
végigtekintett ütött, kopott sorainkon. Talán a jövőbe látott , vagy sejtései 



támadtak, hogy jönni fog egy idő, amikor porba hulló országának ezek a fi
atal csendőr-jelöltek lesznek utolsó fegyveres védői ... 

Ezen a napon a szőrösszívű konyha-főnökünk Kokas törzs úr is kitett ma
gáért. Megcserélte az általa egekig dicsért darás nudlit és köménymagos 
zupát babgulyással amibe félökölnyi nagyságú húsdarabot prezentírozott, 
megtoldva egy-egy lekváros buktával. 

II. Húsvét előtti héten az egész Bodrogközt elöntötte az árvíz. Délkeleti 
irányból a Tisza északról a Bodrog öntötte ki az ottlakókat, mint a Hot y
kai cigány ha húst akart enni, az ürgéket. Minket is kivezényeltek árvíz
mentési szolgálatra. Én és budapesti bajtársam Czuczai Béla egy kis ta
nyai házhoz lettünk beosztva, hogy ha a víz veszélyes en emelkedne a ta
nya mellett elhúzódó gátnál, segítsünk a család áttelepítésében egy másik, 
magasabban fekvő tanyásházhoz. Talán éjfél felé lehetett az idő, amikor 
elállt az eső és megszünt a napok óta tartó szél. A házbeliek megnyug
tattak bennünket, hogy elmúlt a veszély. Kínáltak szivességgel vacsorá
val, amit nem fogadtunk el, mert éppen az elmúlt napokban magyaráz
ta Csepi főhadnagy úr, hogy a csendőr mindenért fizet. Mert ha nem, in
gyen ellátásért úgy bevágják a fogdába, mint a huszonegyet! Így hát meg
ettük Kokas törzs úr sós szalonnáját és Krausz Izidor pékmester kenyerét, 
aki a világgá kürtölt állítólagos "fehér terror" idején a m. kir. próbacsen
dőr tanfolyam szállítója volt. Ö volt az egyetlen pékmester Sárospatakon. 
Felrnásztunk a ház mögötti szérüs-kert egyik szénaboglyájának a tetejé
re, befúrtuk magunkat az illatos szénába, s pillanatok alatt úgy elalud
tunk, a köcsögbe öntött tej nyáridőben. 

Meddig aludtam, nem tudom. Arra ébredtem, hogy valami mászkál az 
arcomon, egy füzfaág volt. Körülöttem víz, amerre a szemem ellátott. 
A tanyaházat nem láttam. A házbelieknek nem volt igazuk. Elmenekül
tek egy magasabb emelkedésen lévő tany ás szomszédjukhoz. Nem tud
ták, hogy mi a szénaboglya tetején vagyunk, ott felejtettek. A víz árja bog
lyánkat is elsodorta velünk együtt egy füzfacsoport közé. Czuczai bs-am is 
fölserkent, s nem találta a kalapját. Az enyém meg volt, mert az állad
zó szijját karomra akasztottam, mielőtt szemeim leragadtak volna. 
Bajtársam kalapja úgy eltűnt, mintha nem a föld, de a víz nyelte volna el. 
Messze a Sátor hegyek felett rózsaszínű sáv jelezte a hajnal érkezését. 
Lassan világosodott. 

Egész nap kuporogtunk a füzfák tetején, mert közben a szénából a víz 
mindig kevesebbet hagyott részünkre. Mi lesz velünk, ha emelkedni fog 
az ár és leszorulunk nem éppen ideális lakóhelyünkről is? Éle:; t.ölté
ny ünk nem volt, csak fadugós, így jelt adó lövést se adhattunk le. Jól ben
ne voltunk a délutánban, amikor egy csónakot láttunk meg a vízen. El
kezdtünk kiabálni, ahogy csak a torkunkon kifért. Meghallották, s a csó
nak tartott felénk. Lizák csendőr, segédoktató és a kispataki gátőrök kora 
reggel kihalásztak egy vízen úszó csendőrkalapot. A névcéduláról meg
állapították, hogy az kié, s hogy hova voltunk felállítva. Keresni kezdték 
a tanyaházat, aminek ablakáig ért a víz. Ott nem találtak bennünket, de 
közben megütötte fülüket segélyért esdeklő kiabálásunk: meg voltunk 
mentve. 

'la 

III. Most ugorjunk át éveket. Már három csillag és sárga pertli díszíti 
galléromat. Oktatója vagyok az egri Várba telepített próbacsendőr tanfo
lyamnak. Május elején a próba urak kimentek anyaőrseikre, engem pedig 
Gödöllőre vezényeltek különleges szolgálatra, mely KITÜNTETÉSNEK 
számított, hiszen Legfelsőbb Hadurunk közvetlen környezetében lenni 
nem volt kis dolog. 

Egyik alma érlelő augusztusvégi napon a Kisbagi csárda mellett volt fel
állítási helyem. Késő délután haladt át előttem Kormányzó urunk kocsi
ja vissza Gödöllő felé. Mint ilyenkor szokás volt egyelőre megbeszélt he
lyen páran összeverődtünk, mint jelen esetben is. Leültünk egy terebélyes 
almafa alá és beszélgetve vártuk Aszód felőli úton közeledő társainkat. 
Kovács Zsiga bajtársunk közben felkövetkezett az almafára ami 
alatt pihentünk és érett almákkal kezdett nekünk kedveskedni. Javába 
fogyasztottuk a zamatos bócványi fajta almát, amikor egy kocsi közele
dett Aszód felől. Lassan jött és látszott, hogy egyik hátsó kereke leeresz
tett. Amikor odaért hozzánk megállt, s Uram Isten, ha van az égben a vér 
is jéggé fagyott bennünk, mert a kocsiból először a kastélyvadász ugrott 
ki a soffőr mellől, kinyitotta az egyik oldalajtót és kiszállt: ki? Maga Kor
mányzó urunk! Kedvesen szólított meg bennünket, hogy segítenénk-e a 
gépkocsi vezetőnek gumit cserélni. Olyan szorgalmasan még nem láttam 
bajtársakat, jómagarnat is beleértve, segíteni, mint ott akkor azon a ke
serves délutánon. Mikor végeztünk a segítséggel szoborrá meredve vár
tuk, hogy mi lesz! Kormányzó urunk mintha mosolygott volna, sportsap
kája széléhez emelte jobbját - hiába no, katona volt - és köszönöm-mel 
búcsúzott el halálra rémült csendőreitől. Az előzőleg elment kormányzó
sági kocsiban, mint annyiszor Scholtz szárnysegéd ült tengerész ruhában, 
s így tévesztettük össze a Főméltóságú Úrral. 

Ezek után elképzelhető, hogy akik ott voltunk számszerint nyolcan, mi
lyen napokat éltünk át azon gyötrődve, hogy mi lesz, ha Császár szds., aki 
Gödöllőn volt sznypk. megtudja : elevenen esz meg bennünket. 

És nem történt semmi. Csupán Kovács Zsiga fájlalta sokáig tomporát, 
mivel hogya fa tetején két ágon állva meglátta a Kormányzó urat vigyázz 
állásba kapta magát és a zsebébe rakott almáival szabályszerűen belee
sett az útszéli árokba. 

Évek múltán, mikor Szigetváron szolgáltam ,s Császár alezredes osztpk
nak szemle utáni csevegés alkalmával az esetet elmondtam, még akkor is 
dühösködve mondta: "Szerencséjük, hogy az esetről akkor nem szerez
tem tudomást, mert én adtam volna maguknak almaszüretet. " 

vitéz Csöndes Lajos 

Kisebbségben. 

1916 márciusában érettségi előtt a győri kisszemináriumból besoroztak 
honvédnak. 1918 novemberében szereltem le 21 éves fejemrnel, mint öreg 
csatár-zászlós és mint első éves theologus. 1919 január IQ-én jöttek be a 
csehek Komáromba. A Duna hídjának két íve maradt magyar, a másik 
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támadtak, hogy jönni fog egy idő, amikor porbahulló országának ezek a fi 
atal csendőr-jelöltek lesznek utolsó fegyveres védői . .. 

Ezen a napon a szőrösszívü konyha-fónökünk Kokas törzs úr is kitett ma
gáért. Megcserélte az általa egekig dicsért darás nudlit és kömenymagos 
zupát babgulyással amibe félökölnyi nagyságú húsdarabot prezentirozott, 
megtoldva egy-egy lekváros buktával. 

Il. Húsvét előtti héten az egész Bodrogközt elöntötte az árvíz . Délkeleti 
irányból a Tisza északról a Bodrog öntötte ki az ottlakókat, mint a Hot y
kai cigány ha húst akart enni , az ürgéket. Minket is kivezényeltek árvíz
mentési szolgálatra. Én és budapesti bajtársam Czuczai Béla egy kis ta
nyai házhoz lettünk beosztva, hogy ha a víz veszélyesen emelkedne a ta 
nya mellett elhúzódó gátnál, segítsünk a család áttelepítésében egy másik , 
magasabban fekvő tanyásházhoz. Talán éjfél felé lehetett az idő, amikor 
elállt az esó és megszünt a napok óta tartó szél. A házbeliek megnyug
tattak bennünket, hogy elmúlt a veszély. Kináltak szivességgel vacsorá
val, amit nem fogadtunk el, mert éppen az elmúlt napokban magyaráz
ta Csepi főhadnagy úr, hogy a csendőr mindenért fizet. Mert ha nem , in
gyen ellátásért úgy bevágják a fogdába, mint a huszonegyet! tgy hát meg
ettük Kokas törzs úr sós szalonnáját és Krausz Izidor pékmester kenyerét, 
aki a világgá kürtölt állítólagos "fehér terror" idején a m. kir. próbacsen
dőr tanfolyam szállítója volt. O volt az egyetlen pékmester Sárospatakon. 
Felmásztunk a ház mögötti szé rüs-kert egyik szénaboglyájának a tetejé
re, befúrtuk magunkat az illatos szénába. s pillanatok alatt úgy elalud
tunk, a köcsögbe öntött tej nyáridóben. 

Meddig aludtam, nem tudom. Arra ébredtem, hogy valami mászkál az 
arcomon, egy füzfaág volt. Körülöttem víz, amerre a szemem ellátott. 
A tanyaházat nem láttam . A házbelieknek nem volt igazuk. Elmenekül
tek egy magasabb emelkedésen lévö tanyás szomszédjukhoz. Nem tud
ták, hogy mi a szénaboglya tetején vagyunk, ott felejtettek. A viz árja bog
lyánkat is elsodorta velünk együtt egy füzfacsoport közé. Czuczai bs-am is 
fölserkent, s nem találta a kalapját. Az enyém meg volt, mert az állad
zó szijját karomra akasztottam , mielőtt szemeim leragadtak volna. 
Bajtársam kalapja úgy eltünt, mintha nem a föld. de a viz nyelte volna el. 
Messze a Sátor hegyek felett rózsaszínű sáv jelezte a hajnal érkezését. 
Lassan világosodott. 

Egész nap kuporogtunk a füzfák tetején, mert közben a szénából a víz 
minclig kevesebbet hagyott részünkre. Mi lesz velünk, ha emelkedni fog 
az ár és leszorulunk nem éppen ideális lakóhelyünkről is? Élc:'3 tölté
nyönk nem volt, csak fadugós, így jelt adó lövést se adhattunk le. Jól ben
ne voltunk a délutánban, amikor egy csónakot láttunk meg a vizen. El
kezdtünk kiabálni, ahogy csak a torkunkon ki[ért. Meghallották, s a csó
nak tartott felénk. Lizák csendőr, segédoktató és a kispataki gátörök kora 
reggel kihalásztak egy vizen úszó csendőrkalapot. A névcéduláról meg
állapították, hogy az kié, s hogy hova voltunk felállítva. Keresni kezdték 
a tanyaházat, aminek ablakáig ért a víz. Ott nem találtak bennünket, de 
közben megütötte fülüket segélyért esdeklő kiabálasunk : meg voltunk 
mentve. 

lll. Most ugorjunk át éveket. Már három csillag és sárga pertli díszíti 
galléromat. Oktatója vagyok az egri Várba telepíte~t pr?bacsendőr tanf~ 
lyamnak. Május elején a próba urak kimentek anyaorselkre, engem pedig 
Gödöllöre vezényeltek kWönleges szolgálatra, mely KlTÜNT~TÉSNE~ 
számított. hiszen Legfelsőbb Hadurunk közvetlen környezeteben lenm 
nem volt kis dolog. 

Egyik almaérlelő augusztusvégi napon aKisbagi csru:.da mellett volt [e~
állítási helyem. Késő délután haladt át előttem Kormanyzó urunk kOCSI
ja vissza Gödöllő relé. Mint ilyenkor szokás volt egyelőre megbeszélt he
lyen páran összeverödtünk, mint jelen esetben is. Leültünk egy terebélyes 
almafa alá és beszélgetve vártuk Aszód [elöli úton közeledő társainkat: 
Kovács Zsiga bajlársunk közben [elkövetkezett az alma~ára amI 
alatt pihentünk és érett almákkal kezdett nekünk kedveskedm .. Javába 
fogyasztottuk a zamatos bócványi [ajta almát, amikor egy kOCSI közele
dett Aszód felől. Lassan jött és látszott, hogy egyik hátsó kereke leeresz
tett. Amikor odaért hozzánk megállt, s Uram lsten. ha van az égben a vér 
is jéggé fagyott bennünk, mert a kocsi ból először a kastélyvadász ugrott 
ki a so((ör mellől, kinyitotta az egyik oldalajtót és kiszállt: ki? Maga Kor· 
mányzó urunk! Kedvesen szólitott meg bennünket, hogy segítenénk-e a 
gépkocsi vezetőnek gumit cserélni. Olyan szorgalmasan még nem láttam 
bajtársakatt jómagarnat is beleértve, segíteni, mint ott akkor azon a ke
serves délutánon. Mikor végeztünk a segítséggel szoborrá meredve vár
tuk. hogy mi lesz! Kormányzó urunk mintha mosolygott volna, sportsap
kája széléhez emelte jobbját - hiába no , katona volt - és köszönör.n-mel 
búcsúzott el halálra rémült csendöreitől. Az előzőleg elment kormanyzó
sagi kocsiban, mint annyiszor Scholtz szá~nysegéd ült tengerész ruhában, 
s így tévesztetlűk össze a Föméltóságü Urral. . . . 

Ezek után elképzelhető, hogy akik ott voltunk számszennt n_yolcan, ml~ 
lyen napokat éltünk át azon gyötroove, hogy mi lesz, ha C~.ászar szds., aki 
Gödöllőn volt sznypk. megtudja : elevenen esz meg bennunket. 

És nem történt semmi. Csupán Kovács Zsiga fájlalta sokáig tomporát, 
mivel hogya fa tetején két ágon állva meglátta a Kormányzó urat vigyázz 
állásba kapta magát és a zsebébe rakott almáival szabályszerűen belee· 
sett az útszéli árokba. 

Évek múltán mikor Szigetváron szolgáltam,s Császár alezredes osztpk
nak szemle utá~i csevegés alkalmával az esetet elmondtam, még akkor is 
dühösködve mondta : " Szerencséjük, hogy az esetről akkor nem szerez
tem tudomást, mert én adtam volna maguknak almaszüretet. t. 

vitéz Csöndes Lajos 

Kisebbségben. 

1916 márciusában érettségi előtt a györi kisszemináriumból besoroztak 
honvédnak. 1918 novemberében szereltem le 21 éves fejemmel, .. !Tlint öreg 
csatár-zászlós és mint első éves theologus . 1919 január 100én Jottek be.a 
csehek Komáromba. A Duna hídjának két íve maradt magyar, a máSik 
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kettő csehszlovák lett, középen volt a határ, amit átlépni nem lehetett. 
Munka után kellett látnom. Egyik jó ismerősünk ajánlásával 1919. IV. 27-
én jelentkeztem fölvétel végett Kámenczky Géza csallóközaranyosi jegy
ző irodájában. Főnököm kiváló jegyző és nevelő volt; keze alatt könnyen 
kezdtem beletanulni kötelességem ellátásába. A következő hivatalos sze
mély akivel megismerkedtem Vörös Dávid kisbíró, kézbesítő, az időseb
bek szerint tizedes volt. Bíró uramat Mátyásnak tisztelték, ami járt is ne
ki, mert szép szál, katonaviselt, nem sokat magyarázó férfi volt. Avval 
fogadott, hogy néhai édesapámat jól ismerte, segítségére volt az alispá
ni hivatalban, amiért hálás volt neki. Félhivatalosan még az iroda törzsé
hez tartozott Csepy József bácsi is, aki valamikor a földmérőkkel doigo
zott. Ha valahol a szántóföldeken vita támadt a határmesgyék, vagy a par
cella mérete miatt, őt hívták. Ilyenkor kivitte az irodából a mérő láncot, 
kiírta a kataszterből a vitás földdarab méreteit, majd mindkét fél jelen
létében, felmérte, kitűzte karókkal, amibe a felek mindig belenyugodtak, 
tudták, hogy pártatlan. Öszbecsavarodott feje, sasorrú nemes arca tiszte
letet parancsoló volt komolyságával. Megfigyeltem, amint félhangosan 
olvasta a kétnyelvű hivatalos hirdetmény felírását: "Ozmány - Hirdet
mény"/helyesen: Oznam-Hirdetmény/. A szöveg végén a dátum előtt: 
"Batizfalva"/Bratislava/ vagyis Csepy bácsinak az államnyelvű szavak 
is magyarul voltak. 

Rövidesen találkoztam a falu intelligenciájával, melynek vezetője 
Nt. Czirók János, Kossuth szakállas, galambősz, pattogó beszédű lelkia
tyja volt a református gyülekezetnek. Segédlelkésze Földes Lajos barna 
mosolygós, csöndes magyar. A tanítók Vizváry Vilmos igazgató és kán
tor, Szép szál férfi harcsa bajusszal- Zengő baritonjához szerényen csat
lakozva énekeltem vasárnap a kóruson a szent zsoltárokat. Sógora volt 
Kóczán Mór, aki azelőtt ott káplánkodott fiatal korában, mikor világon is
mert gerelyvető bajnok volt. Mindig kifogástalanul öltözött Csepy Lajos 
tanító kis barna bajuszkájával. csodálatos ügyességgel tudta kikerülni a 
sarat, még csak utánoznom se sikerült. 

Beilleszkedvén az aranyosi társadalomba úgy találtam, hogy az idegen 
fennhatóság jelenléte nálunk nem változott falum életén semmit. A föld
mívelés ősi törvényei szerint ment a munka. A vallásos, szellemi és nem
zeti nevelést végezte a templom és az iskola. A falu élete a maga csendes, 
nyugodt életét. Az idegen, ránk települt hatóságot féltucat cseh katona je
lentette, kik a faluban laktak ugyan, de a Dunát őrizték és így alig láttuk 
őket. Csendőr őrsöt is kapott a falum. Parancsnoka egy magyarul szépen 
beszélő 30 év körüli szlovák őrmester volt. Néha benézett a hivatalba, min-
dig udvariasan és szépen viselkedett. . 

Egyik kora reggel találkoztam vele a kertek alatt, piros táblás könyvet 
olvasva, mely szlovák nyelvtan volt. Megdicsért, hogy tanulo~n az állam 
nyelvét, amelyre szükségem lesz. Később, mivel az emberekkel barátsá
gos volt, népszerű lett. Meghívták lakodalmakba is, hol jókat táncolt. Las
san beleilleszkedett a falu társadalmába is , a nép közé. Mikor pedig a csi
nos Csóka Mariskának kezdett komolyan udvarolni, közénk tartozónak 
vettük be. 
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Egy évi gyakorlati időm leteltével hivatalos levelet kaptam a túróc
szentmártoni jegyzői tanfolyamra való jelentkezésem végett. Jelentke
zésemet elküldtem, nemsokára megjött a válasz, hogy felvettek, ami mint 
később megtudtam, nem is volt olyan egyszerű ügy. A cseh világban ugya
nis a csendőrség politikai feladatot is teljesített, különösen ahatársávban, 
de bent az országban is. A rendszernek egyedüli megbízható testülete a 
csendőrség volt. Ök ellenőrizték sokszor a jegyzők jelentéseit is. Ök bírál
ták el az egyes személyek államhűségét és megbízhatóságát, mint az én 
esetemben is. 

Meghívtak az őrmester úr és Mariska esküvőjére, s felkértek első vő-
félynek, amit szívesen elvállaltam. Mikor az esküvő után az őrmester ur 
megköszönte részvételemet, elujságoltam neki, hogy megkaptam a behí
vómat a jegyzői tanfolyamra. Gratulált, majd elárulta, hogy ő tette a ked
vező jelentést. "Szivesen tettem - mondta - mert én magyar csendőr 
voltam." Elesetségünkben, fájdalmunkon megkönyörülve a jó lsten ak
kor a szlovák-magyar testvériség ilyen megnyilvánulásával vigasztalt 
bennünket. 

Közösségi, Egyesületi és Társadalmi események 

Ausztrália 

MILDURAlVictoria/ A Melbourne-i MKCsBK csoport 1950-ben alakult 
meg. Nem volt zárt csoport, meghatározott taglétszámmal, csak mint baj
társak jöttünk össze havonta egyszer Antalffy Pál bs. lakásán. Ezen össze
jöveteleken 15-20 bs. jelent meg. A vezető a korban és rangban legidősebb 
Antalffy Pál őrgy. lett. Később az összejövetelek ritkultak, de a közszel
lem az 1956-os események hatása alatt ismét fellángolt. A Csendőrnapo
kat leginkább az MHBK keretén belül tartottuk meg. 1979-ben a Csendőr
napot Dr. Szentandrássy Elek bs-unk nyaralójában tartottuk igen szép 
megújult eredménnyel. Ez alkalommal Antalffy Pál bs. előrehaladott ko
rára és a bajtársaktól való távoli lakásra való tekintettel a vezetésről le
mondott és ez alkalommal Bánkúti József őrm-t választották meg vezető
ül. Az 1980-as Csendőrnapot már az új csoportvezető nyaralójában tartot
tuk meg ugyancsak szép eredménnyel. A csoport létszáma ma 39 fő. Az 
utóbbi időben aránylag sok volt a halálozás. Hiába soron vagyunk./A.P./ 

Az 1981-es jubileumi Csendőrnapot március 29-én tartjuk meg egy ma
gyar vendéglőben, Melbourne közelében. Utána beszámoló megy. Ez alka
lommal kerülnek átadásra az MKCsBK vezetője által alapított JDÉ kiadá
sával kapcsolatos an kapott díszoklevelek. /Dr. SZ.E. 11.9./ 

A Találkozóra' összejött bajtársakhoz az alábbi üzenetet küldjük: 

Megragadom ezt az alkalmat arra, hogy mindannyiunk nevében üdvöz
leteimet és szeretetemet küldjem Nektek, kedves Bajtársak. Bennünket 
az emigrációban a közös múlt és miként az őskeresztényeket a katakom
bákban, a közös üldözés hozott és tartott össze. Rendíthetetlenül hűek ma-
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kettő cse~szlovák lett, középen volt a határ, amit átlépni nem lehetett. 
~u.nka utan kellett látnom. Egyik jó ismerősünk ajánlásával 1919. IV. 27-
e? ~elen~keztem f_öl~é~el v~g~tt ~ámenczky Géza csallóközaranyosi jegy
zo Irodájában. Fon~ko.~ kiva.ló jegyző és nevelő volt, keze alatt könnyen 
kezdtem beletanulm kotelessegem ellátásába. A következő hivatalos sze. 
mély aki:vel .megismerkedtern Vörös Dávid kisbíró, kézbesítő, az idöseb
b~k szerlIlt ;uedes volt. Bíró uramat Mátyásnak tisztelték, ami járt is ne
ki, mert szep szál. katonaviselt, nem sokat magyarázó férfi volt. Avval 
f~g~dott, hogy né~!li é~e~apámat jól ismerte, segítségére volt az alispá. 
ru hivatalban, amiert hálas volt neki. Félhivatalosan még az iroda törzsé
hez tartozott Csepy József bácsi is, aki valamikor a földmérőkkel dolgo. 
zott. Ha .valahol.a szá.ntó!öldeken vita támadt a határmesgyék, vagy a par
c~.lla merete miatt, ot hIVták. Ilyenkor kivitte az irodából a mérő láncot 
k!~ta a katas.zterből a vitás földdarab méreteit, majd mindkét fél jelen~ 
leteben, felme:te, kitüzte karokkal , amibe a felek mindig belenyugodtak, 
tudták, hogy partatlan. Ószbecsavarodott feje , sasorrü nemes arca tiszte
letet parancsoló volt komolyságával . Megfigyeltem , amint félhangosan 
ol~as~a a kétnyelvű hivatalos hirdetmény feHrását: " Ozmány _ Hirdet. 
men~ '/helyesen: Oznam-Hirdetményf. A szöveg végén a dátum elött: 
~,Batlzfalva"fBratislavaf vagyis Csepy bácsinak az államnyelvü szavak 
IS magyarul voltak. 
Rövi.d~sen . találkoztam a falu intelligenciájával, melynek vezetője 

Nt: CZlrok Janos, Kossuth szakállas, galambösz, pattogó beszédű lelkia. 
tYja volt.a reC?rmátus gyülekezetnek. Segédlelkésze Földes Lajos barna 
mosol~gos , csond~s magyar .. A tanítók Vizváry Vilmos igazgató és kán
tor, Szep.szál férfi harcsa ba)usszal - Zengő baritonjához szerényen csat
lakoz~a enekelt~m v~sárna~ a kóruson a. szent zsoltárokat. Sógora volt 
Kóczan Mór, a~ az~Jott ott kaplánkodott fiatal korában, mikor világon is
me~t.ge.relyveto ba~nok v?lt. Mindig kifogástalanul öltözött Csepy Lajos 
lamto ki~ barna bajuszkájával. csodálatos ügyességgel tudta kikerülni a 
sarat, meg csak utánoznom se sikerült. 

Beille~zke~vén a~ aranyosi társadalomba úgy találtam, hogy az idegen 
fe~nhatoság Jelenlete nálunk nem változott falum életén semmit. A föld
ml~elés ősi törvényei szerint ment a munka. A vallásos, szellemi és nem
zeti neve~ést .végez~e a templom és az iskola. A falu élete a maga csendes, 
nyugodt él.etet. Az Idegen, ránk települt hatóságot féltucat cseh katona je
lentette, kik a faluban laktak ugyan, de a Dunát őrizték és így alig láttuk 
öket.. Csendőr ~r~~t is ka~tt a faJ um. Parancsnoka egy magyarul szépen 
b~szelő30.év korüll szlovak őrmester volt. Néha benézett a hivatalba min. 
dig udvartasan és szépen viselkedett. ' 

Egyik kora reggel.talatkoztam vele a kertek alatt, piros táblás könyvet 
olvas~a, mely szlovak nyelvtan volt. Megdicsért, hogy tanu1o~n az állam 
nyelvet , amelyre szükségem lesz. Később, mivel az emberekkel barátsá
gos volt .. népszerű lett. Meghívták lakodalmakba is. hol jókat táncolt. Las
san bel~ll1eszke~ett a falu társadalmába is, a nép közé. Mikor pedig a csi
nos .~soka Manskának kezdett komolyan udvarolni közénk tartozónak 
vettuk be. ' 

•• 

Egy évi gyakorlati időm leteltével hivatalos levelet kaptam a túróc
szentmártoni jegyzői tanfolyam ra való jelentkezésem végett. Jelentke
zésemct elküldtem, nemsokára megjött a válasz. hogy Celvettek. ami mint 
később megtudtam. nem is volt olyan egyszer ü ügy. A cseh világban ugya
nis a csendőrség politikai feladatot is teljesített, különösen ahatársávban. 
de bent az országban is. A rendszernek egyedüli megbízható testülete a 
csendőrség volt. Ok ellenőrizték sokszor a jegyzők jelentéseit is. Ok bíráj· 
ták el az egyes személyek államhuségét és megbízhatőságát. mint az én 
esetemben is. 

Meghivtak az őrmester ür és Mariska esküvőjére, s felkértek első vő
Célynek. amit szivesen elvállaltam. Mikor az esküvő után az őrmester ur 
megköszönte részvételemet, elujságoltam neki. hogy megkaptam a behí
vómat a jegyzői tanfolyamra. Gratulált, majd elárulta, hogy ő tette a ked
vező jelentést. "Szivesen tettem - mondta - mert én magyar csendőr 
voltam." Eleselségünkben, fájdalmunkon megkönyörü1ve a jó Isten ak
kor a szlovák-magyar testvériség ilyen megnyilvánulásával vigasztalt 
bennünket. 

Közösségi, Egyesületi és Társadalmi események 

Ausztrália 

MILDURAlVictorial A Melbourne-i MKCsBK csoport 1950-ben alakult 
meg. Nem volt zárt csoport. meghatározott taglétszámmal, csak mint baj
társak jöttünk össze havonta egyszer AntalfCy Pál bs. lakásán. Ezen össze
jöveteleken 15-20 bs. jelent meg. A vezető a korban és rangban legidősebb 
Antalffy Pál örgy. Jett. Később az összejövetelek ritkultak, de a közszel
lem az 1956-05 események hatása alatt ismét Cellángolt. A Csendörnapo
kat leginkább az MHBK keretén belül tartottuk meg. 1979-ben a Csendőr
napot Dr. Szentandrássy Elek bs-unk nyaralójában tarlottuk igen szép 
megújult eredménnyel. Ez alkalommal AntaIrry Pál bs. előrehaladott ko
rára és a bajtársa któl való távoli lakásra való tekintettel a vezetésről le· 
mondott és ez alkalommal Bánkúti József órm-t választották meg vezető
ül. Az 1980-as Csendőrnapot már az új csoportvezew nyaralójában tartot
tuk meg ugyancsak szép eredménnyel. A csoport létszáma ma 39 fö. Az 
utóbbi időben aránylag sok volt a halálozás. Hiába soron vagyunk./A.P.! 

Az 1981-es jubileumi Csendőrnapot március 29·én tartjuk meg egy ma
gyarvendéglöben, Melbourne közelében. Utána beszámoló megy. Ezalka
lommai kerülnek átadásra az MKCsBK vezetöje által alapitott JDÉ kiadá
sával kapcsolatosan kapott díszok.1evelek. lOr. SZ.E. tI.9.! 

A Találkozóra összejött bajtársakhoz az alábbi üzenetet küldjiJk: 

Megragadom ezt az aJkaimat arra, hogy mindannyiunk nevében üdvöz
leleimet és szeretetemet küJdjem Nektek, kedves Bajtársak. Bennünket 
az emigrációban a közös mült és miként az őskeresztényeket a katakom
bákban, a közös üldözés hozott és tartott össze. Rendíthetetlenü! ttüek ma-
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radtunk Hazánkhoz és a magyar néphez és mindig egy felszabadított, bol
dogabb Magyarországban reménykedtünk, ahol betölthet jük eredeti hiva
tásunkat. Sajnos a huszadik századot a legnagyobb megerőltetéssel sem 
lehet a becsület századának nevezni és ezért a jog és az igazság sehol sem 
érvényesült. 

Ilyen körülmények között értünk testületünk fönnállásának 100 éves ju
bileumához. Úgy érzem, ez lesz az utól só jubileumunk. A természet rend
je, hogy aki megszületik, az meg is hal és ha nincs utánpótlás, kihal a faj. 
Lehet, hogy ezért Bajtársi Közösségünk is meg fog szűnni, de csendőrök 
még azután is lesznek, amíg az utólsót is el nem nyeli az enyészet. A mai 
nap azonban régi dicsőségünk felelevenítése kell, hogy legyen, mert a di
csőség adja meg a jogot a feltámadáshoz. 

Ezen a napon lsten áldását kérjük Rátok és munkásságotokra és küldjük 
igaz magyar csendőrbajtársi szeretetünket 
Mildura /Victorial ,J,3r'f. február 5-én 

/~ . 

a victoriai csendőrbajtársak 
nevében 

Antalffy Pál s.k. 

SYDNEY INew South Walesi A csoport "tavaszi"l ami itt őszi hónapok
ra esikl kirándulás át egy trópusi felhőszakadás zavarta meg, úgy hogya 
megjelenttek nagy része elfogadta Dorogi János bs. és neje meghívását 
házukhoz, ahová autó-karavánnal a zuhogó esőben érkeztek meg és ott 
folytatták a kirándulást a későbbi újra kisütő nap segítségével szárítgat
ván magukat. Ezen alkalommal hozta csoportunk azt a döntését"hogy a 
Jubiláris 100éves Találkozó sikere biztosítására négy védnökséget vállal, 
amiről a 100.00 AU dolláros nyugtát azóta meg is kapta a Rendező Bizott
ság elnökétőL Ugyanezen alkalommal a kiránduláson mint vendégek 
résztvevő MHBK bajtársak is vállaltak négy védnökséget a torontói talál
kozóra, a az oda eljuttatott 100,00 AU dolláros felajánlást a Találkozó fő
rendezője már le is nyugtázott. Sajnos a Találkozón való személyes rész
vétel olyan súlyos anyagi megerőltetést jelentene, hogy azt a zömmel 
nyugdíjas bs-ak már megengedni maguknak nem tudják. 

A Magyar-Lengyel Világszövetség helybeli csoportjának 15 éves fennál 
lását megünneplő összejövetelen csoportunk az MHBK küldöttségevel 
együtt zászlója alatt vett részt. A lengyel-magyar együttérzés különösen 
impozáns kifejezése volt a lengyel és magyar lelkészek által közösen be
mutatott szentmise. A z oltár mindkét oldalán sorakoztak föl a lengyel és 
magyar bajtársi csoportok, míg a templomot teljesen megtöltötte a nagy 
számú lengyel és magyar közönség./Dr. v. J,1.1980.XII.9.érk.! 

A m, kir, Csendőrség alapításának 100, évfordulój ával kapcsolatos Jubi
leumi Csendőrnapot a csoport a testvér bajtársi, valamint társadalmi 
egyeswetekkel együtt az ott látogatóban lévő vitéz Duska László vkb, szds. 
az MHBK központi vezetője részvételével 1981. Vl.6-án fogja megtartani. 

.... - ... .. ... /Dr. v. J.1.1981. 11.10./ 
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ADELAIDE /Délausztráliai Az MHBK helyi főcsoportja 1980. júniusá
ban ünnepelte meg helyi működésének 30. évfordulóját. A gondosan össze
állított program keretében VI. 14-én jólsikerült MHBK - Bál, 15-én ünne
pélyes magyar szentmise, hol ausztráliai születésű domonkosrendi szerze
tes méltatta a magyar hősöket. Ugyanezen a napon délután a Magyar Klub 
kertjében fölavatták a Hősi Emlékművet. Este a színházban a Melbour
ne-i fiatalok részvételével rendeztek jól sikerült műsoros ünnepélyt. Más
nap hétfőn - a Királynő születésnapjára való tekintettel állami szünnap 
- a Szuverén Szt. László Társaság és Rend délausztráliai széktartó he
lyettese Utczás Mihály szds. rendezett díszebédet a Rend helybeli és ven
dég tagjainak azok családjaikkal együtt. Az ünnepségeken részt vettek 
Melbourne-ből/Victorial Hetyey Sándor bs., az MHBK központi vezetőhe
lyettese Ausztráliában és népes ifjúsági csoportja, Dr. vitéz Jani István 
szds. az MHBK Sydney-i főcsoport vezetője, az MKCSBK csoportvezetője 
és mások. IU.M. 1980.VIII. 21./ 

PERTH I Nyugatausztráliai Az 1949-1951-ben megindult kivándorlások 
során mindössze 11 cendőrbajtárs telepedett le Nyugatausztrália forró,de 
barátság9s homokjára. A nehéz kezdésű, a két esztendős munkaszerződés 
letelte után megalakult a Perth-i csendőrcsoport vitéz Szombathy Lajos 
János zls. kezdeményezésére, akit néhai Mátéffy István ezds. ISydney, 
N.S.W.! bízott meg a csoportvezetői teendőkkeL A Csendőrnapokat min
denkoron, az óriási távolságok miatt, egyszerűen, családias összejövete
leken tartották meg. A csoportvezető néhai vitéz Oláh-Sajti Lajos zls-sal 
felváltva a Perth-i Magyar Hírekben cikkeket helyeztek el, s a lelkészeket 
fölkérték, hogy elesett és ·elhalt bajtársaink lelkiüdvéért a szentmise, illet
ve istentiszteletek alkalmával imát mondjanak, ami meg is történt ebben 
az esztendőben is. 

A Toronto-i.Találkozóra az alábbi üzenetet küldik: 
"Kedves távoli ünneplő Bajtársaink! A Jubileumi Találkozó alkalmá

val mi, a Perth-i csendőrbajtársak gondolatban felsorakozunk Hozzátok, 
oda messze Kanadába. Öszinte együttérzéssel, bajtársi szeretettel együtt 
emlékezünk a szolgálatban eltöltött régi szép időkre, a véres harcokra, a 
súlyos küzdelmekre, s szertett Bajtársainkra, akik már nincsenek az élők 
sorában. Kérjük, hogy a mindenre gondot viselő mennyei Édesatya égi 
áldása .és kegyelme legyen és maradjon Veletek, hogy életünk végén 
mindnyájunkat bebocsásson Öhozzá, az örök élet kapuján, hol esdő sza
vunkkal elmondhassuk utólsó nagy kérésünket: lsten áldd meg a ma
gyart... hiszen megbünhődte már a multat s jövendőt! Amen." Iv.Sz. L.J. 

1981.11.9.1 

ADELAIDEIDéiausztráliai A Csendőrnapra való tekintettel a helybeli 
Ethnic Rádió magyar adását a m. kir. Csendőrségnek szentelte, s a cso
portvezető, Utczás Mihály szds. zeneszámok beiktatásával áldozott a da
liás magyar csendőr emlékének 1981.II.8-án. A szokásos Csendőrnap-i ki
rándulást a csoport II. 15-én nyári kánikulában tartotta meg a Botanikus 
Parkban, annak árnyas fái alatt. A 15 csendőrön kívül a hozzátartozókkal 
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radtunk Hazánkhoz és a magyar néphez és mindig egy felszabadított, bol
dogabb Magyarországban reménykedtünk, ahol betölthet jük eredeti hiva
tásunkat. Sajnos a huszadik századot a legnagyobb megerőltetéssel sem 
lehet a becsület szazadának nevezni és ezért a jog és az igazság sehol sem 
érvényesült. 

Ilyen körülmények között értünk testületünk fönnállásának 100 éves ju
bileumához. Úgy érzem, ez lesz az utól só jubileumunk. A természet rend
je . hogy aki megszü1etik, az meg is hal és ha nincs utánpótlás. kihal a faj. 
Lehet, hogy ezért Bajtársi Közösségünk is meg fog szűnni , de csendörök 
még azután is lesznek, amíg az ut615ót is el nem nyeli az enyészet. A mai 
nap azonban régi dicsőségünk felelevenítése kell, hogy legyen, mert a di
csöség adja meg a jogot a feltámadáshoz. 

Ezen a napon Isten áldását kérjük Rátokés munkásságotokra és küldjük 
igaz magyar csendőrb~társi szeretetünket 
Mildura /victoria!, ).i11. február 5-Em 

INI 
a victoriai csendőrbajtársak 

nevében 
Antalffy Pál s.k. 

SYDNEY {New South WalesI A csoport "tavaszi"! ami itt őszi hónapok
ra esik! kirándulását egy trópusi felhőszakadás zavarta meg , úgy hogya 
megjelenttek nagy része elfogadta Dorogi János bs. és neje meghívását 
házukhoz, ahová autó-karavánnal a zuhogó esőben érkeztek meg és ott 
folytatták a kirándulást a későbbi újra kisütő nap segitségével szárítgat
van magukat. Ezen alkalommal hozta csoportunk azt a döntését, hogya 
Jubiláris lOOéves Találkozó sikere biztosítására négy védnökséget vállal , 
amiről a 100.00 AU dolláros nyugtát azóta meg is kapta a Rendező Bizott
ság elnökétől. Ugyanezen alkalommal a kiránduláson mint vendégek 
résztvevő MHBK bajtársak is vállaltak négy védnökséget a torontói talál
kozóra , a az oda eljuttatott 100.00 AU dolláros felajánlást a Találkozó fő
rendezője már le is nyugtázott. Sajnos a Találkozón való személyes rész
vétel olyan súlyos anyagi megerőltetést jelentene, hogy azt a zömmel 
nyugdíjas bs-ak már megengedni maguknak nem tudják. 

A Magyar- Lengyel Világszövetség helybeli csoportjának 15 éves feonál 
lását megünneplö összejövetelen csoportunk az MHBK küldöttségevel 
együtt zászlója alatt vett részt. A lengyel-magyar együttérzés különösen 
impozáns kifejezése volt a lengyel és magyar lelkészek által közösen be
mutatott szentmise. A z oltár mindkét oldalán sorakoztak fől a lengyel és 
magyar bajtársi csoportok, míg a templomot teljesen megtőltötte a nagy 
számú lengyel és magyar kÖzöIiség ./Dr, v . J.1.1980.XII .9.érk./ 

A m, kir. Csendőrség alapitásának 100. évfordulójával kapcsolatos Jubi
leumi Csendórnapot a csoport a testvér bajtársi, valamint társadalmi 
egyesületekkel együtt az ottlátogatóban lévő vitéz Duska László vkb. szds . 
az MHBK központi vezetöje részvételével 1981. VJ.6-án fogja megtartani. 

/Dr. v. J.l.I981. 11.10./ 
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ADELAIDE IDéiausztrália! Az MHBK helyi főcsoportja 1980. júniusá
ban ünnepelte meg helyi működésének 30. évfordulóját. A gondosan össze
állított program keretében VI.l4-én jólsikefÜlt MHBK - Bál, IS-én ünne
pélyes magyar szentmise, hol ausztráliai születésű domonkosrendi szerze
tes méltatta a magyar hősöket. Ugyanezen a napon délután a Magyar Klub 
kertjében rölavatták a Hősi Emlékművet. Este a színházban a Melbour
ne-i fiatalok részvételével rendeztek jól sikerűlt műsoros ünnepélyt. Más
nap hétfön - a Királynő születésnapjára való tekintettel állami szünnap 
- a Szuverén Szt. László Társaság és Rend délausztráliai széktartó he
lyettese Utczás Mihály szds. rendezett díszebédet a Rend helybeli és ven
dég tagjainak azok családjaikkal együtt. Az ünnepségeken reszt vettek 
Melbourne-böIlVictoria! Hetyey Sándor bs. , az MHBK központi vezetőhe
lyettese Ausztráliában és népes ifjúsági csoportja , Dr. vitéz Jani István 
szds. az MHBK Sydney-i íöcsoport vezetője, az MKCSBK csoportvezetöje 
és mások.IU.M. 1980.VIII. 21./ 

PERTH I NyugatausztráliaI Az 1949-19SI-ben megindult kivándorlások 
során mindössze 11 cendórbajtárs telepedett le Nyugatausztrália forró,de 
barátságos homokjára. A nehéz kezdésü, a kétesztendős munkaszerződés 
letelte után megalakult a Perth-i csendőrcsoport vitéz Szombathy Lajos 
János zls. kezdeményezésére, akit néhai Mátéffy István ezds. ISydney, 
N .S. W. , bízott meg a csoportvezetői teendőkkel. A Csendőrnapokat min
denkoron, az óriási távolságok miatt, egyszerűen , családias összejövete
leken tartották meg. A csoportvezető néhai vitéz Oláh-Sajti Lajos zls-sal 
felváltva a Perth-i Magyar Hírekben cikkeket helyeztek el , s a lelkészeket 
fölkérték, hogy elesett és elhalt bajtárs a ink lelkiüdvéért a szentmise, illet
ve istentiszteletek alkalmával imát mondjanak, ami meg is történt ebben 
az esztendőben is. 

A Toronto-i Találkozóra az alábbi üzenetet küldik: 
" Kedves távoli ünneplő Bajtársaink! A Jubileumi Találkozó alkalmá

val mi , a Perth-i csendőrbajtársak gondolatban felsorakozunk Hozzátok, 
oda messze Kanadába. Őszinte együttérzéssel , bajtársi szeretettel együtt 
emlékezünk a szolgálatban eltöltött régi szép időkre , a véres harcokra, a 
súlyos küzdelmekre , s szertett Bajlársainkra, akik már nincsenek az élők 
sorában. Kérjük, hogy a mindenre gondot viselő mennyei Édesatya égi 
áldása .és kegyelme legyen és maradjon Veletek, hogy életünk végén 
mindnyájunkat bebocsásson Őhozzá , az örök élet kapuján, hol esdő sza
vunkkal elmondhassuk utólsó nagy kérésünket: lsten áldd meg a ma
gyart... hiszen megbűnhödte már a multat s jövendőt! Amen." Iv.sz. L.J. 

1981.11.9./ 

ADELAlDE/Délausztrálial A Csendórnapra való tekintettel a helybeli 
Ethnic Rádió magyar adását a m. kir. Csendőrségnek szentelte, s a cso
portvezetö, Utczás Mihály szds. zeneszámok beiktatásával áldozott a da
liás magyar csendőr emlékének 1981.Il.8-án. A szokásos Csendőrnap-i ki
rándulást a csoport n.l5-én nyári kánikulában tartotta meg a Botanikus 
Parkban, annak árnyas fái alatt. A 15 csendőrön kívül a hozzátartozókkal 
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és a csendőrbarátokkal együtt a létszám 60-on felül volt. A Csendőrnap-i 
megemlékezést a csoportvezető tartotta , majd egy honvéd bs. olvasta fel 
Budapest utólsó szabad Karácsonya c. leírást. Ezután Berekally István 
bs. az MHBK főcsoportvezetője köszöntötte az ünneplő bajtársakat, majd 
a Himnusz eléneklésével a megemlékezés véget ért. A forróság ellenére is 
a megjerentek még sok órát maradtak együtt dalolgatva és kellemesen el
beszélgetve. A volt csendőrök között az egyik bs. szemoperáció után volt,s 
bekötött szemmel vett részt az összejövetelen, egy másik pedig csupán pár 
nappa,l előbb nyert szív-rohama után elbocsátást a kórházból. Mint min
dig , most ezen a nagy évfordulón is akadtak, akik közömbösen távolma
radtak. 

IU.M. 1981.11.23./ 

Európa 

TOURCOING IFranciaországl A franciaországi MKCsBK területi cso
portja 1951-ben alakult meg Tálos László főtörm. területvezető irányításá
val. Később 1952-ben Folkusházy Lajos altbgy., MKCsBK vezető Tóth Jó
zsef törm-t kérte fel területvezetőnek , aki ezt a tisztséget azóta is viseli és 
betölti a munkakort. 

A bajtársak annak idején hat csoportra voltak beosztva az alábbi szék
helyekkel , vezetőkkel és létszámmal: 

I. Buhl, C ~ imbalmos J6 ~ sef 6 fo 
II. Mulhose, Kuns~~i J~nos /qSó-J~ 9 fo, 
III. Trop ez , Doro e;i Mihály 6 fo, 
IV. Pari s, M~thé Jeno 9 fo 
V. Thi onville, Fekete Gábor 10 fo 
VI. For bach, Németh I stván , 19 fo 

Öss zes en: C,7 f" .' o. 

Ezek a csoportok a kivándorlás és elhalálozás folytán megszűntek. 
A létszám 22 főre csökkent le, melyből ma 6 esküjéhez hű csendőrbajtars 
maradt, ezek is szórványban élnek. 

A m. kir. Csendőrség 100. jubileumi évfordulóját ez a h~.bajtru-s rendez
te meg Párizsban, mely várakozáson felüli siker t eredményezett. 

A Toronto-i Jubileumi Találkozóra összegyűlt bajtársaknak a francia
országi területvezető az alábbi üzenetet küldi : 

" A Franciaországban élő volt M.Kir. Csendőrbajtársak nevében baj
társi szeretettel köszöntöm a toronto i M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség 
jubileumi ~mlékünnep résztvevőit. Teszem ezt abban a reményben, hogy 
a volt m. kir. csendőrbajtársak ismét egymásra találtak a közös magyar 
sorsban és együvétartozásban. Tóth József törm., franciaországi terület
vezető . " 
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A területvezető bajtársaival a 100 éves évforduló alkalmával Párizsban, 
a Magyar Katolikus Misszio helyiségében 1981. 11.14. és 15-én a magyar 
emigrációs egyesületek bevonásával emlékünnepet rendezett, melyre az 
alábbi meghívót adták ki: 

l\L\GYARKIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
H.OYAL Ht:~C.~Rt.~..., MOl,;~rEO POlICE VETER..A.~ ASSOCIATION 

KŰSIClICII l::<C.lRISCIIER CE.~OAR.\lERlE I(A\lER.AOSCIIAFTSBUND 

Aso,OCI.lTlO~ I)E LA CE:<IHR-'IERlf ROy,uE HONCROISE 

Francziaorszagi ter~l~ti csop6rtja. 

I 
~I E G H I V o 

~ , 
A volt }1.KIR.Csendorség alapibisanak 100 éves évfordulojc 

alkalmaval 1981.februir 14 és 15-én Parisban a Magyar Kath.-
_' . likus ~lit'szi~ helyis~:;ében,~2 ~ue A~ber;/t ThomasOletro:) 

~~Ronsergeht., tartando Jubel1um1 emlek unnepre. 
Az ~nnepély lQ81.februar l'l-én 14 ~rakor Itezdo"dik. 
Az ~nnepéllyen a CsendJr najtarsak,Csaladtagjaik és 
a meghivottak ves z nek részt: 

~ 

~l U S O ll: 

1./ Nagyar Himnus.tneltli a kge';~ség. 
2./ F.,ranczia Himnus.Hanglemezr~l. 
3./ Udv';zlés. ~!egnyi to'. Mathé ~,en';'. . " 
4./ v.Tcmesvary ~larton diszelnok me~ nyitja az unnepélyt. 
5./ Kakastollasok. Szavalja: Bata Jozsef. 
6./ A volt ~1.};IR.Csendgrség tJrténcte,ro"viden.TÓth Jdzsef. 
7./ A volt M.Kir;Cseltldó'rség t~rténete,franczia nye'lven, 

Dr. Szén J~szef' f'ranczia.~rSZagi ~!IIBK .FÓcsoportvezeto". .. 'f.. I '" , .. 8/./ v.Sulyanszky Jeno Szaba agharcos SzBvetseg elnolte emlclte-
zik,CscndJr5k Budapest védelmében. - -

9./ Dis-zérmek kiosztasa a csoportveze:tó' altL\I.T~th Jo'zsef. 
10./ A zaszl6szalag felkgt~se a zaszl'; .. nya . altal.l-lathé Jen';'né. 
11./ AzaszId megildisa a Ma gyar f8lelkés~ iltal.P Buzsik V. 

/ Z" 'b" "J'. 12. A . unnepelY
É 

ezar~sa .l-l~t~/e , eno!.~ 
13./ H1szekegy. nekli1 a. kozonseg. 

Ut anna 19 Órai kezdettel tarsas diszvacsera,amellyen mindenld 
részt vehet,aki magat bejelenti a vacsorara: " . 

. I 

ETREND: ' 

Hús leves. 
Kirantotthus,ri-zsaval éK burgonyaval. 
Salata,Sajt és SJtemény. 
1 Jveg Bordoibor 4 személyre. 

VACSORA ÁRA: 50.00 Frank. 

Vasarnap febr~ar 15-én 11 drakor ~Iagyar Istentiszteleten vald 
rés'zvétel1tamelyen a Nagyar fó'lelkész mond imat a ht:si és martir-' 
halaI t, hal t ~a~,tars~kért: I, , 

Utanna kozos ebeden valo reszvetel. 
I 

E T II E N D: 

Csontleves. 
ptrk3lt tarhonyaval. 
Sa~ata1Sajt és SJtemény. 
1 uveg BordÓibor 4 s zemé lyre. , ' 
AZ EB E D ,\HA: 50.0C Frank. 

Ezze1 vége azc oda mehet ahova akar. 
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és a csendörbarátokkal együtt a létszám 60..0n feHiI volt. A Csendörnap-i 
megemlékezést a csoportvezetó tartotta , majd egy honvéd bs. olvasta fel 
Budapest utólsó szabad Karácsonya c. leírást. Ezután Berekally István 
bs . az M riBK föcsoportvezetöje köszöntötte az ünneplö bSJtársakat , majd 
a Himnusz eléneklésével a megemlékezés véget ért. A forróság ellenére is 
a megjerentek még sok órát maradtak együtt dalolgatva és kellemesen el
beszélgetve. A volt csendőrők között az egyik bs. szemoperáció után volt.s 
bekötött szemmel vett részlaz összejövetelen, egy másik pedig csupán pár 
nappal előbb nyert szív-rohama után elbocsátást a kórházbó!. Mint min
dig. most ezen a nagy évfordulón is akadtak, akik közömbösen távolma
radtak. 

IU. M. 1981.11.23.1 

Európa 

TOURCOING IF'ranciaországl A franciaországi MKCsBK területi cso
portja 1951-ben alakult meg Tálos László fötörm. területvezetö irányításá
val. Később 1952-ben Folkusházy Lajos altbgy" MKCsBK vezető Tóth Jó
zsef törm-t kérte fel területvezetőnek , aki ezt a tisztséget azóta is viseli es 
betölti a m un ka kort. 

A bajtársak annak idején hat csoportra voltak beosztva az alábbi szék
helyekkel. vezetőkkel és létszámmal: 

I . BuhI, C ~j mbalmos Jó '.se!' 6 fő 

II . 

III . 

IV . 
V. 
VI. 

Nulhoze , Kunsári Jt.nos 

T"·opc ... , Doroc;i 11iht.ly 
Par~.s , Méh" Jenő 
T:üonville, Fekete 
Forbach , Németh 

- 9 fő , 

E fo, 
Q fő , 

Gibor 10 1'5 
István l:! fő 

Oss .csen : °7 fő. 

Ezek a csoportok a kivándorlás és elhalálozás foly tan megszüntek. 
A létszám 22 főre csökkent le, melyböl ma 6 eskűjéhez hú csendörbajtárs 
maradt, ezek is szórványban éJnek. 

A m. kir. Csendőrség 100. jubileumi évfordulóját ez a hat bajtárs rendez
te meg Párizsban, mely várakozáson felüli sikert eredményezett. 

A Toronto-i Jubileumi Találkozóra összegyfilt bajtársaknak a francia
országi teniletvezető az alábbi üzenelet küldi; 

. ,A Franciaországban élő voll M.Kir. Csendőrbajtársak nevében baj
társi sz(>rctetlel köszöntöm a torontoi M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség 
jubileumi emJékünnep részlvevöit. Teszem ezt abban a reményben, hogy 
a volt m. kir. csendbrbajlársak ismét egymásra találtak a közös magyar 
sorsban és egyuvétartozásban. Tóth József törm., franciaországi terület
vezető. " 
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A területvezető bajtársaival a 100 éves évforduló alkalmával Párizsban, 
a Magyar Katolikus Misszio helyiségében 1981. Il .14. és 15-én a magyar 
emigrációs egyesületek bevonásával emlékünnepet rendezett, melyre az 
alábbi meghívót adták ki : 

MAGYAR KIRÁLYI CSEN DÖR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 
IIO'AL 1I\.'IC,I~ .... .IOO'.'lla POI.IU .. nllU.. .. .usocu.llO/1 
~IC'II \.'>C'IlIKIIU GL"PAll)Ifllll It,.\.IIU .. D5t14AfllIU!O'P 

"~\lIO" ot ~A U"'''''k.'IlIllJ lPU.&.l -.:ao.Sl 
Fr:.ncdő!.orn,iosi urul,,'i cao(1'!rtj ... 

, 
fl E G II I V o 

A volt :1.IUR.C."nd:r.ótt .. l:1pita .;inak 100 óv •• óvrordul;jA 
alk:llmioval 1981.Cebrulr lit ó. 15- ' n I'':'risb:ln " f!o~)ar Kothe_ 
liku. }Ii ,..zi'; helyi.'~'b.n , Ita rUe ,\1 ben. Thomo. (~I. tro: ) 

~~~~~on.e rleh t., t .. rtando jub.li .... i .MI'k ~nnepre. 
Az ~nne p.ly 1.81.C.bruior IIt _ 'n lit ';rakor kezd:dik. 

'~!mC;;::~AZ unn.pálly.n e C.llnd&r n .. jt"r ... k,C.alii.dtaljaik ó. 
, a ~eshlvott.k ve.~nek r 'az t: , 

H U S O n: 
é ••. 

1./ ~h.,y .. r IUmnu •• nokli .. kO_ctn.o .. . 
2./ F.r"'1czia lIimnu •• II .. "glomo"...al. 
J ./ Udvazl'e. t:","yitó. ~lAth' Jeno'. " 
It./ v . TemoavAry ~larton di.zolnók me.!j nyitj .... z unnepélyt. 
' . / K .. k .. otolla.ok. 5zov:lIJo l Dbta Jaz.e~. I ' 

6./ A volt ~1.hIJl . Caend~ro" t4,.-ténClte , roviden .Toth Jazoef' . 
7./ A volt ~.Kir; Cee.dor.éc tortinote ,Cr .. ~zia nyelv.n, 

Or.Sz'n JÓn.oC Cr:>.nczla9r.ziotti ::IIBK.f'ac.oportvezet&'. 
8J/ v,Sulyan.zky JenJ Sz .. b .. ,aghorco. Sz8ve t." elno"e e~lóke -

zik,Coondd'r&k Bud" ..... t vo.del.ébon _ . , , 
,./ Di.2.Ór.ek l.io.zti._ • caoportv.ze.tó' n ltal.Tath Joz •• r. 

10 . / A. zihzlóazala. CalkZt6.0 a z •• zlo"nya .iltő!.l.f-Iathé Jano"n'. 
11./ A z;.zI4 .e"Aldi •• a Hacyar rö\a~é"lI il t.l.P Ru.aik V , 
12./ AZ unnapily bezlra.a.Jlathi J.n0l" 
13./ Hi.z.kalY. tnakl ' ! ~ k&ztn.'''' 

Ut"nna 19 C:roi kezdattel tAro.a di.zv .. c.!,ra , ~.llyon mindenl.i 
r '.zt. vohet,aki .... it. bojelenti. v"c.orara • . , 

l'! T R 8 ~ D l 

Hú. lavo •• 
Kirintotthu.,ri~\av .. l .& burconyaval. 
Satata,Sajt. •• Sut •• ény . 
I ~v.C 80rdoibor •• za.'lyra. 

VACSORA ÁRAI 50,00 Frank. 
• l ' V •• arnep rebr)llir IS-'n 11 or.kor :Io,ynr Iat.nt}.ztalat.an v:>. ,0 

r'azv'tel~a .. ely.n • ~Iasyar Cá'lelkéaz Mond i.at a ho.i •• lIIartir _ 
h.lilt halt fJa.t,tilr.:lkltrt.: , 

Ut'nna kazo. ob'don volo r'.zv'tol. , 
ETnENDI 

C,.ontl .. vo •• 
Pork~lt. tarhonyilval. 
Salita1Sajt é. S3t •• óny . 
1 uve .. nordótbor ~ .zem' lyr •• , ' 
AZ eBtD \HA: 50.0C Frank • 
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Párizs /Franciaország/ 1981. II.16. A Párizsban megtartott két napos ju
bileumi évfordulónk a várakozáson felül sikerült. Az ünnepségen részt vett 
80 személy, valamint a párizsi 10. kerületi rendőrfőkapitány és a komi
szár, akik gratuláltak. A műsor 14.00-tóI17.50-ig tartott. A z előadók igen 
kitette k magukért. Voltak szavalatok, énekszámok, Bata József és Máthé 
J enő bs-ak igen szépen szavaltak. Igen nagy siker volt vitéz Temesváry 
Márton hdgy. beszámolója, melyet szünni nem akaró taps kisért. 
Többek között az alábbiakat mondta: 

"Hölgyeim és Uraim, kedves Bajtársak! Amikor ez a rendkívüli nagy 
megtiszteltetés ért, hogyam. kir. Csendőrség 100 éves születésnapján én 
is szólhatok a franciaországi csendőr bajtársak előtt, nagyot dobbant a 
szívem. Én a honvédségnél szolgáltam, de a m.kir. Csendőrség mindig kö
zel állt hozzám. A m.kir. Csendőrséget Szombathelyen ismertem meg a 
csendőr laktanyában. Láttam a gödöllői világ-jamboree-n mint cserkész, 
láttam a Királyi Várban február 14-én mint ludovikás. Láttam Ungvárott 
a csendőr tanzászlóaljat, amikor ott az 5.gk. lövészzlj-nál szolgáltam és 
láttam komoly önfeláldozó munkásságukat a háború alatt. 

Itt az emigrációban vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezds. úr szavai
val élve a csendőrök voltak az elsők, akik megalakították segélyszerveze
tüket, az elsők között csatlakoztak a hazafias szervezetekhez és mindmá
ig katonás, példás, fegyelmezett életükkel, szorgalmukkal és segítőkész
ségükkel és törhetetlen magyarságukkal kitűntek. Meg vagyok győződve 
arról, hogy am. kir. Csendőrség, mely történelme folyamán a legmesz
szebbmenő önfeláldozást vállalta és rendíthetetlenül megmaradt jelszava 
a Híven, Becsülettel, Vitézül mellet aranybetűkkel véste be nevét a törté
nelembe, s még el fog jönni az az idő, mikor a magyar Nemzet és vezetői 
hálával fognak adózni a m.kir. Csendőrségnek. 

Most pedig engedtessék meg nekem, hogy pár szóval elmondjam tragi
kus kapcsolatom történetét. A háború befejeztekor, mikor megkezdődött 
már 1945-ben odahaza és idekint a csendőrök üldözése, megtudtam, hogy 
Himler Márton US CJ.C. ezds. listáján Édesapám is szerepel. Amerikai 
zónából át akartam hozni francia zónába, mert tudtam, hogy a franciák 
senkit sem adnak ki. Édesapám nem volt hajlandó velem jönni és azt 
mondta: "Fiam, ha a m. kir. Csendőrséget, mint testületet fele'lősségre 
vonják, akkor nekem, mint csendőrfelügyelőnek otthon a helyem:" 13 év 
múlva, a Strassbourg-i pályaudvaron, mikor újra láttam csontig lefogyott 
apámat azt kérdeztem tŐle: Édesapám, hát érdemes volt? Válasz: " Igen 
fiam., Mert tanúvallomásommal sok becsületes csendőrnek és magyar 
embernek mentettem meg az életét és ha újra kéne kezdeni, ugyancsak ezt 
tenném." 1946. II1.28-án ítélte el a népbíróság 10 évi börtönre, mely az ak
kori időket számítva bizonyította apám ítéletén keresztül, hogyam. kir. 
Csendőrség mint testület sehol sem volt vétkes, csak kötelezett-.;égét telje
sítette. 

A mai nap emlékére Tóth József bs-amnak szeretettel felajánlok egy 
fényképet arról a karikatúráról, melyet Édesapámról készített egy rab
társa 1946.III.27-én ítéletkihirdetése előestéjén. Szentül meg vagyok győ
ződve arról, hogyam. kir. Csendőrség szelleméhez és becsületéhez Édesa-
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pám is hozzájárult, s talán ez volt számomra a legmegrendítőbb de egyut
tal a legfelemelőbb kapcsolatom a m. kir. Csendőrséggel. Azt sem fogom 
tudni elfelejteni, hogy apámat Strassbourgba érkezése utáni napokban 
Dajka István törm. felkereste és felajánlotta a Csendőr Segélyakciót. Az 
alatt a pár esztendő alatt, mikor apám velünk volt minden február 10-én el
ment a templomba, hogy imádkozzék azért a sok ezer hősi és mártír halált 
halt csendőrért, akiket mindig szeretett és fiainak tekintett. A szabad ma
gyar Nemzet majd hálával fog megemlékezni a m. kir. Csendőrségről és 
újra szolgálatába fogja állítani! Adja Isten, hogy úgy legyen." 

A műsor után a hat jubiláló csendőr bs. vendégüllátta a megjelenteket, 
amelyen 25 üveg tokaji magyar bor fogyott el vacsora előtt és hozzá a jó 
magyar asszonyaink magyar fánkot sütöttek, mely az utól só darabig elfo
gyott. Este 19 órakor kezdődött a vacsora és utána olyan magyaros hangu
lat kerekedett, hogy a végén senki sem akart haza menni. Azt mondták, 
hogy úgy .érezték magukat, mintha Magyarországon lettek volna. Igen 
szép volt a zászlószalag felkötése a zászlóanya Máthé J enőné által, melyet 
Ft. Dr. Ruzsik Vilmos CM főlelkész áldott meg és imát mondott. 

Másnap, vasárnap feb. 15-én 11 órakor a magyar misét három pap tar
totta, s a főlelkész a zsúfolásig megtelt templomban mondotta el megható, 
szívhezszóló prédikációját. 

vitéz Temesváry Endre vőrgy., a volt M.Kir. Csendőrség utólsó felügyelőjének fényképe, 
melyet egy rabtársa készített 1946. március 27-én, elítéltetésének előestéjén. lA képet Te
mesváry Márton hdgy., a jubileumi Csendőrnapi ünnepség díszelnöke adományozta Tóth 
törm-nek a B.L-ben való leközlésére.1 
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Párizs IFranciaország/1981. 11.16. A Párizsban megtartott két napos ju
bileumi évforduIónk a várakozáson felül sikerült. Az ünnepségen részt vett 
80 személy, valamint a párizsi 10. kerületi rendőrfőkapitány és a komi
szár, akik gratuIáltak. A müsor 14.00-tóI17.50-ig tartott. A z előadók igen 
kitettek magukért. Voltak szavalatok, énekszámok, Bata József és Máthé 
Jenő bs-ak igen szépen szavaltak. Igen nagy siker volt vitéz Temesváry 
Márton hdgy. bes'Zimolója, melyet szünni nem akaró taps kisért. 
Többek között az alábbiakat mondta: 

"Hölgyeim és Uraim, kedves Bajtársak! Amikor ez a rendkivüli nagy 
megtiszteltetés ért. hogyam. kir. Csendőrség 100 éves születésnapján én 
is szólhatok a franciaországi csendőr bajtársak előtt, nagyot dobbant a 
szívem. Én a honvédségnél szolgáltam, de a m.kir. Csendőrség mindig kö
zel állt hozzám. A m.kir. Csendőrséget Szombathelyen ismertem meg a 
csendőr laktanyában. Láttam a gödöllői világ-jamboree-n mint cserkész, 
láttam a Királyi Várban február 140én mint ludovikás, Láttam Ungvárott 
a csendőr tanzászlóaljat, amikor ott az 5.gk. lövészzlj-nál szolgáltam és 
láttam komoly önfeláldozó munkásságukat a háború alatt. 

Itt az emigrációban vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc vezds. úr szavai
val élve a csendőrök voltak az elsők, akik megalakították segélyszerveze
tüket, az elsők között csatlakoztak a hazafias szervezetekhez és mindmá
ig katonás, példás, fegyelmezett életükkel, szorgalmukkal és segitőkész
ségükkel és törhetellen magyarságukkal kitűntek. Meg vagyok győződve 
arról, hogyam. kir. Csendőrség, mely történelme folyamán a legmesz
szebbmenő önfeláldozást vállalta és rendíthetetlenül megmaradt jelszava 
a Hiven, Becsülettel, Vitézül mellet aranybetűkkel véste be nevét a törté
nelembe, s még el fog jönni az az idő, mikor a magyar Nemzet és vezetői 
hAJával fognak adózru a m.kir. Csendőrségnek. 

Most pedig engedtessék meg nekem, hogy pár szóval elmondjam tragi
kus kapcsolatom történetét. A háború befejeztekor, mikor megkezdődött 
már 1945-ben odahaza és idekint a csendörök üldözése, megtudtam, hogy 
Himler Márton US C.Le. ezds. listáján Édesapám is szerepel. Amerikai 
zónából át akartam hozni Ú'ancia zónába, mert tudtam, hogy a franciák 
senkit sem adnak ki. Édesapám nem volt hajlandó velem jönni és azt 
mondta: " Fiam, ha a m. kir. Csendőrséget. mint testületet felelősségre 
vonják, akkor nekem, mint csendőrfelUgyelőnek otthon a helyem." 13 év 
múlva, a Strassbourg-i pálya udvaron, mikor újra láttam csontig leIogyott 
apámat azt kérdeztem töle: Édesapám, hát érdemes volt? Válasz:" Igen 
fiam., Mert tanúvallomásommal sok becsületes csendörnek és magyar 
embernek mentettem meg az életét és ha újra kéne kezdeni , ugyancsak ezt 
tenném." 1946. Ur.28-án ítélte el a népbíröság 10 évi börtönre, mely az ak
kori időket számítva bizonyttotta apám ítéletén keresztül, hogyam. kir. 
Csendőrség mint testület sehol sem volt vétkes, csak kötelezett .. égét telje
sítette. 

A mai nap emlékére Tóth József bs-amnak szeretettel Celajánlok egy 
fényképet arról a karikatúráról , melyet Édesapámrói készített egy rab
tirsa 1946,JII.27-én ítéletkihirdetése előestéjén. Szentül meg vagyok győ
zödve arról , hogyam. kir. Csendőrség szelleméhez és becsuletéhez Édesa-

pám is hozzájárult. s talán ez volt számomra a legmegrendítöbb de egyut
tal a leg(elemelőbb kapcsolatom a m. kir. Csen~őrsé~gel. A~t .sem fogom 
tudni elfelejteni, hogy apámat Strassbourgba erkeze~se uta.Ol na~kban 
Dajka István törm. felkereste és felajánlotta a Cse?dor Segelyakcló.t. Az 
alatt a pár esztendő alatt, mikor apám velünk volt mmd~n. f~bru~r ~O-en el
ment a templomba , hogy imádkozzék azért a sok ezer hosl es martlr halált 
halt csendőrért, akiket mindig szeretett és fiainak tekintett. A szabad ma
gyar Nemzet majd hálával {ag megemlékezni a m. kir. Csendörségröt és 
újra szolgálatába fogja állítani! Adja lsten, hogy úgy legyen.~' 

A müsor után a hat Jubiláló csendőr bs. vendégül látta a meglelenteket, 
amelyen 25 üveg tokaji magyar bor {ogyott el vacsora elött és hoz~a a jó 
magyar asszonyaink magyar [ánkot sütöttek, mely az utólsó darabig elfo
gyott. Este 19 órakor kezdődött a vacsora és utána olyan m~gyaros hangu
lat kerekedett, hogya végén senki sem akart haza menni . Azt mondták, 
hogy úgy érezték magukat, mintha l\fagyarors~ág?n le~te.k . volna. Igen 
szép volt a zászlószalag [elkötése a zászlóanya Mathe Jenone altal, melyet 
Fl. Dr. Ruzsik Vilmos CM főlelkész áldott meg és imát mondott. 

Másnap, vasárnap feb. t5-én II órakor a magyar misét három pap tar
tolla, s a [őlelkész a zsúfolásig megtelttemplomban mondotta el megható, 
szivhezsz616 prédikációját, 

vitb T~m~sv'ry Endre vőrIY., a \'011 /It1 .Kir. CRod6rség ut61so felügyelojénd: fényképe, 
melyet egy rab"na kts1Jtett 1946. m'rcluJ 27·én, elitélleU:sénet ~löesléjéD. JA tépet Te-
metv'ry M'rton hd&)' .. a jubileumi C5f!ndörnapl ftnnepség diszem6ke adombyoxta Tótb 
törm·nelr. a B.L-b~n nM l~köxléHore .J 
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A jubileumi Csendőrnap rendező bizottság elnökének, Tóth József törm
nek és öt bajtársának meleg együttérzéssel, büszkén gratulálunk. 

ISzerk.I 

London-i I AngliaI bajtársaink csoportja: 
Balról-jobbra, az álló sorban: Dr. Udvarhelyi Miklós hdp. örm. , Baracsi József g.szds., Kiss 
József őrm., Tompa József cső.tzds.,vitéz Németh József szakv., Tóth István őrm. Az ülő 
sorban: Kiss András fhdgy., Szekeres Pál g.szds., vitéz Szakály János őrm., Sövényessy 
Gyula ezds. leső. barátI, Kovács Imre őrm., Szabó Mihály főtörm. 

LONDON IAnglial 1981.II.14-én a Mindszenty Otthonban tartották még 
bajtársaink a 100 éves Jubileumi Megemlékezést teljes számban valamint 
35 vendég részvételével. A közös vacsora után Szekeres Pál g.szds., cso
portvezető mondotta el ünnepi beszédét. Ismertette a csendőrség történe
tét, működését a békeidőkben és a háborúban. Beszédét a következőkkel 
fejezte be: 

"A ma 100 éve felállított csendőrség 64 évig működött. A magyarságra 
tragikusan végződő II. Világháború befejeztével előálló általános hely
zet következtében a magyar csendőrség működése megszűnt. Nyugaton 
maradt tagjai néhány év leforgása alatt először Nyugateurópa, 'majd a vi
lág minden részébe szétszóródtak. Látszólag megszűnt minden, ami a tes
tület tagjait összetartotta. A SZUT pontjai nem köteleznek többé senkit, 
nincs parancsnok, nincs előljáró, nincs alárendelt, nincs szolgálat. Nem 
lett volna örvendetes , de megérthető, hogy a testület tagjai feledve a múl
tat csupán ~agukkal törődjenek és igyekezzenek megélhetésükről gon-
doskodni. ' 

De nem ez történt. Két évvel a háború befejezése után , 1947 nyarán az 
ausztriai Graz-ban egy csendőr főtörzsőrmester bs-unk ötöd-hatodmagá
val eg~ kis segélyezési csoportot, a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársa
ságot hozta őssze azzal a céllal, hogy segítse azokat a bajtársakat akik ' 
még tőlük is rosszabb körülmények között' vannak. Hogy ezt meg tudják 
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csinálni egy indigóval soszorosított 4 oldalas kis kiadványt terjesztettek, 
igyekeztek bajtársaikat felkutatni. A kis kiadvány később a " Bajtársi Le
vél" nevet kapta és összekötő kapocs lett az Európában élő , később pedig 
az egész világon szétszórt cső. bs-ak között. Ma 33 év után annak ellenére, 
hogya létszám időközben talán a felére csökkenta lap rendszeresen meg
jelenik. Az 1980. okt. 31-iki szám 184 oldallal meglehetősen tartalmas levél. 

Tehát 1945 tavaszán nem szűnt meg minden, valami megmaradt Meg
maradt az, amit a SZUT pontjai megköveteltek a testület tagjaitól : az ösz
szetartozás érzése és a bajtársi segítő szeretet." 

Ezután Dr. Ispánki Béla, emlékezett meg azokról a csendőr előljárók
ról, akikkel együtt szenvedett a háború utáni időkben. Az est a magyar 
Himnusz eléneklésével fejeződött be. 

ISz. P. 1981. 11.18.1 

MÜNCHENI Nygatnémetország/. A városban és annak környékén lakó 
bajtársaink, hozzátartozóik, barátaik, a helybeli megyar egyesületek 
képviselői 1981.1I.14-én este 7 órakor tartották meg a m. kir. Csendőrség 
100 éves emlékünnepélyét. Egyik helybeli bácskai magyar honfitárs ven
déglőjében jöttek össze, hol a nagyterem a volt m.kir. folyamőrség , az 
MHBK európai zászlóival, valamint a Mindszenty vándorzászlóval volt a 
rendkívüli alkalomra feldíszítve. Hat bs-at és hozzátartozóikat is beleért
ve 24-en jelentek meg, 3 bs. betegség miatt távol volt. A vendégeket Dajka 
István törm. köszöntötte, majd a Magyar Hiszekegyet mondották el együt
tesen. Utána Dr. vitéz Szeőke Kálmán orvos, a Vitézi Rend és az MHBK ne
vében megnyitó beszédében ismertette a közös sorsot és szervezettségün
ket. Utána Filippi István, a Frankfurt-i német-magyar kulturtársaság el
nöke és a németországi politikai foglyok titkára röviden csak annyit mon
dott, hogy "sohasem a mennyiség, hanem a minőség példázza a honszere
lem hitét, hogy csak 24-en vagyunk jelen ... " Végül ismertette a Mindszen
ty vándorzászló történetét. Ezt követően Bogár Andor törm., az 1950-1958-
ig működött "Magyar a Magyarért" egyesület elnöke rövid bevezetője 
után fölolvasta a B.L. 1980/2. számában Kovács György II. főtörm . "Gon
dolatok" c. emlékeit, majd megemlékezett a napról. Utána Kunéry István 
IHága, Hollandiai, a Politikai Foglyok Világszövetségének főtitkára emel
kedett szólásra. Ö aztán mint csendőrcsalád gyermeke a SZUT-ból ismer
tette, hogy "mi a csendőr". A volt csendőröknek megbizsergette a szívét 
hallani mindazt, "mely valamikor a távoli tegnapokban még szinte a min
dennapi imánk volt ... " Végezetül Dorozsmai Damweber József őrm. bs . 
szavalta el Wass Albert "Üzenet haza" c. örökszép versét. 

Ezzel bezárult az ünnepség, s kezdetét vette a társasvacsora. Izlett a jó 
folyami potykából készült halászlé, a bugaci birkapaprikás, s ráadásul a 
frissensült tepertős pogácsa, s nem utólsó sorban a hazai "Szürke barát" 
A jelenlévők társas-lapon küldötték el üdvözleteiket a B.L. szerkesztősé
gének, melyet szívélyesen viszonzunk köszönettel nyugtázva. Éjfél felé 
oszlottak szét. A társaslapot aláíró "reg zsandárok" : 
Fery Pál fhdgy. , Lovas ·Árpád g. hdgy., Bogár Andor törm ., Dorozsmai 
őrm., vitéz Géczhy József őrm., Dajka István törm. 1D .1.1981.1I.28.1 

SAARBRÜCKEN INyugatnémetországl 1981.II.13-án , évfordulónk elő-

A jubileumi Csendőrnap rendező bizottság elnökének, Tóth József tÖrm· 
nek és öt bajtársának meleg együttérzéssel, büszkén gratulálunk. 

ISzerk.! 

London-J/AngliaJ bajtársaink csoportja: 
Balról-jobbra , HZ illó sorban: Dr. UdvarhelyJ1\llklós hdp. orm .. Baracsi ,16zscr g.szds. , Kiss 
Józse( örm .. Toml18 Józser cs6.tzds .. vitéz Nt!meth J67.Ser szokv., T6th Istvin ormo Az ülö 
sorban: Kiss Andris fhdgy .. Szekeres Pál g.szds .. vUé7. Szakály János orm .. Sö\'ényessy 
Gyula ezeis. Icso. baráU, Kovács Imre Orm .. Szahó Mihály rÖtörm. 

LONDON lAnglia! 1981.11.14-én a Mindszenty Otthonban tartották meg 
bajtársa ink a 100 éves Jubileumi Megemlékezést teljes számban valamint 
35 vendcg részvételével. A közös vacsora után Szekeres Pál g.szds., cso
portvezető mondotta el ünnepi beszédét. Ismertette a csendőrség történe· 
tét, múködését a békeidőkben és a háborúban. Beszédét a következökkel 
fejezte be: 

"A ma 100 éve felállított csendőrség 64 évig működött. A magyarságra 
tragikusan végződő II. Világháború befejeztével előálló általános hely· 
zet következtében a magyar csendőrség működése megsziJnt. Nyugaton 
maradt tagjai néhány év leforgása alatt elöször Nyugateurópa, majd a vi· 
lág minden részébe szétszóródtak. Látszólag megszünt minden. ami a tes· 
tillet tagjait összetartotta , A SZUT pontjai nem köteleznek többé senkit, 
nincs parancsnok, nincs elöljáró, nincs alárendelt. nincs s1.mgálat. Nem 
lett volna örvendetes. de megérthetö, hogy a testület tagjai feledve a múl
tat csuptin magukkal töródjenek cs igyekezzenek megélheté-s ükröl gon
doskodni. 

De nem ez történt. Ket évvel a háhorll befejezése után, 1947 nyarán az 
ausztriai Graz-ban egy csendőr fötörzsörmester bs-unk ötöd·hatodmagá· 
val egy kis segélyezési csoportot, a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltarsa
ságol ~~zt~ ossze azzal a céllal, hogy segítse azokal a bajtársakat akik 
még töluk IS l"osszabb körülmények között vannak. Hogy ezl meg tudják 
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csinálni egy indigóval soszorosított 4 oldalas kis kiadványt terjesztettek. 
igyekeztek bajtársa ikat felkutatni. A kis kiadvány később a .. Bajtársi Le
vél" nevet kapta és összekötő kapocs lett az Európában élő, később pedig 
az egész világon szétszórt csó. bs·ak közölt. Ma 33 év után annak ellenére. 
hogy a létszám idöközben talán a felére csökkenta lap rendszeresen meg
jelenik, Az 1980. okt. 31-iki szám 184 oldallal meglehetősen tartalmas levél. 

Tehát 1945 tavaszán nem szünt meg minden. valami megmaradt Meg· 
maradt az. amit a SZUT pontjai megköveteltek a testület tagjaitól : az ös z
szetartozás érzése és a bajtársi segítő szeretet.' , 

Ezután Dr. Ispánki Béla. emlékezett meg azokról a csendőr előljárók· 
ról. akikkel együtt szenvedett a háború utáni időkben. Az est a magyar 
Himnusz eléneklésével fejeződött be. 

ISz. P. 1981. 1I.18.! 

MÜNCHENI Nygatnémetország/. A városban és annak környékén lakó 
bajtársaink, hozzátartozöik, barátaik. a helybeli megyar egyesületek 
képviselői 1981.1I,14-én este 7 órakor tartották meg a m. kir. Csendőrség 
100 éves emléklmnepélyét. Egyik helybeli bácskai magyar honfitárs ven
déglőjében jöttek össze. hol a nagyterem a volt m.kir. folyamörség. az 
MHBK európai zászlóivaL valamint a Mindszenty vándorzászlóval volt a 
rendkívüli alkalomra feldíszítve. Hat bs-at és hozz8tartozóikat is beleert· 
ve 24-en jelentek meg, 3 bs. betegség miatt távol volt. A vendégeket Dajka 
István törm, köszöntötte, majd a MagyarHiszekegyet mondották el eg~,üt· 
tesen. Utána Dr, vitéz Szcöke Kálmán orvos, a Vitézi Rend és az MHBK ne
vében megnyitó beszédében ismertette a közös sorsot és szervezettségün
ket. Utána Filippi István, a FrankIurt-i német-magyar kulturtársaság el· 
nöke és a németországi politikai foglyok titkára röviden csak annyit mon
dott. hogy .,sohasem a mennyiség. hanem a minöség példázza a hon szere
lern hitét. hogy csak 24·en vagyunk jelen"," Végül ismertette a Mindszen· 
ty vándorzászló történetét, Ezt követöen Bogár Andor törm., az 1950-1958-
ig miJködött .,Magyar a Magyarert" egyesület elnöke rövid bevezetoje 
után fölolvasta a B,L. 1980/2. számában Kovács György II . fötörm. ,.Gon
dolatok" c. emlékeit. majd megemlékezett a napról. Utána Kunéry István 
!Hága. Hollandiai, a Politikai Foglyok Világszövetségének főtitkára emel· 
kedett szólásra. Ó aztán mint csendőrcsalád gyermeke a SZUT·ból ismer
tette, hogy .. mi a csendőr". A volt csendőröknek megbizsergette a szivét 
hallani mindazt .. ,mely valamikor a távoli tegnapokban még szinte a min
dennapi imánk volt. ... Végezetül Dorozsmai Damweber József órm, bs 
szavalta el Wass Albert "Üzenet haza" c, örökszép versét. 

Ezzel bezárult az ünnepseg, s kezdetét vette a társasvacsora . Izlett a jó 
folyami potykából készült halászlé, a bugaci birka paprikás. s ráadásul a 
frissensült tepertős pogácsa. s nem utól só sorban a hazai ,,Szürke barát" 
A jelenlévők társas-lapon küldöttek el üdvözleteiket a B.L. szerkesztősé
gének, melyet szivélyesen viszonzunk köszönettel nyugtáz\'a . Ejfel lele 
oszlottak szét. A társaslapot aláíró ,.reg zsandárok" : 
Fery Pál fhdgy .. Lovas Árpád g. hdgy. , Bogár Andor törOl .. Dorolsmai 
örm .. vitéz Géczhy József örm., Dajka istván törm. /D.J.l981.I1.28./ 

SAARBRÜCKEN !Nyugatnémetország/ 1981.II.l3·an . év(ol'dulónk elő· 



előestéjén a városban és környékén maradt volt csendőröket vitéz Pász
tóhy Levente hdgy. összehívta , akikkel valamikor a G.A. E ., a francia őr
zlj-ban, a háború utáni francia zónában együtt szolgáltak. Bajtársaink né
met feleségeikkel és özv. vitéz Pésztóhy Ernőné , alez özvegyével együtt 
ünnepeltek és emlékeztek a régmúlt esztendőkről. Közös lapon küldték üd
vözletüket a B.L. szerkesztőségének : vitéz Pásztóhy Ernőné , Arató Sán
dor, Tóth Ferenc III. Kovács Ferenc és v. Pásztóhy Levente cső. hdgy. 
IV.P.L. 1981.11.18./ Az üdvözleteket köszönettel viszonozza a Szerk. 

Délamerika 

SAO PAULO IBrazilial Az MKCsBK helyi csoportját a bavándorlások 
után néhai vitéz lfirál~ Gy"'ula_et.~ .§llapította a. korábban érkezett csen
dőrbajtársakKal. 1968 V.1-en a csoportvezetést Müller Antal őrm. vette 
át, aki 1976-ig évenkint négyszer hívta össze a bajtársakat. A gyülések he
lye a Magyar Segély Egylet székháza volt, melyet Csernik János régi ma
gyar bevándorló 1926-ban alapított azzal a főcéllal, hogy az újjonnan ki
vándorolt magyarokat tájékoztatással, elhelyezkedés sel és anyagilag is 
segítse. Ezekre az összejövetelekre minden egyes alkalommal eljöttek vi
téz Királyezds., feleségével , a bajtársak hozzátartozóikkal s a csoportot 
támogató és pártoló csendőr-barátok. 

A jubileumi Csendőrnap megünneplését IL8-án a Casa Pia kápolnában 
tartott szentmisével kezdték, melyet Ft. Dr.Hets Aurelian O.S.B., a ma
gyar kolonia lelkésze mondott. Szentbeszédében kiemelte a csendőrség hi
vatását békében, s önfeláldozó készségét a Haza védelmében, hol hősi ha
lált haltak derék csendőreink és vérrel írták be nevüket Magyarország tör
ténetébe. A templomban a magyarság színe-java ott volt. A mise végén a 
templom kijáratánál a csendőrzászlóval állva köszönte meg a csoportve
zető a Testületet megtisztelő megjelenést. 

Egy hét múlva , február 15-én, vasárnap d.u. 4 órakor a Magyar Segély 
Egylet helyiségében rendezte meg csoportunk a 100 éves évfordulóval kap
csolatos ünnepélyét. A meghívott vendégek között ott voltak: Díszvendég
ként Csernik János, a Magyar Segély Egylet elnöke, kinek a csoportveze- , 
tő köszönetet mondott jóindulatáért és segítő készségéért, mellyel kész
séggel adott otthont a bajtársi összejövetelek megtartására, vitéz Almay 
Béla vk. ezds, vitéz Nt. Mohai Szabó ref lelkész, MHBK főcsoportvezető, 
Ft. Dr. Hets Aurelián, plébános , Nt. Reisch György, magyar ev. lelkész, 
Bónis László író, aki később a műsor során Hajas István: Kakq5Lollasok c. 
versét szavalta el mély átérzéssel, továbbá vitéz Vörös Károly tb . CSŐ' ,1 a 
Szent László Társaság és Rend széktartója és még sokan mások, számsze
rint 34-en. A műsor a Magyar Hiszekegy elmondásával kezdődött, mely 
után egy perces felállással áldoztak elesett Bajtársaink emlékének. Mül
ler Antal őrm. csoportvezető üdvözölte ezután a vendégeket, majd meg
nyitó beszédében a 100 évre visszatekintve foglalkozott a volt csendőrség 
összetételével, többek között az alábbiakat mondván: 
" ... Sok száz ezer magyar fiatalember önként jelentkezés folytán a csend
őrséget választotta mint eszményi hivatást élete pályájául, látva benne a 
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megtestesült erőt, a törvény erejét és annak utólsó bet? ig való végrehajtá -
sáto Teljesen férfinak érezve magát a szülői házból mint apai örökséget 
magával hozta a bátor, istenfélő, erkölcsös engedelmes életet, melyre a 
sok évtizeden keresztül felépülhetett a csendőr szellem és fegyelem, ezen 
keresztül pedig maga a m.kir. Csendőrség, melynek ma ünnepeljük 100 
éves alapítását. Ebből csak 64 év telt el Magyarországon 36 esztendeje a vi
lágon szétszóródva élünk. Magunkkal hoztuk azonban a csendőr eszmét, 
az összetartást, egymás tiszteletét és megbecsülését. Ezeket a tulajdonsá
gokat őriztük meg a lelkünkben a mai napig mi is, bár sorainkban sokan 
vannak a betegek, elaggottak, s az elhunytak is." 

A csoportvezető mélyen elgondolkoztató beszédét a közönség tapssal ho
norálta, majd felszólalások következtek. 

Vitéz Almay Béla vk. tÜ. ezds beszédében az alábbiakat mondotta: 
" ... A 81. életévemet taposom én is. Koronatanú, szinte a Testület alapítá
sától kezdve. A gyermekkori emlékek, két világháború dicső tettei szoro
san összefüggenek ezzel a szóval: Csendőr! Megcsodáltam még mint 
gyermek, azokat a csodaszép katonákat, akik feltűzött szuronnyal, vihar
szíjjal járták a falu utcáit egyforma komolysággal. Megálltam, megcso
dáltam a törvényt, a rendet és a Hazát tiszteltem, szerettem Bennük! 
Diákkoromban azután megtanultam kik azok a c.sendőrök. A járőrözés 
alatt megismerték az embereket. A tettesek kézrekerültek és elvették 
büntetésüket. Azok a csodálatos nyomozások eredményezték a tiszteletet, 
a közbiztonságot. Talán még van itt olyan ember, aki még emlékszik a dá
nosi rablógyilkosságra, az arzénes asszonyokra ... 

A csendőrség harcbavetése a legveszélyesebb helyzetekben bámulatos 
hőstetteket mutatott fel. A galántai, zilahi, székelyudvarhelyi, beszter
cei, pécsi csendőrzászlóaljak örök emléket állítottak Budapesten a csen
dőrségnek és a magyar vitézségnek. A magyar mártírok végtelen sorá
ban Fery, Menkina, Borhy, majd nyomukban Szinay és a többi sok-sok 
csendőr megmutatta, mi a magyar helytállás. 

Az emigráció folytatása ennek a már önkéntes fegyelemnek. A nagy 
próbatétel és iskola itt Sao Paulóban is vitéz Király Gyula ezds. úr munká
ja és helytállása mutatta az örök csendőrpéldát. Emlékét szívünk leg bel
sejében őrizzük. 1968 óta Müller Antal cső. őrm. Királyezds. méltó utóda. 
Példaképe, munkája nyomán ez a kicsi mag az MHBK és a Vitézi Rend 
harcos társa. Mi az öregek megindultan nézzük Müller őrmester és társai
nak csapatát. A hűségben, a fegyelmezettségben , az összetartozásban, 
mindenben, ami magyar. Isten adjon erőt és kitartást! 

Ebben a szellemben a m. kir. honvédség nevében igaz, nagy elismerés
sel kívánok sok szerencsét, sok-sok 100 esztendőt a m. kir. Csendőrségnek. 
Eljön az idő, amikor a történelmi igazság megadja azt az elégtételt, hogy 
újra a m. kir. Csendőrség kakastollasai vigyáznak a rendre és ők lesznek 
akikre a m. kir. honvédség és a Magyar Nemzet mindig számíthat, mint 
legerősebb bástyájára : Híven, Becsülettel, Vitézül!" 

Több felszólalás elhangzása és a JDÉ alapításával kapcsolatos díszokle
velek átadása után a műsort a MAGYAR HIMNUSZ eléneklésével fejez
ték be. Utána következett a társas vacsora, mikor is a csendőr asszonyok 
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előestéjén a városban és környékén maradt volt csendóröket vitéz Pász
tóhy Levente hdgy. összehívta. akikkel va lamikor a G.A.E .. a francia Öl'
zlj-ban, a háború utáni francia zónában együtt szolgálta k. Bajtársaink né
met feleségeikkel és özv. vitéz Pésztóhy Ernőné , a lcz özvegyével együtt 
ünnepeltek és emlékeztek a régmúlt esztendökrol. Közös lapon küldték hd
vőzletüket a B.L. szerkesztoségének : vitéz Pásztóhy Ernöné. Arató Sán
dor . Tóth Ferenc III. Kovács Ferenc és v. Pásztóhy Levente cso. hdgy. 
Iv.P.L. 1981.1 1.18./ Az lldvözleteket köszönettel viszonozza a Szerk. 

Délamerika 

SAO PAULO IBrazilial Az MKCsBK helyi csoportját a bavándorlások 
után néhai vitéz lSirá l~GYul f.!zd_ aIJpította a. korábban erkezett csen
dörbajtárs3m1. 1968 .1-1m a csoportvezeÜ~st MüBer Antal örm. vette 
át, aki 1976-ig évenkint négyszer hivta össze a bajtársa kat. A gyülések he
lye a Magyar Segély Egylet szé kháza volt, melyet Csernik János régi ma
gyar bevándorló 1926-ban a lapított azza l a főcéllal , hogy az újjonnan ki
vándorolt magyarokat tájékoztatássa l, elhelyezkedéssel és anyagilag is 
segítse. Ezekre az összejövetelckre minden egyes alkalommal eljöttek vi
téz Király ezds., feleségével, a bajtársak hozzátartozóikkal s a csoportot 
támogató és pártoló csendőr-barátok . 

A jubileumi Csendornap megünneplését II .8·án a Ca sa Pia kápolnában 
tartott szentmisével kezdték. melyet Ft. Dr.llets Aurelian O.S.8.. a ma
gyar kolonia lelkésze mondott. Szentbeszédében kiemelte a csendőrség hi
vatását békében. s önfelaldozó készségét a Haza védelmében, hol hösi ha
lált haltak derék csendöreink és vérrel írták be nevüket Magyarország tör
ténetébe. A templomban a magyarság színe-java olt volt. A mise végen a 
templom kijáratánál a csendörzászlóval állva köszönte meg a csoportve
zetö a Testületet megti sztelő megjelenést. 

Egy hét múlva. február IS-én. vaSárnap d.u. 4 órakor a Magyar Segély 
Egylet helyiségében rendezte meg csoportunk a 100 éves evrordu1óval kap
csolatos unnepélyét. A meghívott vendégek között olt voltak : Díszvendég· 
ként Csernik János. a Magyar Segély Egylet elnöke. kinek a csoportveze· . 
tb köszönetet mondott jóindulatáért és segítő készségéért. mellyel kész
séggel adott olthont a bajtársi összejövetelek megtal1ására. vitéz Almay 
Béla vk. ezds, vitéz Nt. Mohai Szabő rer lelkész. MHBK (öcsoportvezető. 
Ft. Dr. Bets Aurelián. plébanos. Nt. Reisch György. magyar ev. lelkész, 
Bónis László író. aki később a mllsor során Hajas István : Kak<lslollasok C. 

versét szavalta el mély átérzéssel. továbbá vitÉ'z Vörös Károly tb. c~o" a 
Szent László Tarsaság és Rend széktartója és még sokan mások. számsze
rint 34-en. A musor a Magyar Hiszekegy elmondásával kezdődött. mely 
után egy perces feláJJ assal áldoztak elesett Bajtál'saink emlékének. Miil
ler Antal Örm. csoportvezetö üdvözölte ezután a vendégeket. majd meg
nyitó beszedében a 100 évre visszatekintve foglalkozott a volt csendórség 
összetételé\'cl, többek között az a lábbiakat mondván : 
..... SOk száz ezer magyar fiatalember önként jelentkezés folytán a csend
örséget választotta mint eszményi hivatást élete pályájául. látva benne a 
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megtestesülteröt, a törvenyerejétés annak utól só bet ?ig való végrehajtá
sát. Teljesen férfinak é rezve magát a szi.Uői házból mint apai őrökséget 
magával hozta a bátor, istenfélö, e rkölcsös engedelmes életet, melyre a 
sok évtizeden keresztül felépül hetelt a csendőr szellem és fegyelem , ezen 
keresztül pedig maga a m.kir. Csendőrség, melynek ma ünnepeljük 100 
éves alapítását. Ebből csak 64 év tellel Magyarországon 36 esztendeje a vi
lágon szétszóródva élünk. Magunkkal hoztuk azonban a csendör eszmét. 
az összetartást, egymás tiszteletét és megbecsülését. Ezeket a tulajdonsá· 
gokat őriztük meg a lelkünkben a mai napig mi is. bár sorainkban sokan 
vannak a betegek, elaggottak, s az elhunytak is." 

A csoportvezető mélyen elgondolkoztató beszédét a közönség tapssal ho
norálta . majd felszólalások következtek. 

Vitéz Almay Béla vk. tü. ezds beszédében az alábbiakat mondotta : 
, •... A 81. életévemet taposom én is. Koronatanu , szinte a Testület alapítá
sától kezdve. A gyermekkori emlékek. két világháboru dicsö tettei szoro
san összefüggenek ezzel a szóval: Csendőr! Megcsodáltam még mint 
gyermek, azokat a csodaszép katonákat, akik {eltúzött szuronnyal , vihar
szíjjal járták a falu utcáit egyforma komolysággal. Megálllam, megcso
dáltam a törvényt, a rendet és a Hazát tiszteltem . szerettem Bennük ! 
Diákkoromban azután megtanultam kik azok a csendőrök. A járőrözés 
alatt megismerték az embereket. A tettesek kézrekerültek és elvették 
büntetésüket. Azok a csodálatos nyomozások eredményezték a tiszteletet. 
a közbiztonságot. Talán még van itt olyan ember , aki még emlékszik a dá· 
nosi rablógyilkosságra, az arzénes asszonyokra ... 

A csendőrség harcbavetése a legveszélyesebb helyzetekben bámulatos 
höstetteket mutatott fel. A galántai. zilahi. székelyudvarhelyi. beszter· 
cei. pécsi csendőrzászlóaljak örök emléket állitottak Budapesten a csen
dörségnek és a magyar vitézségnek. A magyar mártirok végtelen sorá
ban Fery, Menkina. Borhy. majd nyomukban Szinay és a többi sok-sok 
csendör megmutatta. mi a magya r helytállás. 

Az emigráció folytatása ennek a már önkéntes {egyelemnek. A nagy 
próbatétel és iskola itt Sao Paulóban is vitéz Király Gyula ezds, úr munká
ja és helytállása mutatta az örök csendörpéldát. Emlékét szívunk leg bel
sejében örizzük. 1968 óta Müller Antal cső. örm. Királyezds. méltó utóda . 
Példaképe. munkája nyomán ez a kicsi mag az MHBK és a Vitézi Rend 
harcos társa . Mi az öregek megindultan nézzük Müller örmester és társai
nak csapatát. A húségben, a fegyelmezettségben. az összetartozásban. 
mindenben, ami magyar. lsten adjon eröt és kitartást! 

Ebben a szellemben a m. kir. honvédség nevében igaz. nagy elismerés
sel kivánok sok szerencsét, sok-sok 100 esztendőt a m. kir. Csendőrségnek . 
Eljö'n az idő , amikor a történelmi igazság megadja azt az elégtételt. hogy 
ujra a m. kir. Csendőrség kakastol1asai vigyáznak a rendre és ök lesznek 
akikre a m. kir. honvédség és a Magyar Nemzet mindig számíthat. mint 
legerősebb bástyájára : Híven, Becsülettel. Vitézül!" 
Tőbb felszólalás elhangzása és a JDÉ alapításával kapcsolatos diszokle

velek átadása után a müsort a MAGYAR HIMNUSZ elének.lésével fejez
ték be. Utána következett a társas vacsora. mikor is a csendőrasszonyok 
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ismét megmutatták művészetüket az asztalok díszes és izléses megterí
tésében és különféle ételek izletes elkészítésében. Az összejövetel tekin
tettel a nagyszámú jelenlévőre nagyon hangulatos és családias volt. Késő 
este volt már, mikor a vendégek búcsút vettek. Az este folyamán gyüjtött 
pénzösszeg kitett 7.410.00 cruzeirost, melyet a csoportvezető bank útján 
utalt át a Bajtársi Levél címére. 

IM.A. 1981.II.16.1 
A jubileumi Csendőrnap rendező bizottságának, s elnökének Müller 

Antal őrm. csoportvezetőnek meleg együttérzéssel, büszkén gratulálunk. 
ISzerk.1 

BUENOS AIRES IArgentínal Jubiláris Csendőrnapunk alkalmával ma
gyar lelkészeink emlékeztek meg 1981.II.15-én a volt m. kir. Csendőrség
ről, elesett hőseinkről , mártírjainkról a magyar közösség r. kath. , refor
mátus és ág. ev. templomaiban bajtársak és barátok részvételével. A 100. 
évfordulóra figyelemmel 1981.II.14-én a világ minden részében szétszór
tan élő volt csendőrök nevében ragaszkodásukat és jókívánságaikat Kuli
fay László fhdgy. fejezte ki vitéz Vattay Ferenc ezds. úrnak, az MKCsBK 
volt központi vezetőjének. IK.L: 1981.II.18.1 

Északamerikai Egyesült Államok 

CSENDŐR SZILVESZTER 

vitéz Karsay Elek, Dobolyi Árpád, Gaál Mihály bs-ak. 
Ivitéz Kemes László felvételeI 

CLEVELAND IOhiol A Magyar Csendőrök Családi Közössége 
IM.Cs.Cs.K.I csoportunk az 1980. év utólsó napján ismét megrendezte im
már hagyományos "Csendőr Szilveszter" néven Szilveszteri Zártkörű 
Táncestélyét a Northfield road-on lévő Holiday Inn báltermében 450 sze
mély részvételével. A rendezők figyelme és gondossága , a közkedvelt He
gedeős zenekar muzsikája valamint az izletes, magyaros büffé ismét meg-
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hozták a kitűnő hangulatot. Éjfélkor elénekelték az amerikai és magyar 
himnuszt. A vendégek a kora reggeli órákig maradtak együtt, mikor eljött 
a távozás ideje elvitték magukkal a város magyar társadalmi életében is 
kiemelkedő összejövetel kedves emlékeit. A táncestély tiszta jövedelmét 
magyar emigrációs intézményeink támogatására fordítják és biztosítja a 
csoport kiterjedt jótékonysági programjának végrehajtását. 
Serényelőkészületek folynak Testületünk alapítása 100. évfordulójának 

megünneplésére, mely 1981.1I1.7-én, szombaton, este 6 órai kezdettel a 
West Side-i Hungarian Reformed Church nagytermében társasvacsorá
val lesz egybekötve. Beszámolót a B.L. 1981/é. számában fogunk hozni. 

IG,M. 1981.1.27./ 

CHICAGO/Illinoisl A helyi és környékbeli bajtársak és hozzátartozóik 
és a csendőrözvegyek 198111.15-én vasárnap d.u. 4 órakor gyültek össze az 
egyik bajtárs vendégszerető lakásán a Jubileummal kapcsolatban a Csen
dőrnapot megtartani. A B.L. Szerkesztő Bizottságnak az alábbi üzenetet 
küldték: " A Chicago-i Bajtársi Asztaltársaság 11.15-én ünnepelte meg 
volt Testületünk alapításának 100. évfordulóját egyik itteni bajtársunk 
szerény otthonában. Egy kivétellel az összes bajtársak, beleszámítva az 
özvegyeket is, mindannyian megjelentek. Elhunyt, elesett bajtársaink, a 
magyar múlthoz híven - mint annyi más intézményünk - vérben, vasban 
dicsőségesen kimúlt Testületünk emlékére szenteltük ezt a napot. Köszö
net és hála a B.L. Szerkesztőségének és mindazoknak, akik a bajtársi szel
lem és kapcsolatok fenntartásáért áldozzák idejüket. Isten áldása Rátok 
és egyre szűkülő sorainkra. IAláírások/" 

11981.11.15./ 

SARASOTA IFIoridal Helybeli bajtársaink 1981. II.12-én, csütörtökön, d.e. 
11.30-kor a Rain Forest Restaurant különtermében tartották meg a 100 
éves évfordulóval kapcsolatos Csendőrnapi összejövetelüket. A megje
lenteket vitéz Baranchi Tamáska Endre, MKCsBK Vezető üdvözölte, 
majd ünnepi beszédet mondott. Visszaidézte a szolgálatban, odahaza eltöl
tött 64 évet, majd baszámolt az emigrációban, a magyar közösségi élet
ben, együttműködésben telt 36 esztendőről, mely megmutatta, hogy a 
csendőr szellem megmaradt. Utána Görgey Kálmán szds. Hajas István 
"Kakastollasok" c. örökszép versét szavalta el mély átérzéssel, melyért 
megérdemelt tapsot kapott. A JDÉ adományozásáról szóló oklevelek áta
dása után Vezető bs-unk Tiszteletbeli csendórnek fölvette a helyi csoport 
részéről az alábbiakat: Merényi Károly tü. ezds., Apáthy László tü. fhdgy., 
Berényi Imre hdgy., Sarasota-hól, Simon László III. szds., Nokomis, vitéz 
Szűts Ervin tü. fhdgy., Venice, Floridából, Bodó Tihamér hu. szds, Wil
mington 11?elawarep Szalay István pc. szds., Kanadából, továbbá Dr. vitéz 
Csíkvári Akos rendőr szds-t ISpanyolország/. A beiktatás után Merényi 
Károly tb. csendőr fejezte ki az új tagok köszönetét, majd ima elmondása 
után következett a díszebéd, mely után a vendégek és a bajtársak jó hosz
szú ideig maradtak együtt kellemes hangulatban./v.B.T.E. 1981.11.17./ 
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ismét megmutatták művészetüket az asztalok díszes es izléses megterí· 
tésében és különféle ételek izletes elkészítésében. Az összejövetel tekin· 
tettel a nagyszámú jelenlévőre nagyon hangulatos és családias volt. Késő 
este volt már. mikor a vendégek búcsút vettek. Az este folyamán gynjtött 
pénzösszeg kitett 7.410.00 cruzeirost. melyet a csoportvezetö bank útján 
utalt át a Bajtársi Levél címére. 

IM .A. 1981.Il.16.1 
A jubileumi Csendörnap rendező bizottságának, s elnökének MüJler 

Antal őrm . csoportvezetőnek meleg együttérzéssel. büszkén gratulálunk. 
ISzerk.1 

BUENOS AIRES IArgentinal Jubiláris Csendőrnapunk alkalmával ma. 
gyar lelkészeink emlékeztek meg 1981.I1.lS·én a volt m. kir. Csendörség. 
röl , elesett hőseinkről , mártírjainkról a magyar közösség r. kath ., refor· 
mátus és ág. ev. templomaiban bajtársak és barátok reszvételével. A 100. 
évfordulóra figyelemmel 1981.Il.14-én a világ minden részében szétszór
tan é l ő volt csendőrök nevében ragaszkodásukat és jókívánságaikat Kuli
fay László fhdgy. fejezte ki vitéz Vattay Ferenc ezds. úrnak. az 1\1 KCsBK 
volt központi vezetőjének. 1K.L.1981.1I.18./ 

Északamerikai Egyesült Államok 

CSENDOR SZ ILVESZTER 
\'!tez Karsay Elek. Dobolyi Árpád. Gaál Mihály bs-ak. 

" 'ith Ke_ues László felvételei 
, 

CLEVELAND IOhiol A Magyar Csendőrök Családi Közössége 
I M.Cs.Cs.K./ csoportunk az 1980. év utólsó napján ismét megrendezte im
már hagyományos "Csendőr Szilveszter" neven Szilveszteri Zártkörű 
Táncestélyét a Northfield road·on lévő Holiday Inn bál termében 450 sze
mély részvételéveL A rendezók figyelme és gondossága. a közkedvelt He
gedeős zenekar muzsikája valamint az izletes. magyaros büffé ismét meg-
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hozták a kitünó hangulatot. Éjfélkor elénekelték az amerikai és magyar 
himnuszt. A vendégek a kora reggeli órákig maradtak együtt, mikor eljött 
a távozás ideje elvitték magukkal a város magyar társadalmi életében is 
kiemelkedő összejövetel kedves emlékeit. A táncestély tiszta jövedelmét 
magyar emigrációs intézményeink támogatására fordítják és biztosítja a 
csoport kiterjedt jótékonysági programjának végrehajtását. 
Serényelőkészületek folynak Testületünk alapítása 100. évfordulójának 

megünneplésére, mely 198LIII.7-én, szombaton, este 6 órai kezdettel a 
\Vest Side-i Hungarian Reformed Church nagytermében társasvacsorá
val lesz egybekötve. Beszámolót a B.L. I98l/é. számában fogunk hozni. 

IG,M. 1981.1.27.1 

CHICAGOfIllinoi sl A helyi és környékbel1 bajtársa k és hozzátartozóik 
és a csendőrözvegyek 1981 II .15-én vasárnap d.u. 4 órakor gyűltek össze az 
egyik bajtárs vendégszerető lakásán a Jubileummal kapcsolatban a Csen
dőrnapot megtartani. A B.L. Szerkesztő Bizottságnak az alábbi üzenetet 
küldték : " A Chicago-i Bajtársi Asztaltársaság II .lS-én ünnepelte meg 
volt Testületünk alapításának 100. évfordulóját egyik itteni bajtársunk 
szerény otthonában. Egy kivétellel az összes bajtársa k, beleszámítva az 
özvegyeket is , mindannyian megjelentek. Elhunyt, elesett bajtársa ink, a 
magyar múlthoz híven - mint annyi más intézményünk- vérben , vasban 
dicsőségesen kimúlt Testwetünk emlékére szenteltük ezt a napot. Köszö
net és hála a B.L. Szerkesztőségének és mindazoknak, akik a bajtársi szel
lem és kapcsolatok fenntartásáért áldozzák idejüket. Isten áldása Rátok 
és egyre szűkülő sorain kra. IAIáírásokJ" 

11981.11.15.1 

SARASOTA IFIoridal Helybeli bajtársaink 1981. II.12-én, csütörtökön, d.e . 
lL30-kor a Rain Forest Restaurant különtermében tartották meg a 100 
éves év(ordulóval kapcsolatos Csendörnapi összejövetelüket. A megje· 
lenteket vitéz Baranchi Tamáska Endre, MKCsBK Vezető üdvözölte, 
majd ünnepi beszédet mondott. Visszaidézte a szolgálatban, odahaza eltöl· 
tött 64 évet, majd baszámolt az emigrációban, a magyar közösségi élet· 
ben, együttműködésben telt 36 esztendőről, mely megmutatta, hogya 
csendőr szellem megmaradt. Utána Görgey Kálmán szds. Hajas István 
" Kakastollasok" c. örökszép versét szavalta el mély átérzéssel, melyért 
megérdemelt tapsot kapott. A J DÉ adományozásáról szóló oklevelek áta
dása után Vezető bs-unk Tiszteletbeli csend6"rnek fölvette a helyi csoport 
részéről az alábbiakat: Merényi Károly tü. ezds., Apáthy László tű. fhdgy., 
Berényi Imre hdgy " Sarasota·ból, Simon László lll . szds., Nokomis, vitéz 
Szüts Ervin tü. fhdgy. , Venice, Floridából , Bodó Tihamér hu. szds, Wil
mington IDelawaro/> Szalay István pc. szds., Kanadából, továbbit Dr. vitéz 
Csíkvári Ákos rendőr szds-t ISpanyolország/, A beiktatás után Merényi 
Károl y tb. csendőr fejezte ki az új tagok köszönetét, majd ima elmondása 
után következett a díszebéd. mely után a vendégek és a bajtársak jó hosz
szú ideig maradtak együtt kellemes hangulatban./v.B.T.E. 1981.11.17.1 

51 



Görgey Kálmán szds. szaval 
a Sarasota-i Csendörnapon 1981.II.12-én. 

Bajtársaink és vendégeik Sarasotában 
1981.11. 12-én 

r' 

NEW BRUNSWICK/New Jersey/ A csoport első Csendőrnapját Passa
ic-on IN. J.! rendezte meg, illetve ott jöttek össze talán 10-en. A következő 
évben szintén ott, talán egy kettővel voltak többen. A bajtársak összesze
désében különösen Földes Domokos bs. tevékenykedett, s I955-ben fölkér
te Horváth Sándor zls-t, hQgy vállalja el a csoport vezetése1;"ák'ía1reres·nek 
cleget tett. I965"'.:66-bari Zimonyi Vendel bs . rendezte a Csendőrnapokat, 
míg utána már New Brunswickban gyülekeztek, hol ismét Horváth Sándor 
bs. vette át Zalántay János ezds. és mások kérésére a vezetést, ·s ezt tart- -
ja a mai napig. Az eddig zártkötü banket formát a fiatalságra való tekin
tettel tánccal egybekötött vacsorára változtatták át, mely azóta is erköl
csi és anyagi siker. Ez évben ismét a helybeli Szt. László teremben tartják 
meg a Csendőrnapot I981.II1.7-én, szombaton 6.30-kor finom magyaros 
vacsora keretében. A nagy érdeklődésre és a terem befogadóképességére 
való tekintettel a vendégek számát 240-re kellett korlátozni. Szeretettel 
várják ez alkalommal is a csendőrbarátokat, akik éveken, sőt évtizede- o 
ken keresztül mindig velük voltak. 

/H.S.1981.II.25.! 

Kanada 

TORONTO/Ontario/ Csoportunk JUBILÁRIS Csendőrnapi összejövete
lét I981.II.14-én a Csárda vendéglő /720 Bay Street/ emeleti különtermé
ben tartotta meg zártkörű bajtársi társasvacsora keretében. Ismét össze
jött a régi gárda, szinte 100%-ig, csupán a betegek és kórházban lévők hi
ányoztak. A néhány csendőrasszonnyal együtt a létszám 27 volt. Nem je
lentek meg a notórius távollévők és azok, akik a telet Floridában töltik. 
Dr. Szalontai Sándor g. fhdgy. csoportvezető üdvözölte a megjelenteket és 
előrebocsátotta a májusi Találkozó alakuló kereteit, melyre a jelentkezők 
nap mint nap többen és többen iratkoznak föl. Kéri bajtársait, hogy erre az 
alkalomra szedjék össze minden erejüket - mint házigazdák - hogy sike- ' 
rüljön. Utána vitéz Kövendy Károly a Központi Jubileumi Rendező Bizott
ság elnöke ismertette a májusi programot, külön a szombat esti nagy va
csorát. Szeretné ha a bajtársak minden helybeli csendőrbarátot meghív
nának, hogy a létszám ezúttal 500 körül legyen. Kérte a jelentkezési lapok 
beküldését, melyek biztosítják a szállodai szoba foglalásokat és a vacso
rajegyeket. Az est méltóságához hozzá tartozik a sötét ruha és a MKCsBK 
jelvény viselése. Az izletes vacsora elfogyasztása után Jakab Iván fhdgy. 
kért szót, s meghatódva, könnyes szemmel mondotta el, hogy ennek a "ré
gi gárdának" sohasem szabad szétesnie, amíg csak élünk, s az MKCsBK-t 
fönntart juk! " Utána Finta Imre szds. nevettette meg a jelenlévőket rövid 
beszédével és aratott, miként minden alkalommal, megérdemelt tapso
kat. Utána megindult a kellemes társalgás , csendes nótázás cigányzene 
kisérettel., A bajtársak 9 óráig maradtak együtt a legjobb hangulatban.! 

/v.K.K.1981.Il.I5./ 

WELLAND és KÖRNYÉKE /Ontario/ A csoport tagjai I981.II.14-én Wel
landon, a Magyarok Nagyasszonya r.k. templomban misét szolgáltattaJt 
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Görgey KAImán u:dll. uaval 
a Sarasola-i Csendornapon 1981.1J.12-en. 

Bajlársaink es \'endegeik Sarasolában 
1981.1I . 124n 

NEW BRUNSWICKlNew JerseyI A csoport első Csendőrnapj át Passa
ic-on {N.J ./ rendezte meg, illetve ott jöttek össze talán 10-en. A következő 
évben szintén ott, lalán egy kettővel voltak többen. A bajtársak összesze
désében különösen Földes Domokos bs. tevékenykedett. s 1955-ben fölkér
te Horváth Sándor us-t, h,pgy vállalja el a csoport vezetéslt ; ak'i 'a kerésnek 
e ege l.ef( lOOS":66-ban Zimonyi Vendel bs. rendezte a Csendőrnapokat, 
míg utána már New Brunswickban gyülekeztek, hol ismét Horváth Sándor 
bs. vette át Zalántay János ezds. és mások kérésére a vezetést, s ezt tart
ja a mai napig. Az eddig zártkötű banket rormát a fiatalságra való tekin
tetteltánccal egybekötött vacsorára változtatták át, mely azóta is erköl
csi és anyagi siker. Ez évben ismét a helybeli Szt. László teremben tartják 
meg a Csendőrnapot 1981.III.7-én, szombaton 6.30-kor finom magyaros 
vacsora keretében. A nagy érdeklődésre és a terem befogadóképességére 
való tekintettel a vendégek számát 240-re kellett korlátozni . Szeretettel 
várják ez alkalommal is a csendörbarálokat, akik éveken. sőt évtizede
ken keresztül mindig velük voltak. 

IH .S.1981.1I.25./ 

Kanada 

TORONTO/Ontario! Csoportunk JUBILÁRIS Csendórnapi összejövete
lét 1981.11.14-én a Csárda vendéglő 1720 Bay Street! emeleti küIöntermé
ben tartotta meg zártkörü bajtársi társasvacsora keretében. Ismét össze
jött a régi gárda, szinte lOO%-ig, csupán a betegek és kórházban lévők hi
ányoztak. A néhány csendórasszonnyal együtt a létszám 27 volt. Nem je
lentek meg a notórius távollévők és azok, akik a telet Floridában töltik . 
Dr. Szalontai Sándor g. fhdgy. csoportvezető üdvözölte a megjelenteket és 
elörebocsátotta a májusi Találkozó alakuló kereteit, melyre a jelentkezők 
nap mint nap többen és többen iratkoznak röl. Kéri bajtársait, hogy erre az 
alkalomra szedjék össze minden erejüket- mint házigazdák - hogy sike
rüljön. Utána vitéz Kövendy Károlya Központi Jubileumi Rendező Bizott
ság elnöke ismertette a májusi programot. külön a szombat esti nagy va
csorát. Szeretné ha a bajtársak minden helybeli csendörbarátot meghív
nának, hogy a létszám ezútta l 500 körül legyen. Kérte a jelentkezési lapok 
beküldését, melyek biztosítják a szállodai szoba foglalásokat és a vacso
rajegyeket. Az est méltóságához hozzá tartozik a sötét ruha és a MKCsBK 
jelvény viselése. Az izletes vacsora elfogyasztása után Jakab Iván fhdgy . 
kért szöt, s meghatódva, könnyes szemmel mondotta el, hogy ennek a " ré
gi gárdának" sohasem szabad szélesnie, amig csak élünk, s az MKCsBK-t 
fönntart juk! " Utána Finta Imre szds. nevettette meg a jelenlévőket rövid 
beszédével és aratott, miként minden alkalommal, megérdemelt tapso
kat. Utána megindult a kellemes társalgás. csendes nótázás cigányzene 
kisérettel. A bajtársak 9 óráig maradtak együtt a legjobb hangulatban.1 

Iv.K.K.1981.I1.l5./ 

WELLAND és KÖRNYÉKE !Ontario! A csoport tagjai 1981.IL14-én Wel
landon. a Magyarak Nagyasszonya r.k. templomban misét szolgáitattaJt 



a hősi mártírhalált halt bajtársak lelki üdvéért, melyben a csoportba tar
tozó bajtársak csaknem teljes számban megjelentek feleségeikkel együtt. 
Március 8-án Hamiltonban lesz a 100. éves évfordulóval kapcsolatos meg
emlékezés, melyen részt fognak venni. A Csendőrnap-i vacsorát pedig 
1981.IV.4-én fogják megtartani a Magyar Csárdában. A Kanadai Magyar
ság 1981.1.31-iki számában Dr. Fáy István tollából megjelenő "Híven, Be
csülettel, Vitézül" cikkért a csoport a maga nevében a szerzőnek köszöne
tet mondott. 

IM. J .1981.11.24./ 

MONTREAL/Quebecl Cserhalmi Ferenc őrm., csoportvezető az alábbi 
üzenetet küldi bajtársai nevében a Toronto-i Találkozóra: "Bajtársak! 
A Montreal-i M.Kir. Csendőr Bajtársi Közösség nevében szeretettel és 

tisztelettel üdvözlöm a 100 éves jubileumi ünnepünket. Akik nem tudtak el
jönni, szívben és lélékben velünk vannak Hazánktól távol, híven őrizve az 
esküt, melyet oly büszkén tettünk: Híven, Becsülettel, Vitézül mindhalá
lig védeni a hazát és szolgálni törvényeit. Ezekkel a gonsJ0latokkal sike
rekben gazdag ünnepséget kívánok minden, egyes Bajtársamnak. " 

ICs.F .1981.111.13./ 

A csoport ·1981.1I.22-én a Szt István Kulturegylet dísztermében műsoros 
ünnepéllyel díszebéd keretében emlékezett meg a Csendőrnapról. Fény
képes beszámolót a B.L. 1981/2. számában hozunk. 

HAMILTON IOntario/ 1948-tól kezdve indult meg a csendőr emigráció 
nyugat felé. A Hamiltonba érkező bajtársakat két 50 évvel ezelőtt kivándo
rolt volt csendőr fogadta, akik készséggel nyujtottak segítő kezet beleala
kulásukhoz a helybeli egyházi és világi magyar közösségi életbe. A csoport 
1950-ben alakult meg .. Csoportvezetők lettek Dr. Mészáros József hdgy., 
Deme Lajos szds., s Seregélyes Márton főtörm., aki tisztségét és munka
körét ma is viseli. Az első Csendőrnapot 1950-ben tartották meg a Szt lst
ván Egyházközség dísztermében. 1953-ban csendőrzászló szentelés volt, 
melyet mind a r. kat. mind a ref. eg-yli'aZlelkésze-meg1ifdott. 20 csendőr 
tett a zászlót kézről kézre adva hűségfogadalmat. Az ünnepségen jelen volt 
az RCMP vezetője is. 1956-ban az ugyanott megtartott Csendőrnapon 96 
személy vett részt, közöttük - a vidékiekkel együtt - 33 csendőr. Az 
RCMP h. vezetője is beszédet mindott, melyben volt Testületünk szolgá
latát elismerőleg méltatta, s párhuzamot vont a csendőrség és az RCMP 
működése között. A nap jelentőségét Deme Lajos szds. bs. méltatta a hall
gatóság nagy tetszésére. A műsoros ünnepély, az azt követő közös dísze
béd megrendezéséért a csendőrök a közönségtől elismerést és dicséretet 
kaptak. 

1980.IX.21-én,d.u. 2 órai kezdettel tartotta meg a csoport idei nyári ösz
szejövetelét és bajtársi megbeszélését. Az összejövetel színhelye Kerekes 
Albert bs. és neje házának lombos kertje volt. A a csoportvezető bevezető
jében szeretettel üdvözölte a megjelent bajtársakat és hozzátartozóikat, 
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Egy régi bajtársi összejövetel résztvevői 
Hamiltonban: B-j-ra állanak: Enyedy László, Laposa János, 

ülő sor: Gombkötö' Vince, Cuppon Gyula, Szövetes Sándor, Gérus István, 
Kocsis Imre és felesége . 

majd köszönetét fejezte ki a Kerekes házaspárnak a kerthelyiség átadásá
ért az összejövetel céljaira. Utána a csoport pénztárosa adott beszámolót 
az anyagi helyzetről , melyről szóló jelentés elfogadása után a pénztár
könyvet hitelesítették. Ezt követően a jegyzőkönyvvezető felolvasta Dr. 
Somogyi Ferencnek a Kat. Magyarok Vasárnapjában cikkét, mely Dr 
Rektor Béla szds . a " M.Kir. Csendőrség oknyomozó története" c. könyvét 
ismerteti. A cikk felolvasását azért tartották szükségesnek, hogy az buzdí
tásul szolgáljon azok részére , akik a könyvet a felajánlás ellenére sem vá
sárolták meg. A hivatalos rész után szalonnasütés következett , majd han
gulatkeltő italok mellett a társaság a késő esti órákig kellemesen elszóra-
kozott. 

/S .M.1980.IX. 22 .1 

Vezető bajtársunknak 1980. X.19-én kelt vBTE-vez.3/1980. sz . körlevelé
re , a 100 éves jubileumi évfordulóval kapcsolatosan fölmerülő kiadások
hoz való hozzájárulás címén a csoport 50.00 kanadai dollárt szavazott meg 
és küldött a központnak továbbítás végett. IS.M .1980.XI.5.! 

A Találkozóra összejött bajtársakhoz az alábbi üzenetet küldi: 
" A százéves évfordulón az MKCsBK Hamilton-i csoport minden tagja szí
vében és lelkében ott áll az ünneplő csendőrbajtársak és csendőrbarátok 
között. Kérik a Mindenhatót, hogy szolgáltasson igazságot a népek között 
és adja meg minden népnek a Tőle kapott szabadság óráját. Büszke érzés
sel gondolnak vissza a 100 évvel ezelőtt útnak induló első és az azokat köve-
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a hősi mártírhalált halt bajtársak lelki üdvéért, melyben a csoportba tar
tozó bajtársak csaknem teljes számban megjelentek feleségeikkel együtt. 
Március 8-án Hamiltonban lesz a 100. éves évfordul6val kapcsolatos meg
emlékezés, melyen részt fognak venni. A Csendörnap-i vacsorát pedig 
1981.1V.4-én fogják megtartani a Magyar Csárdában. A Kanadai Magya r
ság 1981.I .31-iki számában Dr. Fáy István toll ából megjelenő "Híven, Be
csülettel , Vitézül" cikkért a csoport a maga nevében a szerzőnek köszöne
tet mondott. 

IM.J.1981.1I.24.1 

MONTREAUQuebecl Cserhalmi Ferenc örm. , csoportvezető az alábbi 
üzenetet küldi bajtá rsai nevében a Toronto-i Találkozóra : .,Bajtársak! 
A Montreal-i M.Kir . Csendőr Bajtársi Közösség nevében szeretettel és 

tisztelettel üdvözlöm a 100 éves jubileumi ünnepünket. Akik nem tudtak el
jönni, szivben és lélékben velünk vannak Hazánktól távol , híven őrizve az 
esküt, melyet oly büszkén tettünk : Hiven, Becsülettel, Vitézül mindhalá
lig védeni a hazát és szolgálni törvényeit. Ezekkel a gon~olatokkal sike
rekben gazdag ünnepséget kívánok mindel'\egyes Bajtársamnak. " 

ICs. F .1981.1 [1.13./ 

A csoport 1981.11.22-én a Szt István Kulturegylet dísztermében músoros 
ünnepéllyel díszebéd keretében emlékezett meg a Csendőrnapról. Fény
képes beszámolót a B.L. 1981 /2. szá mában hozunk. 

HAMILTON IOntariol 1948-tól kezdve indult meg a csendőr emigráció 
nyugat felé. A Hamiltonba érkező bajtá rsakat két 50 évvel ezelőtt kivándo
rolt volt csendőr fogadta , akik készséggel nyujtottak segítő kezE't beleala
kulásukhoz a helybeli egyházi és világi magyar közösségi életbe. A csoport 
1950-ben alakult meg. Csoportvezetök lettek Dr. Mészáros József hdgy., 
Deme Lajos szds. , s Seregélyes Márton fötörm. , aki tisztségét és munka
körét ma is viseli. Az első Csendörnapot 1950-ben tartották meg a Szt l st-
ván Egyházközség disztermében. szentelés volt. 
melyet mind a r . kat. mind a rel. 20 csendőr 
tett a zászlót kézról kézre adva jelen volt 
az RCMP vezetőj e is. 1956-ban az ugyanott megtartott Csendőrnapon 96 
személy vett részt, közöttük - a vidékiekkel együtt - 33 csendőr. Az 
RCMP h. vezetője is beszédet mindott , melyben volt Testületünk szolgá
latát elismerőleg méltatta , s párhuzamot vont a csendőrség és az RCMP 
müködése között. A nap jelentőségét Deme Lajos szds. bs. méltatta a hall· 
gatóság nagy tetszésére. A müsoros ünnepély , az azt követő közös dísze
béd megrendezéséért a csendőrök a közönségtől elismerést és dicséretet 
kaptak. 

1980.JX.21-én.d.u. 2 órai kezdettel tartotta meg a csoport idei nyári ösz
szejövetelét és bajtársi megbeszélését. Az összejövetel színhelye Kerekes 
Albert bs. és neje házának lombos kertje volt. A a csoportvezetó bevezető
jében szeretettel üdvözölte a megjelent bajtársakat és hozzátartozóikat , 

Egy rigl bajtA nl összejövetel rhzlvevöl 
lIamillonban : B·J·ra Allanak : Enyedy LAstl6. Laposa János. 

ülo sor: Gombkötö Vince. Cuppon Gyula, Szövetes Sándor, Géml István . 
Kocsis Imre b relesige. 

majd köszönetét fejezte ki a Kerekes házaspár~ak ~ kerthelyiség á tadás~
ért az összejövetel céljaira. Utána a ~soPOr: penztaro~a ado~t besz~molot 
az anyagi helyzetról. melyről szóló Jel~ntes .e1!0gadasa ~tan a penztár
könyvet hitelesitették. Ezt követóen a Jegyzokon~vvezet~ re~olvasta Dr. 
Somogyi Ferencnek a Kat. Magyarok V8sárnapJ~b~an clkk~,t. m~ly ~r 
Rektor Béla szds. a .. :M.Kir. Csendőrség oknyomozo torténete c. konyv~t 
ismerteti. A cikk felolvasását azért tartotlákszükségesnek, hogy az buzd,l
tásul szolgáljon azok részére. akí~ a könyvet a .. fe!aj~.nlás ellenére s~m va
sárolták meg. A hivatalos rész utan szalonnasutes kovetkezett, majd ~an
gulatkeltö italok mellett a társaság a késő esti órákig kellemesen elszora
kozott. 

IS.M.1980.lX.22 .1 

Vezető bajtársunknak 1980. X.19-én kelt vBTE-vez.3(.1980. ~z: k~rle:,elé
re a 100 éves jubileumi évfordulóval kapcsolatosan folmerulo kladasok
ho~ való hozzájárulás címén a csoport 50.00 kanadai dollárt szavazott meg 
és küldött a központnak to vábbítás végett. IS .M . 19~.~1.~.J ~ '. 

A Találkozóra összejött bajtársakhoz az alabbl u~enetet ~uld1. 
A százéves évfordulón az MKCsBK Hamilton-i csoport mmden tagja szi

~ében és lelkében ott áll az ünnepló csendörbaj t~rsak ,és csen~őrbar.át.?k 
között. Kérik a Mindenhatót, hogy szolgáltasson 19az,sa,~~t a n~epek ~oz~tt 
és adja meg minden népnek a Tőle kapott sza~ads~g or.?~at. Buszke erzes
sel gondolnak vissza a 100 évvel ezelőtt útnak Indulo elso es az azokal kove-
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tő csendőrjárőrökre, kiknek szolgálata zavartalan és nyugodt polgári éle
tet biztosított az országnak. Az orosz megszállást követte a nép megkérde
zése és jóváhagyása nélkül a Testület felszámolása. A rendszer rettegett a 
személyválogatás nélküli pártatlansághoz szokott testület tagjaitól. De 
számításba vették a nép felől jövő, irányukban megnyilvánult szeretetet 
és ragaszkodást is. Ezen a 100 éves évfordulón rójukle hősi halottaink, vér
tanúink és elhunyt bajtársaink iránt érzett hálánkat és kegyeletünket. Is
ten adjon Nekik örök békességet és nyugalmat." 

11981.II.12.S.M./ 
A jubiláris Csendőrnapot a csoport 1981.III.8-án tartotta meg a Szt. Ist

ván r.k. magyar templom dísztermében Máté János v. törm., a Niagara 
félszigeti bajtársak, valamint Pásztor Béla főtörm. s adohányvidéki baj
társak részvételével. Részletes beszámolót a B.L. 1981/2. számában 
hozunk. 

A Calgary-i/Alberta,Kanada/MKCsBK csoport Bajtársaihoz ADELAI
DE-ből/South Australia, Australia/ 1981.II.13-án az alábbi távmondat ér
kezett: "Erőt, egészséget, Isten segítségét és szép sikert kívánunk a Cal
gary-i bajtársaknak Jubileumi Csendőrnapunk alkalmával szeretettel az 
Adelaíde-i bajtársak nevében 

Utczás Mihály szds. 
az Adelaide-i MKCsBK csoport vezetője. 

CALGARY lAlbertal Az MKCsBK Vezetőjétől, Sarasotából IFIorida, USA 
11981. február 14-én az álábbi távmondat érkezett: 

Calgary-i Bajtársak, Csendőrök, Honvédek 
és Csendőrbarátok ! 

Isten segedelméből a volt m.kir. Csendőrség maroknyi csoportjai meg
érték dicső Testületük megalapításának 100. évfordulóját. 

Szeretett Hazánktól távol, idegen földön, de büszkén ünnepelünk. Emlé
kezünk hősi és mártírhalált halt bajtársainkról. Hiszünk abban, hogy Ma
gyarország újra szabad és független lesz és a csendőrök nevei is történel
münk aranylapjára lesznek felírva. 

Ehhez kérjük a Magyarok Istenének segítségét. 

Híven,Becsülettel, Vitézül! 

----- ~ " Ö '" ..: J,... • l.. ,... >' J- .... • .. :3 u l, ~ J. ". 0 ., ,, n ,, 6s Jel, 
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A papság, az MKCsBK Calgary-i csoportja és 
barátaik a Hősi Emlék megkoszorúzása előtt 

1981.11. 14-én 

CALGARY IAlberta/ A volt m. kir. Csendőrség alapítás ának 100. évfor
dulójáról a helyi csoport jubileumi Csendőrnap keretében , február 14.és 
15-én emlékezett meg vendége vitéz Thassy-Plávenszky Ferenc alez./Ot
tawa , Ontario , Kanadai részvételével. Az előkészületeket négy fős rende
ző bizottság élén Szelei József cső. , csoportvezető és helyettese Szabó Gel
lért hdgy. tartották kézben. II . 14-én, szombaton, d.e. 10 órakor a helybeli 
magyar.bajtársi és társadalmi egyesületek vezetői , a csendőrök barátai
nak nagy része és a hozzátartozók ünnepélyes szentmisén vettek részt az 
Árpádházi Szent Erzsébet r.k. magyar plébániatemplomban, melyet Ft. 
Molnár István plébános mutatott be magyar papi segédlettel. Volt Testü
letünkről , Hőseinkről Ft. Spáczay Zoltán emlékezett meg szentbeszédében 
és buzdította a volt csendőröket, hogy az annyi éven át híven, becsülettel és 
vitézül ellátott szolgálatukat az emigrációban is folytassák az örök ma
gyar értékek védelme, ápolása és megtartásáért. A szentleckét az elmúlt 
évek csendőr-miséinek ministránsa ifj. Kiss Gyula olvasta föl , míg a mise
fölajánlást a csoport nevében Szabó Gellért hd gy . és felesége vitték föl 
főoltárhoz . Radnóthy Károly szóló-énekkel, Payerné Teta pedig művészi 
orgonajátékkal járult hozzá a nagymise ünnepélyes bemutatásához. 
A Himnusz eléneklése után vitéz Thassy-Plávenszky alez . a csoportvezető 
közreműködésével megkoszorúzta a templom előtt álló Magyar Hősiem
Iéket, melyen első ízben volt látható Hajdu Lajos szobrászművész IEd
monton, Alberta , Kanadai által készített emléktábla, melyet a Calgary 
MKCsBK csoport adományozott a 100 éves évforduló alkalmával. 

Utána plébánosunk vezetésével a bajtársak, hozzátartozóik és barátaik 
egyrésze fölkeresték a már Calgaryban elhunyt csendőrök és hozzátarto
zóik sírjait és virágot helyeztek el azokra , név szerint ; Egry László alez. 
és felesége , Nagy Sándor főtörm . vitéz Balogh Józsefné, szül . Egry Zsu
zsa , Sasvári János őrm ., Mátyás Ferenc csendőr , Sifter István csendőr, 
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tő csendörjárörökre, kiknek szolgálata zavartalan és nyugodt polgári éle· 
tet biztosított az országnak. Az orosz megszállást követte a nép megkérde· 
zése és jóváhagyása nélkül a Testület felszámolása . A rendszer rettegett a 
személyválogatás nélküli pártatlansághoz szokott testület tagjaitól. De 
számításba vették a nép felöl jövö, irányukban megnyilvánult szeretetet 
és ragaszkodást is. Ezen a lOOéves évfordulón rójuk le hősi halottaink, ver· 
tanúink és elhunyt bajtársaink iránt érzett hálánkat és kegyeletünket. Is. 
ten adjon Nekik örök békességet és nyugalmat." 

/1981. 11.12.5. M.I 
A jubiláris Csendórnapot a csoport 1981.l11.8·án tartotta meg a Szt. Ist· 

van r.k. magyar templom dísztermében Máté János v. törm., a Niagara 
rélszigeti bajtársak, valamint Pásztor Béla fötörm. s a dohányvidéki baj
társak részvételével. Részletes beszámolót a B.L. 1981/2. számában 
hozunk. 

A Calgary-i/Alberta,Kanada/MKCsBK csoport Bajtársaihoz ADELAI
DE-ból /South Australia, Australia/ 198l.n.13-án az alábbi táv mondat ér
kezett: "Erőt, egészséget, lsten segítségét és szép sikert kívánunk a Cal
gary·i bajtársaknak Jubileumi Csendörnapunk alkalmával szeretettel az 
Adelalde·j bajtársak nevében 

Utczás Mihály szd s, 
az Adelaide-i MKCsBK csoport vezetője. 

CALGARY IAlberta/ Az MKCsBK Vezetójétöl, Sarasotából /Florida, USA 
11981. február 14-én az álábbi távmondal érkezett: 

Calgary-i Bajtársak, Csendörök, Honvédek 
és Csendörbarátok ! 

lsten segedelméböl a volt m .kir. Csendőrség maroknyi csoportjai meg. 
érték dicső Testuletük megalapításának 100. évfordulóját. 

Szeretett Hazánktól távol. idegen földön. de büszkén űnnepelünk. Emlé
kezünk hősi és mártírhalált halt bajtársainkról. Hiszünk abban. hogy Ma
gyarország üjra szabad és mggetlen lesz és a csendőrök nevei is történel. 
münk aranylapjára lesznek felírva . 

56 

Ehhez kérjük a Magyarok Istenének segítségét. 

Hiven,Becsülettel, Vitézül! 
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1!l81.1I.14-én 

CALGARY lAIbertal A volt m. kir. Csendőrség alapitásának 100. évfor· 
dulójáról a helyi csoport jubileumi Csendórnap keretében, február 14.és 
15-én emlékezett meg vendége vitéz Thassy·Plávenszky Ferenc alez ./Ot
tawa, Ontario. Kanadai részvételével. Az előkészületeket négy fös rende
ző bizottság élén Szelei Jozsef cso. , csoport vezető es helyettese Szabó Gel· 
Iért hdgy. tartották kézben. Il. 14-én, szombaton, d.e. 10 órakor a helybeli 
magyar.bajtársi és társadalmi egyesületek vezetői , a csendórök barátai· 
nak nagy része és a hozzátartozók ünnepélyes szentmisén vettek részt az 
Árpádházi Szent Erzsébet r.k. magyar plébániatemplomban, melyet Ft. 
Molnár István plébános mutatott be magyar papi segédlettel. Volt Testű· 
letünkröl. Hőseinkről Ft. Spáczay Zoltán emlékezett meg szentbeszédében 
és buzdította a voltcsendöröket. hogy az annyi éven át híven. becsülettel és 
vitézul ellátott szolgálatukat az emigrációban is folytassák az örök ma· 
gyar értékek védelme, ápolása és meglartásáért. A szenUeckét az elmúlt 
évek csendör-miséinek ministránsa ifj . Kiss Gyula olvasta föl. míg a mise· 
fölajánlást a csoport nevében Szabo Gellért hdgy. és felesége vitték röl 
röoltárhoz. Radnóthy Károly szóló-énekkel, Payerné Teta pedig müvészi 
orgonajátékkal jarult hozza a nagymise ünnepélyes bemutatásához. 
A Himnusz eléneklése után vitéz Thassy-Plávenszky aIez. a csoport vezető 
közreműködésével megkoszorúzta a templom elött álló Magyar Hösiem
léket, melyen elsö Izben volt látható Hajdu Lajos szobrászmúvész lEd· 
monton, Alberta, Kanadai által készItett emléktábla. melyet a Calgary 
MKCsBK csoport adományozott a 100 éves évforduló alkalmával. 

Utána plébánosunk vez.etésével a bajtársak. hozzátartozóik és barataik 
egyrésze fölkeresték a már Calgaryban elhunyt csendőrök és hozzátarto
zóik sirjail és virágot helyeztek el azokra. név szerint; Egry László alez. 
és felesége , Nagy Sándor rötörm. vitéz Balogh Józserné, szül. Egry Zsu· 
zsa. Sasvári János őrm ., Mátyás Ferenc csendőr, Sifter István csendór . 

• 
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Szelei Józsefné, szül. Jülling Veronka, Bodor Aladár csendőr: 
Ezt követően a csoport fogadást tartott a templom Szt István termében, 

ahol csendőrasszonyok, vitéz Keresztes Lajosné, Karancz Jánosné, Szabó 
Gellértné és J agos Béláné látták vendégül a csendőr barátokat és a vendé
geket. Az egybegyülteket a .csoportvezető üdvözölte , köszöntvén vitéz 
Thassy-Plávenszky Ferenc alez. bs-unkat, majd felkérte Fülöpp József 
őrgy. ,tb. csendőr, a csoport rendes tagját felszólalásra. Mindannyiunk ál
tal tisztelt és szeretett Jóska Bácsi gyermekkorától kezdve érzéssel őrzött 
meghitt emlékeit mondotta el a régi csendőrökkel kapcsolatban, melye
ket őszinte taps követett. Utána a csoportvezető bemutatta Hajdu Lajos 
szobrászmüvészt és feleségét és tolmácsolta a csoport köszönetét a művé
szi emléktábláért. A vendégek a késő délutáni órákig maradtak együtt, hi
szen mindenkinek voltak csendőr-emlékei, melyek mind visszatükrözték 
a régi rendet, békét őrző csendőr-szolgálatot. 

Este , 7.30-kor a csoport vendége és tagjai Fazekas Lajos csendőr és fele
sége vendégszerető házánál gyűltek össze, ahol megindult a beszélgetés, 
megelevenedett sok-sok név, régi szolgálat, események és azok együttar
tották a bajtársakat az éjféli órákig. Végűl is a csoportvezető mondott kö
szönetet a háziaknak az izletes, választékos buffet és frissítőkért. 

II .15-én, vasárnap 11 órakor vitéz Thassy-Plávenszky alez. bs-unk a cso
port küldöttsége élén résztvett a Kálvin Magyar Református templom
ban istentiszteleten. Nt. Göndöcz Kálmán ref. lelkipásztor mély együttér
zésből fakadó imája után megható beszédben emlékezett meg a m. kir. 
Csendőrségről, Hőseinkről, a szolgálatról. Szólott azokról, akik a szabad 
világban élnek, akik a magyarság emigrációs munkájában mindenütt 
megtalálhatók. A Himnusz eléneklése fejezte be az istentiszteletet. 
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Díszebéd a Pallisier Nagyszállóban 
1981.II.15-én Calgaryban : A föasztal. 

A vendégek egyik csoportja 

vitéz Thassy-Plávenszky Fernc alez., a díszebéd 
ünnepi szónoka és a Calgary-i csoport tagjai. 

Délben a csoport a Palliser Nagyszálló dísztermében zártkörű társasebé
det rendezett barátai, a társadalmi és bajtársi egyesületek vezetői. hozzá
tartozóik és vendégeik részére. Az érkezőket a csop. vezető és helyettese, 
s a rendezők fogadták, akik érdeklődéssel szemlélték meg a kiállított 
Csendőrtablót és az Életleírások őrzésére készített Díszládát. Az ünnepi 
műsort Szabó Gellérthdgy. vezette . A csoport vendégét, valamint a meg
jelenteket a csoportvezető üdvözölte, majd Ft. Molnár István plébános 
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Szelel Józsefné. szuL Jűlling Veronka. Bodor Aladár csendör.' 
Ezt követően a csoport fogadást tartott a templom Szl István termében. 

ahol csendörasszonyok. vitéz Keresztes Lajosné. Karancz Janosné. Szabó 
Gellertne és J agas Béláné látták vendégül a csendőr barátokat és a \'endé
ge ket. Az egybegyiJlteket acsoportvezető iJdvözolte. köszöntvén vitéz 
Thassy-Plá\'enszky Ferenc alez. bs-unkat. majd felkérte Ffllopp József 
örgy .. tb. csendör . a csoport rendes tagját felszólalásra. Mindannyiunk ál
tal tisztelt és szeretett Jóska Bácsi gyermekkorától kezdve érzéssel örzött 
meghitt emlékeit mondotta el a régi csendörökkel kapcsolatban, melye
ket oszinte taps követett. Utána a csoportvezető bemutatta Hajdu Lajos 
szobrAszmiJvészt és feleségét és tolmácsolta a csoport köszönetét a műve
szi emléktábláért. A vendégek a késő délutáni órAkig maradtak együtt. hi
szen mindenkinek voltak csendör-emh~kei. melyek mind visszatükrözték 
a régi rendet. békét örző csendőr-szolgálatot. 

Este. 7 .30-kor a csoport vendége és tagjai Fazekas Lajos csendőr és fele
sége vendégszeretö házánál gyültek össze. ahol megindult a beszélgetés. 
megelevenedett sok-sok név , régi szolgálat. események és azok együttar
tották a bajtársakat az éjféli órAkig. Végül is a csoportvezető mondott kö
szönetet a háziaknak az izletes, választékos buHet és frissitökért. 

1l.15-én. vasárnap II órakor vitéz Thassy-Plávenszky alez. bs-unk a cso
port kuldöttscge élén résztvett a Kálvin Magyar Református templom
ban istentiszteleten. Nt. Göndöcz Kálmán rel. lelkipásztor mély együttér
zésböl fakadó imája után megható beszédben emlékezett meg a m. kir. 
Csendörségröl. Hőseinkről. a szolgálatról. Szólott azokról. akik a szabad 
világban élnek. akik a magyarság emigrációs munkájában mindenütt 
megtalálhatók. o\. Himnusz eléneklése fejezte be az istentiszteletet. 
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DlueMd a Palllsier Nag)'sdIl6b.n 
1981.IU5-tn Calgaryban; A (o.nlal. 

A vendégek egyik ~~oportja 

vilh Tharosy-Phh'enszky Fernc alez .. II df;''' .... 
ünnepl litonoka és II C.lgllry-I csoporl tagjaI. 

Délben a csoport a Palliser Nagyszálló disztermében zártkőrü társasebé
det rendezett baratai. a társadalmi és bajtársi egyesületek vezetöi. hozzA
tartozóik és vendégeik részére. Az érkezőket a csap. vezető és helyettese. 
s a rendezők fogadták, akik érdeklödéssel szemlélték meg akiállitott 
Csendőrlablót és az Életleirások örzésére készített Díszládát. Az ünnepi 
musort Szabó Gellért hdgy. vezette. A csoport vendégét. valamint a meg
jelenteket a csoportvezető üdvözölte. majd Ft. Molnár István plébános 
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imája után az ebéd kezdetét vette. A hagyományos pohárköszöntőt Dr. 
Kiss Gyula mondotta, többek között az alábbiakat: "Ez a százesztendős 
évforduló úgy érzem nemcsak a mienk, hanem az egész, az oszthatatlan 
Magyar Nemzeté. Ezért ma, mindenütt a szabad világban, ahol volt csen
dőrök élnek az emigrációs magyarságnak, az ő barátaiknak mondják el, 
hogy ki Volt a M.Kir. Csendőrség, jogutódja a M.Kir. Csendőr Bajtársi Kö
zösség, s hogy mit tett az elmúlt 100 év alatt. 

Ezért mi is Önöknek, a mi kedves barátainknak mondjuk el, hogy 64 
éven át védtük az ország rendjét békében háborúban, képviseltük a tör
vényt híven és becsülettel szolgáltuk az örök Magyarországot. Utána a 
nyugaton 36 évvel ezelőtt megalakítottuk yjlágszervezetünket, hogy egy
mást segíthessük. Híven őriztük magyar nyelvünket, ápoltuk kultúránkat, 
szép hagyományainkat, s ha ritkuló sorban is, de erőnkhöz képest támo
gattuk egyházainkat, egyesületeinket. Végül küzdöttünk elszántan az 
emigrációs magyar élet legnagyobb ellensége a közöny ellen. 

A mai nappal beléptünk a 101. esztendőbe. Szálljon üzenetem minden 
bajtársamhoz, kicsi és még kisebb csoport jainkhoz, azok vezetőihez, akik 
előrehaladott korukban is hűséggel viszik tovább közösségi ügyeinket: 
szeretném mindannyiuk kezét megszorítani és kérni őket, tartsák össze 
továbbra is csoport jainkat, tartsák számon egymást - jobban mint eddig 
- hogy majd amikor legjobban rászorulunk egy kis n.egértő szeretetre 
egy bajtárs unk se legyen egyedül, elhagyatottan ... 

Befejezésül szálljon imánk a Mindenhatóhoz, adja vissza Kárpátok 
koszorúzta Hazánknak szabadságát, adjon boldogulást a mi Véreinknek. 
Amikor ez meg lesz-nem kétséges-a szabad, a független Magyarország 
majd megadja nekünk a tárgyilagos ítéletet, majd föl fog állítani olyan 
közbiztonsági testületet, melynek nemzeti zászlóján rajta lesz a mi 
jelmondatunk, hogy mutassa az utat a szebb, a jobb magyar jövendő felé: 
Híven, becsülettel, vitézül. Ürítem poharam a szabad, független magyar 
nemzet csendőrségére ! " 

A választékos, izletes ebéd elfogyasztása, s Nt. Göndöcz Kálmán ref lel
kipásztor imája után Szabó G. bs. röviden bemutatta vendégünket, az ün
nepi"'" szónokot vitéz Thassy-Plávenszky alez-t majd fölkérte beszéde el
mondására.!L.a 2. fejezetben/ Több gratuláció és hosszú taps követte a 
mély érzéssel előadott visszaemlékezést. 

Az ünnepi beszéd után az egyházi és világi egyesületek vezetői szólaltak 
fel emlékezvén meg a 100. évfordulóról és kívántak további sikert az együt
tes közösségi munkához: Nevezetesen : Seibert Albert bs. a Szt. Erzsébet 
Egyházközség világi elnöke, Bíró Imre a Kálvin Magyar Református Gyü
lekezet gondnoka, Ft. Horváth Miklós ny. plébános, bs., a bajtársaktábori 
papja. 

A magyar egyházi közösségek képviselőinek megtisztelő szavai után vi
téz Duska László a MHBK központi vezetője, a Széchenyi Társaság alapí
tója, az MKCsBK tb. tagja emelkedett szólásra és mondotta többek között 
az alábbiakat: ... " Ne legyen ez az évforduló az "oszolj" 'kürt jele, hanem a 
"készenlét" hívása! Legyen a Centennárium egy befeléfordulás, e~y ~rő
felmérés. Tudunk-e még eskünk szerint engedelmeskedni Híven, ,Becsü-
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lettel, Vitézül? Vagy nem? Én biztos vagyok benne, hogy Igen! Úgy le
gy,en!" 
A további fölszólalók voltak: Magas István hdgy. , tb. cső. a M.Sz. V.Sz. 
kanadai elnöke, Fülöpp József őrgy., tb. cső. a Széchenyi Társaság volt el
nöke, vitéz Balogh József fhdgy., a Magyar Vitézi Rend nyugatkanadai 
hadnagya, Berdin Árpád az Árpi's Industries Ltd. tulajdonosa és a Calga
ry-i Kanadai-Magyar Kultúr Egyesület elnöke, Zsitvay Sándor hdp. őrm., 
az MHBK Calgary-i csoportjának vezetője, Kennedy Tamás hírlapíró, a 
Magyar Hírmondó szerkesztője, a M.Sz.V.Sz. Calgary csoportjának veze
tője, Szikora József okl. mérnök, a Calgary-i Magyar Mérnök Egyesület 
tagja. Az ünnepi beszédet, valamint az együttérző, megemlékező szava
kat a csoportvezető köszönte meg, majd kiosztásra kerültek a MKCsBK 
Vezetője által alapított JDÉ kiadásával kapcsolatosan érkezett díszokle
velek. A csoportvezető zárószavai után a bajtársak és vendégeik kellemes 
hangulatban töltötték el a délutánt és maradtak együtt a késő órákig, s egy 
szép összejövetel emlékével vettek búcsút a jubiláló csoport és hozzátar
tozóitól. 

lA fényképfelvételeket Pölöskey László készítette.! 

vitéz Thassy-Plávenszky Ferenc alez. 
és Szelei József cső. csoportvezető 
megkoszorúzzák a Hősi Emléket 

Calgaryban 1981.II.14-én 

A Calgary-i MKCsBK csoport 
által a 100. évforduló emlékére 

adományozott bronz emléktábla. 
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imája után az ebéd kezdetét vette. A hagyományos pohárköszöntőt Dr. 
Kiss Gyu1a mondotta. többek között az alábbiakat : " Ez a százesztendös 
évforduló úgy érzem nemcsak a mienk. hanem az egész. az oszthatatlan 
Magyar Nemzeté. Ezért ma. mindenutl a szabad világban. ahol volt csen
dörök éJnek az emigrációs magyarságnak. az ő barátaiknak mondják el , 
hogy ki volta M.Kir. Csendőrség, jogutódja a M.Kir. Csendőr Bajtársi Kö
zösség, s hogy mit tett az elmúlt 100 év alatt. 

Ezért mi is Önöknek, a mi kedves barátainknak mondjuk el. hogy 64 
éven át védtuk az ország rendjét békében háborúban, képviseltük a tör
vényt híven és becsülettel szolgáltuk az örök Magyarországot. Utána a 
nyugaton 36 évvel ezelőtt megalakitottuk 't.ilágszervezetünket, hogy egy
mást segíthessük. Híven őriztük magyar nyelvünket, ápoltuk kultúránkat, 
szép hagyomltnyainkat, s ha ritkuló sorban is , de erőnkhöz képest tAmo
gattuk egyházainkat, egyesü!eteinket. Végül kűzdöttünk elszántan az 
emigrációs magyar élet legnagyobb ellensége a közöny ellen. 

A mai nappal beléptünk a 101. esztendőbe. Szálljon üzenetem minden 
bajtársamhoz, kicsi és még kisebb csoport jainkhoz, azok vezetőihez, akik 
előrehaladott korukban is húséggel viszik tovltbb közösségi ügyeinket : 
szeretném mindannyiuk kezét megszorítani és kérni őket, tartsák össze 
továbbra is csoport jainkat, tartsák számon egymást- jobban mint eddig 
- hogy majd amikor legjobban rltszorulunk egy kis n.egértő szeretetre 
egy bajtárs unk se legyen egyedül , elhagyatottan .. . 

Befejezésül szálljon imánk a Mindenhatóhoz, adja vissza Kárpátok 
koszorúzta Hazánknak szabadságát, adion boldogulást a mi Véreinknek. 
Amikor ez meg lesz- nem kétséges--a szabad, a független Magyarország 
majd megadja nekünk a tárgyilagos itéletet. majd föl fog állitani olyan 
közbiztonsági testületet. melynek nemzeti zászlóján rajta lesz a mi 
jelmondatunk, hogy mutassa az utat a szebb. a jobb magyar jövendő felé : 
Hiven, becsülettel. vitézül. Ürítem poharam a szabad, független magyar 
nemzet csendőrségére! ., 

A választékos , izletes ebéd eUogyasztása, s Nt. Göndöcz Kálmán ref lel
kipásztor imája után Szabó G. bs. röviden bemutatta vendégünket, az ün
nepi szónokot vitéz Thassy-Plávenszky alez-t majd fölkérte beszéde el: 
mondására ./L.a 2. fejezetbenI Több gratuláció és hosszú taps követte a 
mély érzéssel előadott visszaemlékezést. 

Az ünnepi beszéd után az egyházi és világi egyesületek vezetői szólaltak 
fel emlékezvén meg a 100. évfordulóról és kivántak további sikert az együt
tes közösségi munklthoz : Nevezetesen : Seibert Albert bs . a Szt. Erzsébet 
Egyhá.zközség világi elnöke, Biró Imre a Kálvin Magyar Református Gyü
lekezet gondnoka, Ft. Horváth Miklós ny. plébános, bs ., a bajtársa k tábori 
papja. 

A magyar egyházi közösségek képviselőinek megtisztelő szavai után vi
téz Duska László a MHBK központi vezetője . a Széchenyi Társaság alapI
tója. az MKCsBK tb. tagja emelkedett szólásra és mondotta többek között 
az alábbiakat: ... " Ne legyen ez az évforduló az "oszolj" kürt jele, hanem a 
,.készenlét" hívása ! Legyen a Centennárium egy befeléfordulás, e,y ~rö
felmérés . Tudunk-e még eski.J.nk szerint engedelmeskedni Hiven, Becsü-
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lettel , Vitézül ? Vagy nem ? 1!:n bizlos vagyok benne, hogy Igen! Úgy le
gyen!" 
A további fölszólalók voltak : Magas István hdgy., tb . cső. a M.sz. V.Sz. 
kanadai elnöke, Fülöpp József őrgy .. tb. cső. a Széchenyi Társaság volt el
nöke, vitéz Balogh József fhdgy ., a Magyar Vitézi Rend nyugatkanadai 
hadnagya, Berdin Árpád az Árpi 's Industries Ltd. tulajdonosa és a Calga
ry-i Kanadai-Magyar Kultúr Egyesület elnöke, Zsitvay Sándor hdp. őrm ., 
az MHBK Calgary-i csoportjának vezetője , Kennedy Tamás hírlapiró. a 
Magyar Hírmondó szerkesztője, a M.Sz.V.Sz. Calgary csoportjának veze
tője, Szikora József okl . mérnök, a Calgary-i Magyar Mérnök Egyesület 
tagja . Az ünnepi beszédet, valamint az együttérző, megemlékező szava
kat a csoportvezetö köszönte meg, majd kiosztásra kerültek a MKCsBK 
Vezetője által alapított JOE kiadásával kapcsolatosan érkezett díszokle
velek. A csoportvezető zár6szavai után a bajtársak és vendégeik kellemes 
hangu1atban töltötték el a délutánt és maradtak együtt a késő órákig, s egy 
szép összejövetel emlékével vettek búcsút a jubiláló csoport és hozzátar
tozóitól. 

lA [ényképfelvételeket Pölöskey László készítette.! 
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vith Tba$Sy·Plh'enn.ky Ferenc .Iez. 
it Szeld J6ud cso. Cloporlvezetó 
megkoSloruuák a HÖII Emléket 

Calgar)'ban 1981 .I1 .H-in 

A Calgary·1 MKCs8K csoport 
által a 100. évforduló emlékére 

adom!nyozoU bronz emléktIIbia. 
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"Szeretett kedves Bajtársaim! 

Otthon sok szenvedésen keresztül menve gyermekeim 1964. évben kiho
zattak Kanadába feleségemmel együtt, kit sajnos 10 éve, hogy itt eltemet
tem. Mostanáig mint kertész dolgoztam, de ez évtől kezdve már végleg 
nyugalomba vonultam. 

Ma, életem röppályájának leszálló évében, 85. évemben vagyok, már az 
élet csendes szemlélője. Évfolyamtársaim már mind átköltözködtek az 
örökkévalóságba. Én az isteni Gondviselés jóvoltából, messze szeretett 
hazámtól - állom az őrséget. 

Szelei Józsefnek és Dr. Kiss Gyulának - az Előbbinek iskolaparancs
noka voltam - valamint az MKCsBK Calgary-i csoport egyöntetű meg
nyilvánulása volt, hogy nekik köszönhetem, hogy a Csendőrség 100 éves 
évfordulóján én mondhattam az ünnepi beszédet, s itt köztetek megjelen
hettem. 

Köztetek létem alatt láttam és tapasztaltam, hogya csendőr fiatalság
ból talpra esett, józan gondolkodású, erős akaratú emberek lettek és ki
vívták itt a jelenben, az idegenben a teljes elismerést, a megbecsüléet. 

Végül még egyet akarok mondani. Mi itt az idegen világban az emigrá
cióban egy nagy családot képezünk, ezért a szeretet, egyetértés és az ösz
szetartás honosodjon meg Bennünk, továbbá egymás iránti nemes meg
értés, gondolkodás vezesse e nagy család minden tagját. 

Tiszteletteljesen búcsúzom erőt, egészséget kívánva, Feleségeiteknek 
kézcsókom jelentését kérve, tartsátok meg a MAGYAR ÉLET színvona
lát, melyet az Isten a lelketekbe oltott 

HÍVEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL! 

Ottawa, 1981. II. 28-án 
szeretettel bajtársatok 

vitéz Thassy-Plávenszky s.k." 

1980.X.22-én tartotta meg a csoport hagyományos Katalin-bálját a Szt. 
István teremben a bajtársak, hozzátartozóik és barátaik részvételével. 
Az izletes és bőséges vacsorát Vörös Imréné vezetésével Karancz J ános
né, Fazekas Lajosné, Dr. Fabó Károlyné. özv. Nagy Sándorné, Földessy 
Mihályné és Dr. Kiss Gyuláné készítették, kiknek odaadó, lelkes és sikeres 
munkájukért a csoportvezető Szelei József cső . fejezte ki mindannyiuk 
hálás köszönetét. 

CALGARY/Alberta/ A Rockyview Park-ban, a Kanadai Magyar Kultúr
központ területén tartották meg az MHBK, az MKCsBK, a MSzSz és a Vité-

I zi Rend helyi csoportjai közös "BAR BQ"-jukat, a szokásos nyári pikniket 
1980. VI. 22-én. A nyári kirándulás ezúttal tábori lnisével vette kezdetét. 
A magyar, kanadai és MHBK zászlókkal, valamint virágo~kal gazdagon 
dízsített tábori oltár előtt magyar nyelv ű szentmisét mondott Ft. Molnár 
István plébános. A szentbeszédet Ft. Horváth Miklós ny. plébános, 'az 
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MHBK egyik alapító, köztiszteletben álló tagja mondotta. Örömének adott 
kifejezést, hogyabajtársak munkájukkal, földi hazánkra való emlékezés 
mellett az égi haza jelentőségét is szem előtt tartják. Végül elismeréssel 
szólott az egyletközi együttműködésről , melyről a bajtársak ezen összejö
vetelükkel is tanúságot tettek. A mise alatt a Nyugdíjasok énekeltek, a 
csengőt kürtjel helyettesítette . A Kultúrközpontban tartott első tábori mi
se a Himnusz eléneklésével ért véget. 

Utána megterítették az asztalokat, s a finom sülthús , kolbász és lacipe
csenye, különböző frissítők , s Koronghy Gyula zenekara megteremtették 
a jó hangulatot és a vidámságot. A pikniken részt vett vitéz Duska László, 
az MHBK központi vezetője. Megjelentek Nt. Göndöcz Kálmán ref. lelki
pásztor, Berdin Árpád a Kultúr Központ elnöke és számos tagja a magyar 
közéletnek feleségeikkel. A már hagyományossá vált közös piknik főren
dezője Zsitvay Sándor bs . az MHBK helyi csoportjának vezetője volt, míg 
a rendező bizottságban Zsitvay Sándorné, Karancz Jánosné, Szelei József, 
vitéz Balogh József, Dániel János , Dániel Gyula , Karancz János, Sárközi 
Kálmán és Szőke Károly végeztek különösen jó munkát a kirándulás szép, 
közös sikere érdekében. 

/M.H.1980. szept.! 

1980. december 13·án, az Árpádházi Szt. Erzsébet egyház Szt István ter
mében tartották meg a bajtársi egyesületek helyi csoportjai közös rende
zésben társasvacsorával egybekötött Borbála-est jüket. Az izletes vacsora 
elfogyasztása után Fülöp József őrgy. felolvasta a legidősebb tüzér baj
társ vitéz Almay Béla tü. vk. ezredes üzenetét. Utána Dániel Gyula bs. ad
ta elő Borbála-tekercsét, mely a tüzéreken kívül foglalkozott a helybeli 
magyar élet több szereplőjével is. A hallgatóság megérdemelt tapssal ju
talmazta a több éles meglátásra valló , találó megjegyzéseket tartal
mazó versszakokat. Az est főrendezője a lelkes és tevékeny rendező bi
zottság élén Zsitvay Sándor bs. volt , az MHBK helyi csoportjának vezető
je. 

Fiataljaink .Palotás-t táncolnak a Calgary-i 
MHBK 1981.III.7-iki 25-ik ünnepélyes HUNGÁRIA Bálján. 
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"Szeretett kedves Bajtársaim! 

Otthon sok szenvedésen keresztül menve gyermekeim 1964. évben kiho
zattak Kanadába feleségemmel együtt, kit sajnos 10 éve, hogy itl eltemet. 
tem. Mostanáig mint kertész dolgoztam, de ez évtől kezdve már végleg 
nyugalomba vonultam. 

Ma, életem röppályájának leszálló évében, 85. évemben vagyok, már az 
élet csendes szemlélője. ÉVfolyamtársaim már mind átköltözködlek az 
örökkévalóságba. Én az isteni Gondviselés jóvoltából, messze szeretett 
hazámtól- állom az őrséget. 

Szelei Józsefnek és Dr. Kiss Gyulának - az Előbbinek iskolaparancs
no~a .volt~m - valamint az MKCsBK Calgary-i csoport egyöntetü meg. 
nYllvanulasa volt, hogy nekik köszönhetem, hogy a Csendőrség 100 éves 
évfordulóján én mondhattam az ünnepi beszédet, s itt köztetek megjelen. 
hettem. 

.Köztetek létem . .?latt láttam és tapasztaltam. hogy a csendőr fiatalság
boi talpra esett, Jozan gondolkodású, erős akaratú emberek lettek és ki
vívták itt a jelenben, az idegenben a teljes elismerést, a megbecsűléet. 
. Yégül még egyet akarok mondani. Mi itt az idegen világban az emigrá

cloban egy nagy családot képezünk, ezért a szeretet, egyetértés és az ösz
szetartás honosodjon meg Bennünk, továbbá egymás iránti nemes meg
értés, gondolkodás vezesse e nagy család minden tagját. 

Tiszteletteljesen búcsúzom erőt, egészséget kívánva , Feleségeiteknek 
kézcsókom jelentését kérve. tartsátok meg a MAG YAR ÉLET színvona
lát, melyet az Isten a lelketekbe oltott 

HIvEN, BECSÜLETTEL, VITÉZÜL! 

Ottawa, 1981. II. 28-án 
szeretettel bajtársatok 

vitéz Thassy-Plávenszky s.k. " 

1980.X.22-én tartotta meg a csoport hagyományos Katalin-bálját a Szt. 
István teremben a bajtársak, hozzátartozóik és barátaik részvételével. 
Az izletes és bőséges vacsorát Vörös Imréné vezetésével Karancz János
né .. ~azek~s Lajosné, Dr. Fabó Károlyné. özv. Nagy Sándorné, Földessy 
Mihalyné es Dr. Kiss Gyuláné készítették , kiknek odaadó lelkes és sikeres 
munkájukért a csoportvezető Szelei Jőzsef cső. fejezte' ki mindannyiuk 
hálás köszönetét. 

.. CALGAR::Vi Alberta/ A Rockyview Park-ban, a Kanadai Magyar Kultúr
kozpont teruletén tartották meg az MHBK az MKCsBK a MSzSzés a Vité
zi Rend hel~i csoportjai közös " BAR BQ" .jukat, a szokásos nyári pikniket 
1980. VI.22-en. A nyári kirándulás ezúttal tábori misével vette kezdetét. 
A. m.agyar, ka~ad~i és ~BK zászlókkal , valamint virágokkal gazdagon 
dlzsltett tábori oltar elott magyar nyelvü szentmisét mondott Ft Molnár 
István plébános. A szentbeszédet Ft. Horváth Miklós ny. plébános, 'az 
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MHBK egyik alapító, köztiszteletben álló tagja mondotta. Örömének adott 
kifejezést , hogyabajtársak munkájukkal, földi hazánkra való emlékezés 
mellett az égi haza jelentőségét is szem előtt tartják. Végül elismeréssel 
szólolt az egyletközi együttműködésrőL melyről a bajtársak ezen összejö
vetelükkel is tanúságot tettek. A mise alatt a Nyugdíjasok énekeltek, a 
csengőt kürtjel helyettesítette . A Kultúrközpontban tartott első tábori mi
se a Himnusz eléneklésével ért véget, 

Utána megteritették az asztalokat. s a finom sülthús, kolbász és lacipe· 
csenye. különböző frissítők , s Koronghy Gyula zenekara megteremtették 
a jó hangulatot és a vidámságot . A pikniken részt vett vitéz Duska László , 
az MHBK központi vezetője . Megjelentek Nt. Göndöcz Kálmán rel. lelki
pásztor, Berdin Arpád a Kultúr Központ elnöke és számos tagja a magyar 
közéletnek feleségeikkel. A már hagyományossá vált közös piknik főren
dezője Zsitvay Sándor bs. az MHBK helyi csoportjának vezetője volt, míg 
a rendező bizottságban Zsitvay Sándorné, Karancz Jánosné, Szelei József. 
vitéz Balogh József, Dániel János . Dániel Gyula. Karancz János. Sárközi 
Kálmán és Szőke Károly végeztek khIönösen jó munkát a kirándulás szép. 
közös sikere érdekében . 

IM.H.1980. szept.! 

1980. december 13·án, az Arpádházi Szt. Erzsébet egyház Szt István ter
mében tartották meg a bajtársi egyesületek helyi csoportjai közös rende
zésben társasvacsorával egybekötött Borbála-est jüket. Az izletes vacsora 
elfogyasztása után Fülöp József őrgy. felolvasta a legidősebb tüzér baj
társ vitéz Almay Béla tü . vk. ezredes üzenetét . Utána Dániel Gyula bs. ad
ta elő Borbála~tekercsét, mely a tüzéreken kíviü foglalkozott a helybeli 
magyar élet több szereplőjével is . A hallgatóság megérdemelt tapssal ju
talmazta a több éles meglátásra valló, találó megjegyzéseket tartal
mazó versszakokat. Az est förendezője a lelkes és tevékeny rendező bi
zottság élén Zsitvay Sándor bs. volt. az MHBK helyi csoportjának vezető· 
je. 

Fiataljaink Palotás·t táncolnak a Calgary-I 
MHBK 198I.1Il .7·lkl 2~lk ünnepélyes IIUNGÁRlA Báljin . 
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CALGARY /Alberta/ Ifjúságunk magyarságtudományban elért ered
ményeinek pályadíj kitűzése útján való támogatására rendezte meg az 
MHBK helyi csoportja 25 . . bálját. A bál tiszteletbeli elnöke volt The Honou
rable Frank Lynch-Staunton, Alberta kormányzója , tb. fővédnökei orszá
gos és tartományi főtisztviselők , tb. védnökei egyházaink és egyesülete
ink. A palotást 16 pár mutatta be , s az elsőbálosok keringőjét 16 pár táncol
ta. A jól sikerült bálért az elismerés a 19 fős Bál-Bizottságot, a főrendező 
Ifj. Kiss Gyulát s a bál elnökét Zsitvay Sándor bs. csoportvezetőt illeti 
meg. 

VICTORIA/British Columbia/ Helybeli bajtársaink 1981. II. 19-én jöttek 
össze teljes számban a Hungarian Village különtermében vitéz Hangodi 
János alhdgy. csoportvezető hívására és emlékeztek meg volt Testüle
tünk 100. születésnapjáról. Á bajtársi esten résztvett vitéz . 
Thassy-Plavenszky Ferenc alez. /Ottawa,Ont./ s beszédet mondott. Ott
tartózkodása alatt a csoportvezető és felesége , míg Vancouver-i látoga
tása során Makranczi Imre őrm. és felesége látták vendégül, a kalauzol
ták, hogy minél többet láthasson meg Kanada nyugati partjának szépsége
iből. 

A magyar élet eseményei világszerte 
Ausztrália 

PERTH/Nyugat Ausztrália/ A Perth-i Magyar EV.-Ref. EgyházközSég 
tagjai igen tartalmas egyházi és társadalmi programot valósítottak meg 
az 1980-as esztendőben , melynek során a fiatalok konfirmációja volt kie
melkedő. Az októberi temetőlátogatás alkalmával virágot helyeztek el 
volt presbyterük néhai vitéz Oláh-Sajti Lajos zls . bajtársunk sírjára . 
/E. T.1980.XII.6./ 

A " Perthi Magyar Hírek" 1980. decemberi számában " Ma~·;yar könyv
ről van szó" cikkben ismerteti Dr. Rektor Béla szds . bs-unk 1980-ban meg
jelent könyvét, " A Magyar Királyi Csendőrség Oknyomozó Története" -t. 
A cikk írója vitéz Szombathy Lajos János zls. bs-unk a többek között az 
alábbiakat mondja : " A munkáért a jeles szerző már 1977-ben Árpád 
Aranyérmet felső díjat/ nyert a Clevland-i tudományos irodalmi és művé
szeti pályázaton. A kitűnő stílusban írott könyv legfőbb értéke a követke
zetes tárgyilagosság, a minden vonatkozásban megőrzött elfogulatlanság , 
mely nem engedi meg az ismeretek alapján kialakuló vélemény elhallga
tását, vagy az események ma is elfogult értékelését. " 

Európa 
MÜNCHEN /Nyugatnémetország/ Az Európai Szabad Magyar Kong

resszus /ESZMK/ 1980.X.18-án - alapítás ának 10. évfordulóján - tartotta 
tisztújító közgyűlését. Az 1978-as Hága-i 2. Magyar Világkongresszusának 
határozatait követve /B.L.1979/2.szám/ elfogadta négy földrészt átfogó 
szervezeteinek közös Memorandumát, hogy azt angol nyelven a Madrid-i 
konferencia elé terjessze. Az 1975-ös Helsinki-i Egyezmény betartásának 
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felülvizsgálata lesz Belgrád után Madridban, 1980 novembertől kezdve a 
záróokmány aláíróinak a feladata. 

A Memorandum tartalomjegyzéke képet ad arról a vádiratról, melyet a 
szabad földön élő magyarság nyujt be a saját nevében, de az elnémított 
10 millió helyett, s kiáltja oda a Nyugatnak, követelvén az emberi , az alap
vető szabadságjogokat és azoknak betartását a szovjet-orosz hatalom ál
tal hivatalban tartott bábkormányok által. 

A Memorandum szót emel a kisebbségi elnyomás alatt élő romániai és 
csehszlovákiai magyarság üldözése ellen és csatolja a Csehszlovákiai Ma
gyarok Nemzeti Bizottságának 20 oldalra kinyomtatott un. " Kartáját" . 

/Nemzetőr , 1980.XI.15./ 

Délamerika 

SAO PAULO /Brazilia/ Nagy napja volt 1980.VII.3 és 4-én a helybeli me
nekült magyar Szt. Gellért bencés kolostornak. II. János Pál pápa a 12 mil
liós világvárosban pont az ő házukat választotta szállásul nagy megrökö
nyödésükre , majd kimondhatatlan örömükre. A Pápát és nagy kíséretét 
július 3-án, a délutáni órákban két hatalmas helikopter hozta át hozzájuk a 
Campo Marto-ról az iskola sportpályájára. 

Aznap érkezett reggel, milliók sorfala között a nagy repülőtérről a Cam
po Martora l hogy ünnepi szentmiséjét és szentbeszédét ismét milliós tö
megek előtt Sao Paulo óriási , külön erre a célra létesített terén elmondja. 
A brazilok olyan óriási lelkesedéssel fogadták, hogy a szűkszavú Casaroli 
érsek is azt mondta, hogy ilyent még nem látott. 

Ilyen előzmények után szállt le az iskola sportpályáján, a bencés atyák, 
a magyar nővérek és diákok kimondhatatlan örömére. A Pápa először a 
kápolnába vonult , azután az ebédlőbe , a tőle kívánt "egyszerű magyar 
ebédre". Ebéd után rövid pihenőre tért, .s máris vitte a két helikopter az 
Ibirapuera park nagy sportcsarnokába, ahol Sao Paulo szerzeteseivel ta
lálkozott és papságával. Innét a közeli nagy stadionba vitte a gép , ahol 
150.000 ipari munkás előtt a legégetőbb problémákról beszélt. Este a Szent 
Imre Kollégiumban 10 óra körül ült le vacsorához , a püspökökkel , utána 
újabb fogadás. Ft. Dr. Hets Aurelian, O.S.B. , plébános így jellemzi: " II. 
János Pál pápa személyes varázsával, karizmatikus lényével, fellépésé
vel, gesztusaival, nézésével, mosolyával, sőt hallgatásával is lebilincselte 
Brazília minden rétegét.' 'Curitiba-ban a "Nagy Vizek Államának főváro
sában, ahol talán legmagasabb volt a lelkesedés , azt kérték tőle , hogy le
gyen curitibai lakos . Mosolyogva válaszolta a tömegnek: "Nem az én hi
bám, ha Szent Péter nem Curitibát tette meg székhelyéül" /Életünk, 
1980.szept./ 

Északamerikai Egyesült Államok 

Clevelanp/Ohio/ 1980.XI.28-30-ig folyt le a Cleveland Plaza Hotel termei
ben a XX. Magyar Találkozó, a Magyar Társaság VIII. Magyar Kongresz
szusa a legteljesebb siker jegyében. A fokozott előzetes érdeklődésnek 
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CALGARY /Albertal Ifjúságunk magyarságtudományban ele l·t ered
ményeinek pályadíj kitüzése útján való támogatására rendezte meg az 
MHBK helyi csoportja 25. báljAt. A bál tiszteletbeli elnöke volt The Honou
rable Frank Lynch-Staunton, Alberta kormányzója , tb. fövédnökei orszá
gos és tartományi rötisztviselök , tb. védnökei egyházaink és egyesWete
ink. A palotást 16 pár mutatta be, s az elsöbálosok keringöjét 16 pár táncol
ta. A jól sikerWt bal ért az elismerés a 19 fös Bál-Bizottságot. a Iorendező 
Ifj. Kiss Gyulát s a bál elnökét Zsitvay Sándor bs. csoportvezetöt iUeti 
meg. 

VICTORIA/British Columbia/ Helybeli bajlársaink 1981 . 11 .I9-én jöttek 
össze teljes számban a Hungarian ViJlage különtermében vitéz Hangodi 
János alhdgy. csoportvezetö hívására és emlékeztek meg volt Testüle
ti'lnk 100 . születésnapjáról. Á bajtársi esten résztvett vitéz 
Thassy-Plavenszky Ferenc alez. IOttawa ,Ont.1 s beszédet mondott. Ott
tartózkodása a latt a csoportvezetö és felesége, míg Vancouver-j látoga
tása során Makranczi Imre őrm. és fe lesége látták vendégül, a kalauzol
ták. hogy minél többet láthasson meg Kanada nyugati partjának szépsége
iböl. 

A magyar élet eseményei világszerte 
Ausztrália 

PERTH/Nyugat AusztráliaI A Perth-i Magyar EV.-ReL Egyházkozség 
tagjai igen tartalmas egyházi és társadalmi programot valósítottak meg 
az 198Q..as esztemlóben, melynek soran a fiatalok konfirmációja volt kie
melkedő. Az októberi temetőlátogatás alkalmával virágot helyeztek el 
volt presbyterük néhai vitéz OIáh-Sajti Lajos zls. bajtársunk sírjára. 
IE. T.1980.XII.6.1 

A "Perthi Magyar Hírek" 1980. decemberi számában "Ma~ya r könyv
ről van szó" cikkben ismerteti Dr. Rektor Béla szds. bs-unk 198Q..ban meg
jelent könyvét, "A Magyar Királyi Csendőrség Oknyomozó TÖrténete" -l . 
A cikk írója vitéz Szombathy Lajos János zls. bs-unk a többek között az 
alábbiakat mondja : "A munkáért a jeles szerző már 1977-ben Árpád 
Aranyérmet /elsö díjatl nyert a Clevland-i tudományos irodalmi és művé· 
szeti pályázaton. A kitűnő stílusban irotl könyv legfőbb értéke a követke
zetes tárgyilagosság, a minden vonatkozásban megörzött elfogulatlanság, 
mely nem engedi meg az ismeretek alapján kialakuló vélemény elhallga
tását. vagy az események ma is elfogult értékelését." 

Európa 
MÜNCHEN INyugatnémetországl Az Európai Szabad Magyar Kong

resszus IESZM KJ 1980.X.18-án - alapílásának 10. évfordulóján _ tartotta 
tisztújíló közgyulésél. Az 1978-as Hága-j 2. Magyar Világkongresszus ának 
határozatait követve IB.L.1979/2.szám/ eUogadta négy földrészl álfogó 
szen'czeteinek közös Memorandumát. hogy azt angol nyelven a Madrid-i 
konferencia elé terjessze. Az 1975-ös Helsinki-j Egyezmény betartás ának 
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felWvizsgálata lesz Belgrád után Madridban. 1980 novembertől kezdve a 
záróokmány aláíróinak a feladata. 

A Memorandum tartalomjegyzéke képet ad arról a vádiratróI. melyet a 
szabad földön élő magyarság nyujt be a saját nevében, de az elnémitolt 
10 millió helyett , s kiáltja oda a Nyugatnak, követelvén az emberi. az alap
vető szabadságjogokat és azoknak betartását a szovjet-orosz hatalom ál
tal hivatalban tartott bábkormányok által. 

A Memorandum szót emel a kisebbségi elnyomás alatt élő romániai és 
csehszlovákiai magyarság üldözése ellen és csatolja a Csehszlovákiai Ma
gyarok Nemzeti Bizottságának 20 oldalra kinyomtatott un . "Kartáját". 

!Nemzetőr, 198O.X1.I5 .1 

Délamerika 

SAO PAULO IBrazilial Nagy napja volt 1980. VlI.3 és 4-én a helybeli me
nekült magyar Szt. Gellért bencés kolostornak. ll . János Pál pápa a 12 mil
liós világvárosban pont az ő házukat választotta szállásul nagy megrökö· 
nyödésükre , majd kimondhatatlan örömükre. A Pápá t és nagy kíséretet 
július 3-án, a délutáni órákban két hatalmas helikopter hozta át hozzájuk a 
Campa Marto-ról az iskola spartpályájára. 

Aznap érkezett reggel, milliók sorfala között a nagy repülótérről a Cam
po Martora , hogy ünnepi szentmiséjét és szentbeszédét ismét milliós tö
megek előtt Sao Paulo óriási, külön erre a célra létesített terén elmondja. 
A brazi10k olyan óriási lelkesedéssel fogadták. hogy a szűkszavú Casaroli 
érsek is azt mondta, hogy ilyent még nem látott . 

nyen elözmények után szá III le az iskola spartpályáján, a bencés atyák, 
a magyar nővérek és diákok kimondhatatlan örömére. A Pápa először a 
kápolnába vonult, azután az ebédlőbe, a tőle kivánt .,egyszerű magyar 
ebédre" . Ebéd után rövid pihenőre tert. s máris vitte a két helikopter az 
lbirapuera park nagy sportcsarnokába, ahol Sao Paulo szerzeteseivel ta
Iálkozott és papságával. Innét a közeli nagy stadionba vitte a gép. ahol 
150.000 ipari munkás elött a legégetöbb problémákról beszélt. Este a Szent 
Imre Kollégiumban 10 óra körül ült le vacsorához, a püspökökkel, utána 
ujabb fogadás . Fl. Dr. Hets Aurelian , O.S.B .. plébános így jellemzi ' " II. 
János Pál pápa személyes varázsával , karizmatikus lényével. fellépésé
vel , gesztusaival, nézésével. mosolyáva!. sőt hal1gatás~va1 is lebilincselte 
Brazilia minden rétegét."Curitiba-ban a .. Nagy Vizek Allamának fóváro
sában. ahol talán legmagasabb volt a lelkesedés , azt kérték tőle , hogy le
gyen curitibai lakos. Mosolyogva válaszolta a tömegnek: "Nem az én hi
bám, ha Szent Péter nem Curitibát telte meg székhelyéül"/Életünk, 
198O.szept.! 

Északamerikai Egyesült Államok 

ClevelanliJOhiol 198O.XI.28-3()"ig folyt le a Cleveland Plaza Hotel termei
ben a XX. MagyarTalálkozó, a MagyarTársaság VilI . Magyar Kongresz· 
szusa a legteljesebb siker jegyében. A fokozott előzetes érdeklödésnek 



CALGARY /Alberta/ Ifjúságunk magyarságtudományban elért ered
ményeinek pályadíj kitűzése útján való támogatására rendezte meg az 
MHBK helyi csoportja 25 . . bálját. A bál tiszteletbeli elnöke volt The Honou
rable Frank Lynch-Staunton, Alberta kormányzója , tb. fővédnökei orszá
gos és tartományi főtisztviselők , tb. védnökei egyházaink és egyesülete
ink. A palotást 16 pár mutatta be , s az elsőbálosok keringőjét 16 pár táncol
ta. A jól sikerült bálért az elismerés a 19 fős Bál-Bizottságot, a főrendező 
Ifj. Kiss Gyulát s a bál elnökét Zsitvay Sándor bs. csoportvezetőt illeti 
meg. 

VICTORIA/British Columbia/ Helybeli bajtársaink 1981. II. 19-én jöttek 
össze teljes számban a Hungarian Village különtermében vitéz Hangodi 
János alhdgy. csoportvezető hívására és emlékeztek meg volt Testüle
tünk 100. születésnapjáról. Á bajtársi esten résztvett vitéz . 
Thassy-Plavenszky Ferenc alez. /Ottawa,Ont./ s beszédet mondott. Ott
tartózkodása alatt a csoportvezető és felesége , míg Vancouver-i látoga
tása során Makranczi Imre őrm. és felesége látták vendégül, a kalauzol
ták, hogy minél többet láthasson meg Kanada nyugati partjának szépsége
iből. 

A magyar élet eseményei világszerte 
Ausztrália 

PERTH/Nyugat Ausztrália/ A Perth-i Magyar EV.-Ref. EgyházközSég 
tagjai igen tartalmas egyházi és társadalmi programot valósítottak meg 
az 1980-as esztendőben , melynek során a fiatalok konfirmációja volt kie
melkedő. Az októberi temetőlátogatás alkalmával virágot helyeztek el 
volt presbyterük néhai vitéz Oláh-Sajti Lajos zls . bajtársunk sírjára . 
/E. T.1980.XII.6./ 

A " Perthi Magyar Hírek" 1980. decemberi számában " Ma~·;yar könyv
ről van szó" cikkben ismerteti Dr. Rektor Béla szds . bs-unk 1980-ban meg
jelent könyvét, " A Magyar Királyi Csendőrség Oknyomozó Története" -t. 
A cikk írója vitéz Szombathy Lajos János zls. bs-unk a többek között az 
alábbiakat mondja : " A munkáért a jeles szerző már 1977-ben Árpád 
Aranyérmet felső díjat/ nyert a Clevland-i tudományos irodalmi és művé
szeti pályázaton. A kitűnő stílusban írott könyv legfőbb értéke a követke
zetes tárgyilagosság, a minden vonatkozásban megőrzött elfogulatlanság , 
mely nem engedi meg az ismeretek alapján kialakuló vélemény elhallga
tását, vagy az események ma is elfogult értékelését. " 

Európa 
MÜNCHEN /Nyugatnémetország/ Az Európai Szabad Magyar Kong

resszus /ESZMK/ 1980.X.18-án - alapítás ának 10. évfordulóján - tartotta 
tisztújító közgyűlését. Az 1978-as Hága-i 2. Magyar Világkongresszusának 
határozatait követve /B.L.1979/2.szám/ elfogadta négy földrészt átfogó 
szervezeteinek közös Memorandumát, hogy azt angol nyelven a Madrid-i 
konferencia elé terjessze. Az 1975-ös Helsinki-i Egyezmény betartásának 
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felülvizsgálata lesz Belgrád után Madridban, 1980 novembertől kezdve a 
záróokmány aláíróinak a feladata. 

A Memorandum tartalomjegyzéke képet ad arról a vádiratról, melyet a 
szabad földön élő magyarság nyujt be a saját nevében, de az elnémított 
10 millió helyett, s kiáltja oda a Nyugatnak, követelvén az emberi , az alap
vető szabadságjogokat és azoknak betartását a szovjet-orosz hatalom ál
tal hivatalban tartott bábkormányok által. 

A Memorandum szót emel a kisebbségi elnyomás alatt élő romániai és 
csehszlovákiai magyarság üldözése ellen és csatolja a Csehszlovákiai Ma
gyarok Nemzeti Bizottságának 20 oldalra kinyomtatott un. " Kartáját" . 

/Nemzetőr , 1980.XI.15./ 

Délamerika 

SAO PAULO /Brazilia/ Nagy napja volt 1980.VII.3 és 4-én a helybeli me
nekült magyar Szt. Gellért bencés kolostornak. II. János Pál pápa a 12 mil
liós világvárosban pont az ő házukat választotta szállásul nagy megrökö
nyödésükre , majd kimondhatatlan örömükre. A Pápát és nagy kíséretét 
július 3-án, a délutáni órákban két hatalmas helikopter hozta át hozzájuk a 
Campo Marto-ról az iskola sportpályájára. 

Aznap érkezett reggel, milliók sorfala között a nagy repülőtérről a Cam
po Martora l hogy ünnepi szentmiséjét és szentbeszédét ismét milliós tö
megek előtt Sao Paulo óriási , külön erre a célra létesített terén elmondja. 
A brazilok olyan óriási lelkesedéssel fogadták, hogy a szűkszavú Casaroli 
érsek is azt mondta, hogy ilyent még nem látott. 

Ilyen előzmények után szállt le az iskola sportpályáján, a bencés atyák, 
a magyar nővérek és diákok kimondhatatlan örömére. A Pápa először a 
kápolnába vonult , azután az ebédlőbe , a tőle kívánt "egyszerű magyar 
ebédre". Ebéd után rövid pihenőre tért, .s máris vitte a két helikopter az 
Ibirapuera park nagy sportcsarnokába, ahol Sao Paulo szerzeteseivel ta
lálkozott és papságával. Innét a közeli nagy stadionba vitte a gép , ahol 
150.000 ipari munkás előtt a legégetőbb problémákról beszélt. Este a Szent 
Imre Kollégiumban 10 óra körül ült le vacsorához , a püspökökkel , utána 
újabb fogadás. Ft. Dr. Hets Aurelian, O.S.B. , plébános így jellemzi: " II. 
János Pál pápa személyes varázsával, karizmatikus lényével, fellépésé
vel, gesztusaival, nézésével, mosolyával, sőt hallgatásával is lebilincselte 
Brazília minden rétegét.' 'Curitiba-ban a "Nagy Vizek Államának főváro
sában, ahol talán legmagasabb volt a lelkesedés , azt kérték tőle , hogy le
gyen curitibai lakos . Mosolyogva válaszolta a tömegnek: "Nem az én hi
bám, ha Szent Péter nem Curitibát tette meg székhelyéül" /Életünk, 
1980.szept./ 

Északamerikai Egyesült Államok 

Clevelanp/Ohio/ 1980.XI.28-30-ig folyt le a Cleveland Plaza Hotel termei
ben a XX. Magyar Találkozó, a Magyar Társaság VIII. Magyar Kongresz
szusa a legteljesebb siker jegyében. A fokozott előzetes érdeklődésnek 
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megfelelően nemcsak a US államaiból, hanem Kanadából, Venezuelából, 
Európából, sőt Ausztráliából is érkeztek képviseletek, vendégek. A párhu
zamosan folyó összejövetelek, előadások során az irodalmi és művésze st 
közönsége zsúfolásig megtöltötte a mintegy 1000 személy befogadására al
kalmas termet, míg a díszvacsorán több mint 500 személy jelent meg. 

A különféle ankétek, tanácskozások, előadások mutatják a tárgysorozat 
gazdagságát, s felölelték az emigrációs magyar élet valamennyi életmeg
nyilvánulását. A termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt folyt le az 
ankét, mely tárgyalta a szabad földön élő magyar családok gondjait, lehe
tőségeit és jövőjét. A tanácskozások kiterjedtek az ifjúság , a sajtó és a ket
tős járom alatt élő magyarság problémáira és a madridi konferenciára 
készült memorandum ismertetésére. 
A 3 nap alatt tartottak orvosi, mérnöki, cserkésztiszti, őstörténeti előadá
sokat és gazdag, változatos anyagot tartalmazó különféle kiállításokat. 

A X. 29-iki díszvacsora alkalmával a város polgármesterének képvisele
tében Hyvnar Vaclav köszöntötte a XX. Magyar Találkozót megrendező 
clevlandi Magyar Társaságot, s annak fáradhatatlan elnökét Dr. Nádas 
Jánost, majd hugát Dr. Nádas Rózsát és átnyújtotta a kitüntető polgár
mesteri proklamációt és a város arany kulcsát. Ugyanezen alkalommal az 
MHBK helyi főcsoportja, valamint a Magyar Csendőrök Családi Közössé
ge csoportunk emlékplakettet adtak át Dr. Nádas János elnöknek. Ezt kö
vette az Árpád Szövetség és az Árpád Akadémia díszokleveleinek átadása 
önzetlen munkásságukért, mellyel a Magyar Találkozót húsz éve szerve
zik, mint az amerikai magyarság nemzeti, tudományos és művészeti éle
tének kimagasló megnyilatkozasát. 

Ezután következett az Árpád érmek és elismerések kiosztása , melynek 
során Utczás Mihály szds./Adelaide , S.A. , Ausztráliai díszoklevelet nyert. 
Az év magyar családja Kocsondy Zoltán és felesége IGrand Rapid, USI az 
év magyar egyesülete a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége IMHBKI vi
lágszervezete. Az év magyarja: DR. NÁDAS JÁNOS a Magyar Társaság 
elnöke, a Magyar Találkozók állandó Titkárságának vezetője, stb., több, 
mint 30 éven át végzett kimagasló értékű külföldi közéleti tevékenységé
nek elismeréséül. 

A hagyományos Magyar Bálat Nyilas Ferenc és Kovács Andrea bálelnö
kök nyitottá k meg, mely egyre fokozódó kitűnő hangulatban folyt le záró
ráig. A külön bizottság által szerkesztett szokásos zárónyilatkozat főbb 
pontjai: 

al A szabadföldi magyarság fennmaradása érdekében szervezett emig
rációra van szükség. 

bl Magyar szülők gyermekeiket rendszeresen járassák magyar iskolá
ba és cserkészetbe. 

cl A szórványmagyarságot be kell kapcsolni . 
dl Minden magyar tartozzék magyar egyházhoz , járasson magyar lapot 

és vásároljon magyar könyvet. 
el Be kell kapcsolódnunk a befogadó országok közéletébe. 
fl Nem vagyunk "kis" nemzet. 16 milliós lélekszámunkkal a középnem

zetek közé sorolunk. 
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A XX. Magyar Találkozónak az alábbi bajtársaink Ibarátaink voltak 
többek között védnökei: 
v.Ághy-Asbóth Zoltán és felesége, Dr. Balló István és felesége, v. Beszé
des Lajos és felesége, Csepi Béla és felesége, v .Darabont Ferenc és felesé
ge, Detre Gyula és felesége, Dobolyi Árpád és Á~lesége, Domokos Sándor 
és felesége, özv. Domonkos Lászlóné Dr. Domonkos László és felesége, 
Dr. Felsőőry Attila és felesége,Gaál Mihály és felesége, Gara Imre és fe
lesége, v. Hamvas J. József és felesége, Karsay Elek, Keresztes Lajos és 
felesége, Dr. Kiss Gyula és felesége, Dr. Kocsis Lóránt és felesége, Kolta
vári Dénes, v. Máté Károly, v. Mohai Szabó Béla, Dr. Nagy György, Noel 
Péter és felesége, Nyilas Iván és felesége" v. Olchváry István és felesége, 
v.Pakuts Pál és felesége, Radnóthy Károly, Dr. Szatmári Lóránt, v. Szat
máry Károly és felesége, v. Szentpétery László, v. Baranchi Tamáska 
Ensre és felesége, Dr. v. Uj laki László, gr. Wass Albert és feleségr. Zá
honyi József és felesége, Záhonyi Botond. 

I-m-r-K.M. 1981.1.17. és Meghívól 
WASHINGTON (District, Columbia). Az Amerikai Egyesült Államok 

elnöke Nt. Bertalan Imrét, a New Brunswick-i N.J., református Egyház
község lelkészét, az Amerikai Magyar Szövetség alelnökét kinevezte a 
Madrid-i konferenci ára induló amerikai delegáció tagjául. A küldöttség
nek Nt. Bertalan Imrén kívül még 4 a Vasfüggöny mögül származó tagja 
van. (M.É.1980.IX.13.) 

CLEVLAND I Ohiol A Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya 
IN ational Commitee of Hungarians from Czechoslovakial a Felvidéki Ma
gyarság védelmében memorandumot nyújtott be a madridi konferencián 
résztvevő 35 kormánydelegációhoz. A felvidéki magyarságnak a nemzeti
ségi lét minden területén észlelhető sérelmeit összegező memorandumot 
a Bizottmány eljuttatta minden számbajöhető az emberi és kisebbségi jo
gokat védelmező nemzetkőzi szervezetnek, intézménynek is. A Bizott
mány szóvivője az Egyesült Államok külügyminisztérium a illetékes osz
tályának kellően dokumentált emlékiratot un. position paper-t nyújtott át. 
Ilyen magas nemzetközi szinten a cseh-szlovák ármány, a felvidéki ma
gyar nemzetiséglétét alapjaiban fenyegető sérelem-halmazat - 45 óta -
még nem exponáltatott. 
IS.L. 1980.II.5.1 

NEW BRUNSWICK INew Jerseyi A helybeli r. k. magyar Szent László 
egyházközség 1980-ban ünnepelte fennállásának 75. évfordulőját, azaz 
gyémánt-jubileumát. Maga a jubileumi év májusban kezdődött és október 
25-én tartott záróünnepséggel végződött. Erre az lakalomra Ft. Füzér Ju
lián O.F.M. , plébános meghívta az egyházközség díszvendégeként Dr. 
Habsburg Ottót, aki a Páneurópai Unio elnöke és az Európai Parlament 
tagja. Az egyházközség az egyik előkelő étterem különtermében 4 órakor 
zártkörű vacsorát adott, melyre az egyesületi vezetők, köztük Horváth 
Sándor zls., helybeli csoportunk vezetője és felesége is hivatalos volt. A 
vendégek bemutatása során bajtársunk katonásan jelentkezett, mint 
"Amerika keleti partján letelepedett MKCsBK-nak évtizedeken át cso
portvezetője - majd büszkén jelentette - hogya mi Testületünk volt az 
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egyedüli, mely az angyalos nagycímert az utólsó percig szolgálati kala
punkon viseltük. Dr. Habsburg, kinek láthatólag tetszett a jelentkezés, azt 
meleg kézszorítással fogadta és " Ti voltatok Magyarország legkiválóbb
jai" szavakkal köszönte meg. Majd vacsora előtt gyönyörű ma
gyarsággal rövid beszédet mondott, többek között az alábbiakat: 

"Szakadatlanul hangsúlyoznunk kell, hogy a szabadság és a totalitá
rizmus közötti koexisztencia nem lehetséges. Meg kell hiúsítani a totalitá
rius erők bekerítő műveleteit, bármilyen álarcban jelentkezzenek is ... Ne
héz évek vannak előttünk, magyarán, ,zord idők" és mindent el kell követ
nünk a nyugati közvélemény felvilágosítására a kommunistaveszedel
met illetően. Jól tudom, sokan vannak, akik azt mondják hat évtizedes an
tikommunizmus lassan már unalmas és végtelenül fárasztó. Igenám, de 
a kommunisták is hat évtizede fenyegetnek és nem fáradtak bele. És ha 
ők nem únják, miért únjuk mi? Ha nincs meg a kellő türelmünk és bátor
ságunk a szükséges ellenállásra, akkor semmi reményünk nem lehet a 
győzelemre.' , 

A vacsora után tömegével dedikálta a vendégek vacsorajegyeit/mert 
más nem volt/o A beszélgetések során nyilvánvaló lett, hogy Dr. Habsburg 
végtelen intelligens, közvetlen. Anyanyelvének vallja amagyart, s azt fe
lesége és gyermekei is beszélik. Jól ismeri azokat a tragédiákat, melyek a 
keleteurópai országokat, köztük Magyarországot érték. Tökéletesen is
meri a magyar álláspontot, több beszédében és könyvében ismertette. 
Nem kétséges, hogy mint Európa képviselő változatlan energiával dolgo
zik a magyar nép önrendelkezési jogainak elnyeréséért is . 

Este a Rutgers Egyetem nagytermében mondott beszédet angol nyelven 
nagyszámú hallgatóság előtt. Elutazása után már Londonból, Ft. Füzér 
Juliánhoz intézett levelében mondott ismételten köszönetet a "magyar és 
igaz keresztény légkörben töltött felejthetetlen órákért. " 
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/H.S.1981.1.19./ 

Dr. Habsburg Ottó " Jalta és ami utána következett 
címü könyvét dedikálja Horváth Sándornénak 1980.X.25-én. 

Kanada 
Toronto/Ontario/ 1980. IX.14-én a város által adományozott parkban 

/Sunnyside/ 11.000 lengyel és vasfüggöny mögötti országokból származó 
bavándorló jelenlétében leplezték le a Katyn-i /Smolensk mellett! erdőben 
1940 tavaszán az orosz NKVD által tarkónlövéssel meggyilkolt 14.000 len
gyel hadifogoly tiszt tragédiáját megörökítő monumentális emlékművet. 

A Kanadai Magyarok Szövetsége öt szervezetének küldöttségét Dr. 
Gyallay Papp Domokos elnök vezette . Az öt zaszlót vitéz Kövendy Károly 
szds. CM" Éljen Lengyelország" vezényszavára egyszerre hajtották meg, 
melyet a lengyelek óriási tapssal és éljenzéssel fogadtak. 

Ezt megelőzőleg, 1976.IX.18-án a London (Middiesex, Anglia) melletti Ken
singtoni temetőben is hatalmas fekete gránit oszlopot lepleztek le a lengye
lek ugyancsak mártírjaik emlékére: "Katyn 1940" felírással. A tömegsí
rokat a háború alatt a németek előnyomulásuk alatt fedezték föl 1943-ban. 
Az exhumálásokat a németek kérésére 12 európai egyetem törvényszéki 
orvostani professzoraiból alló nemzetközi orvosi bizottság végezte el és 
adta ki jelentését 1943 májusában. Magyar részről Dr. Orsós Ferenc a bu
dapesti egyetem tanára volt tagja a bizottságnak./v.K.K.1980.IX.19. és 
L.Fitzgibbon : Katyn Massacre/ 

CALGARY /Alberta/ Az 1930 óta működő helybeli Kálvin Magyar Refor
mátus Egyházközség 1980.X.12-én ünnepelte alapítás ának 50. évforduló
ját a város és a környék magyarságának osztatlan jókívánságainak kifeje
zése mellett. A magyaros jellegű és díszítésű templomot d. u. 4órára telje
sen megtöltötte a gyülekezet és a vendégek. Nt. Göndöcz Kálmán lelki
pásztor mellett az igehirdetésben segédkeztek Nt. Telcs György (Lethbrid
ge, Alberta,Nt. Seress Ödön /Toronto, Ont.! és a helybeli angol anyanyel
vű lelkészek is. A Jubileumi társasvacsorát a Magyar Kanadai Kultúköz
pont nagytermében tartották, melyen résztvettek a magyar r.k. egyház 
lelkészei és a város polgármestere is feleségével. A társadalmi és bajtár
si egyesületek nevében Berdin Árpád a Kultúrközpont elnöke üdvözölte a 
jubiláló egyházközség vezetőségét és a híveket. Az izletes vacsora után 
Koronghy Gyula és zenekara játszott szebbnél szebb nótákat a részéről 
annyiszor megnyilatkozott lelkes áldozatkészséggel. Az MKCsBK Calga
ry-i csoportját Szelei József cső. , csoportvezető képviselte . 

A száz éves évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések elismerése 

Lapszemle 
Ausztrália 

HETYEY SÁNDOR bs ., az MHBK központi vezetőhelyettese Ausztráli
ában 1981.1. 16-án kelt körlevelében emlékezett meg a százéves évforduló
ról , többek között az alábbi siavakkal : 
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"Bajtársi szeretettel és hűséggel nyújt juk kezünket ezen az 
emlékezetes évfordulón csendőrbajtársaink felé, s köszönjük hűséges 
szolgálatukat és áldozatukat az egész némaságra ítélt magyar nemzet ne
vében. Igérjük, hogy a reánk váró nehéz szellemi harcban továbbra is 
együtt fogunk harcolni igaz bajtársként Hazánk felszabadítása érdeké
ben. " 

PERTHI 

~'MACYAI HjRfJC 
A N~U~1'-.AUS~TRA'U}.' M)G'JAA 5ZtRV.ElnEJC 
ttlVATAL05 ÉRTES(rtf,e. 

Ilu~ rARIAN NEWS. orfICIAL OULLETI H Gr THE HUN GAR IAH ASSoCIATI oNS IN W~STERN AUSTR~LIA 
XIII ávfo1yam, 2 sz. /135./ 1981 február h6 ~vi e16fizetás: $ 3.00 

A nyugatausztráliai magyar szervezetek hivatalos értesítőjében " Csen
dőrségünk száz esztendeje" címmel összefoglaló ismertetés, méltatás és 
megemlékezés jelent meg vitéz Szombathy Lajos János zls. bs-unk tollá
ból. Ezen szám első oldalán a csendőrfejet ábrázoló, régi, eredeti után ké
szített tus-rajz vitéz Oláh-Sajti-Papadopoff Mihályné született Oláh-Saj
ti Valéria munkája./v.Sz. L./ 

ot IT 'I 
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XXXIII. évf: 2. B~ A HUNGARISTA MOZGAlm HIVATAlOS LAPJA 1981. február 

Az Ausztráliában megjelenő " Út és Cél" 1981. évi 2. számában " Febr.14-
Csendőrnap" című cikkében emlékezik meg a száz éves m . kir. csendőr
ségről, ... " A híres kakastollasok, a törvény és a rend fenntartói 1881-1945-
ig szinte eggyé váltak Magyarországgal. Úgy hozzátartoztak a magyar 
életképhez , mint Hortobágyhoz a csikós , Tiszához a halász, Gyergyóhoz a 
székely." . 
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Ir. NUlzn, AZ O'n'BON ca It. lOVO azOLGA.L.t.'I'.A.aAJI.A.LLO 
KKlOlUao» POLlTIEAJ I.&P 

1980. márciusi számában a Londonban IAnglial megjelenő "Hídfő" 
emigrációs politikai lap hozta Máthé Jenő őrm. , az MKCsBK párizsi Fran
ciaországi csoportja vezetőjének volt Testületünket ismertető cikkét a 99. 
évforduló alkalmával. 

Délamerika 

MAGY AR HIRLAP. 

A BUENOS AIRES-ben IArgentínal megjelenő MAGYAR HIRLAP 1981. 
február l-i számában ,, 100 éves a m . kir. Csendőrség" címmel Kulifay 
László volt m . kir . cső. fhdgy . cikkét hozza. A rövid ismertetés volt Testü
letünk alapításáról szóL" Az emigrációban láthatjuk igazán - írja a szer
ző - összehasonlítva őket a hasonló testületekkel, hogy mennyire kifo
gástalan szolgálatot láttak el otthon, viselkedésükkel, munkájukkal és 
magatartásukkal. pedig a befogadó országok elismerését is mindenütt ki
vívták. " 

Északamerikai Egyesült Államok 

l&atolíkug .fflagparok l1agarnapja 
.. "'.".,...., .. ~ 

'''':'s':::"'' 

Catholic Hungarians' Sunday 

KIADÖHIVATAL: - (DITO.IAL OFfIC(: 
1'''-....... ...... _ .,o'"""._.oe... .. ,.. 

le ~"I"'· .. OO •• , .... lJU 

!US,,"'_, 

""" .... W·II«,.~ 

'nu,~ ::I~'" 

A " Katolikus Magyarok Vasárnapja" a magyarság Youngstown
ban IOhiol megjelenő legnagyobb katolikus hetilapja 1981.111. l-én megje
lent számában Szabadkai Sándor " Hol vagy hajdani nappalunk, Szép 
ál mu éjszakánk?" címmel emlékezik meg a százéves évforduló alkalmá
val a m . kir. Csendőrségről. A cím Hajas István " Kakastollasok" c. leg
tisztább lírával megírt versének első két sora . 

"Tudósításából- a csendőrtestület évszázados munkájára világító né-
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hány képben - a csendőr két arca fényesedik elénk: békében a biztonság, 
a rend őrzőjének igazságot mutató arca , háborúban a megalkuvás nélkül 
harcoló hős honvéd arca. Mindkét szolgálat követendő példa . 

A jubileumi ünnepély értelme és tartalma az , hogy az emlékezés nyo
mán forró vágy támadjon a nemzeti emigráció tagjaiban példájuk követé
sére . Az élve hagyott és külföldre szabadult csendőrök társadalmi szerve
zetének csak a folytatás biztosítása, a testületi szellem átörökítés e lehet az 
értelme , tartalma. A hajlott koru csendőrtársaknak az az utolsó hősi cse
lekedete , hogy mindenre emlékezve, soha semmit el nem felejtve rendü
letlenül vallják, hirdetik és tanítják: csak a hűséges, becsületes, vitéz és 
bátor munka példamutatása tarthatja össze az idegenség sodrásában tán
torgó magyar közösségi életet, a végzet sötét záporában szenvedő Hungá
ria édesanyánk jó hasznára." 

A l\;:iAGYAI~ KONGR]~SSZUS 

1979. november 23-án Clevlandban /Ohio, USAI ülésező Magyar Kong
resszus keretében az Árpád Akadémia 600 fő jelenlétében megtartott dísz
vacsorán alapításának 99. évfordulója alkalmával a m . kir. Csendőrséget , 
illetve annak emigrációs jogutódját világszervezetünket a M.Kir. Csendőr 
bajtársi közösséget jelentette ki az Év legkiválóbb szervezetének" és ado
mányozta Közösségünknek az Árpád Szövetség Nagy Arany Díszérmét. 

IB.L.1980/l./ 

NYOLCADIK TÖRZS 

The EIGHTH TRIBE 
HUNGARIANS IN AMERICA 

" The Eigth Tribe" azaz a nyolcadik törzs , " Magyarok Amerikában" 
c. Ligonier-ben IPa.,USA/ angol nyelven megjelenő havi folyóirat 1981. 
januári VIII . évf. 1. számában ifj. vitéz Kőrössy Zoltán " Hungarian Royal 
Gendarmerie" c. cikkét hozza Testületünk történetéről , működéséről és 
helytállásáról. Három kifejező , válogatott fénykép mutatja a csendőr ka
rakterét , s azt az öntudatot és rátermettséget, mellyel szolgálatát ellátta. 

72 

~ 

Kanada 

A " Kanadai Magyarság" /Toronto, Ontario. Kanada/1981.I.31-iki 
számában hozza Fáy István " Híven, Becsülettel, Vitézül" c. cikkét a száz
éves évforduló alkalmával. A cikkben nemcsak Testületünk történetét, 
működés ét tárgyalja , hanem saját élményeit sorolja fel, melyek ma is él
nek a szerető bajtársi megértés és elismerés érzésében. Többek között az 
alábbiakat mondja: 

" .. . 1945 óta mind a kommunisták, mind az emigráció széplelkű huma
nistái azzal vádolják a csendőrséget, hogy egy r e n d s z e r szolgálatában 
állott. Kérdezem ezeket az érzékeny lelkeket, kinek a szolgálatában állot
tak volna? Talán a bécsi , vagy moszkvai emigránsokéban? Ez a testület 
a m. kir. kormány belügy és honvédelmi miniszterének volt alárendelve, 
tehát azoknak engedelmeskedett. Én pedig megkérdezem olvasóimat és a 
csendőrbrutalitásokról sikítozókat: kinek engedelmeskedik az FBI, kinek 
engedelmeskedik az RCMP, kinek engedelmeskedik a Scotland Yard és fő
leg kiket véd? Ugyanazoknak engedelmeskedik és ugyanazokat védi, mint 
a csendőrség a saját hazájában. Engedelmeskedik megválasztott kormá
nyának, szemmel tartja az államfelforgató elemeket és őrködik az ország 
minden polgárának vagyona és élete felett. Ha ez bűn , akkor igaza van a 
liberális széplelkeknek: Oszlassuk fel a biztonsági szervezeteket. Akkor 
nem lesz csendőr és rendőr brutalitás , csak az ősember gyilkolási és rab
lási ösztöne ... " 

KRÓNIK4 
A Manlr H61 - Kanadai MIlYlr 

Kultllrközponl LlpJI 
840 SI. Clllr Av • . , W. 

Toronto. Ontario, Can.da 
M6C ICI 

Telefon" (416) 6~4-4926 

Meajeltnlk hnontl 
Évi .16nul •• 1 dlJ 20 dolltr 

Ullpo5t'''11 tlY évre. flyJéIe5U 
minden orsdlba i 5 rftldr~5Z rt 

28 doll'" 

MAGYAR IÚRMONDÓ • HUNGMIIAN COURIEIt'., 
A Calgary.i M..,.,.tca._~ . ' ' .. 

hivatalos havi !aPJá . "~ O 

Szerkeszti·. szerkeszt6bizotUAl 

F~/~/ds kiad6: BERDIN ÁRPÁD 

A KRÓNIKA, a TORONTO-i magyarság Icca 30.000 I vezető lqllturális és 
társadalmi havi folyóirata 1981. februári száma "Könyvekről" c. fejeze
tében ír Dr. Rektor Béla még 1980-ban megjelent " A m. kir, csendőrség ok
nyomozó története" c. művéről. 

A Calgaryban / Alberta , Kanadai megjelenő " Magyar Hírmondó", a Cal
gary-i Magyar-Kanadai Kultúrközpont hivatalos havi lapja 1981 januári 
számában hoz a " Bajtár si Levél"-től " A százéves évforduló" címen tör
téneti összefoglalást és méltatást. 
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BAJTÁRSI HÍREK 
Apáik nyomdokában a magyarságért 

Egy csendőrtiszt fejszobra. 
I Ifj. vitéz Kőrössy Zoltán Olivér művel 
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1910 - 1980 

A Magyar Cserkészszövetség alapítás ának 70. a nyugati országokban 
újra megindult működésének 35. évfordulójáról öt kontinens magyar cser
készei méltó módon emlékeztek meg. 

Ausztrália 

MELBOURNE (Victoria). Fényes keretek között rendezték meg a hely
beli cserkészcsapatok " Jubileumi Cserkészbál"-jukat 1980. VII. ll-én 
este a szomszédos Szent Kilda-i városháza összes termeiben. A díszma
gyarba öltözött Nagyasszonyok - a korábbi bálok bálanyái - a fővéd
nökök és védnökök a cserkészinduló hangjaira népviseletbe öltözött cser
. készlányok sorfala között vonultak be a bálterembe. A HImnuszok elhang
zása után következett az elsőbálos leányok és kísérőik bemutatása, majd 
azok keringője . A táncot az " Édesanyám, édesanyám csak az a kérésem, 
cserkészruhát, cserkészruhát csináltasson nékem" csárdás hangjaira 
nyitotta meg a Bálanya, s az tartott hajnali két óráig a legjobb hangu
latban. (M.É .1980.VII.24.) 

Európa 

A_húsvéti OBERWART-i /Ausztria , azelőtt Felsőőr, Vas vm.! Örs égi Re
gőstáboron kívül (B.L. 1980/2. szám) az európai cserkészkerület mely 10 
országban dolgozik 28 cserkészcsapattal ismét megrendezte "Európai 
cserkészkörútját" , két hetes mozgótáborát az Alpokon keresztül. 

MÜNCHEN/Nyugatnémetország/ 1980.VII.7-én 50 fős csoport indult el 
Ft. Kölley György az I. cserkészkerület pk-ának vezetésével. Zürich , 
Genf, Lausanne, Milano, Firenzen keresztül VII. 20-án érkeztek meg Ró
mába, ahol II. János Pál pápa Castel Gandolfóban fogadta a csoportot, 
mely alkalmat adott a Központi Tisztképzőtábor 7 országból érkező 19 
tiszt jelölt jének is , hogy a pápai kihallgatáson résztvehessenek. Öszentsé
ge ".~~ és tudtok-e még magyarul beszélni? " kérdésével, a belőle áradó el
hivatottsággal, személyi varázsával, emberi elérhetőségévellebilincsel
te a csoport minden egyes tagját. Majd a kicsiket megölelte, a vezetőkkel 
kezet fogott és mindegyiköket megáldotta. 

Az európai kerület Jubileumi Nagy táborát a Burg Kastl-i Magyar Gim
názium Mennesberg virágos-ligetes hegyoldalán tartotta meg 1980.VII.26-

75 



VII.6-ig. A 368 fiú és leánycserkész a nyugateurópai országokon kívül 
Ausztráliából /7 ', Venezuelából/2/ , Argentinából /1/ , továbbá a US-ból /20/ 
és Kanadából /6/ érkezett. Szervezetileg a tábor 11 altáborra oszlott, korok 
szerint, 3 fiú és 3 leány tábor, öregcserkész, tiszti és iskolatábor. A Tiszt
képző tábor parancsnoka Bodnár Gábor a Magyar Cserkészszövetség üv . 
elnöke volt. 

Ezalatt a legkisebbek, 10 országból jött 80 kiscserkész - a legkisebb 4 
éves volt - Barnhofban, az öreg vadászházban Fábián Károly csti. pság-a 
alatt tanyázott, készülve a jövendő cserkészéletre. Közben tanulgatták
énekelték édesbús dalainkat, talán először érezték a magyar szellem érin
tését. Mert esténkint megilletődve csillogó szemek néztek a tábortűz titok
zatos lángjaiba .. .!Életünk 1980. Szept.! 

Északamerikai Egyesült Államok 

FILLMORE /N.Y.! A Magyar Cserkészszövetség 1980-ban julius 5-26-a 
között rendezte meg nyári iskolatáborát 8-14 éves olyan gyermek és ifjak 
részére, akik magyar ismereteiket bővíteni szeretnék. A tábor nyugodt, 
s zavartalan környezete a Sík Sándor Cserkészpark szépsége nagyszerű 
nyelvtanulási alkalmat nyújt ahhoz, hogy fiataljaink magtanuljanak ma
gyarul élni, enni , beszélni, szórakozni, játszani és magyarul dicsérni az Is
tent. 

Kanada 

ORONO /Ontario/ Az északamerikai magyar cserkészcsapatok .... 980. 
VIII. 14-tőI24-ig tartották meg 1980-as Jubileumi Táborukat a magyar je
zsuita atyák tulajdonát képező 130-140 holdas Loyala parkban, Oshawa kö
zelében, az új néven a Teleki Pál Cserkészparkban. A kanadai szövetséges 
kormány segéllyel, a hadsereg sátrakkal, a magyarság adományokkal és 
munkával új utakat, új uszodát, vízvezetéket létesített , hogy a kb. 1.200 
cserkészt és vezetőt megfelelően el tudják helyezni. A tábor parancsnoka 
Jámbor Lajos cserkésztiszt. Mivel a tábor az összmagyarságot képvisel
te , azért az altáborok egy-egy magyar tájegység, vagy népcsoport nevét 
kapták. A három fiútábor Erdély, Őrség , Kárpátalja , a leány táborok Fel
vidék, Délvidék és a csángók. A kiscserkészek az anyaország, az öreg
cserkészek pedig a külföldi magyarság nevét viselték. Volt Korvina-tábor 
is, hol a magyar zene , képzőművészet, irodalom különféle ágai iránt ér
deklődők kaptak elhelyezést. 

Pénteken, Nagyboldogasszony napján istentiszteletek voltak. A szent
misét öt magyar cserkészpap mutatta be , mind magyar himzésekkel dí
szített miseruhában. Csak magyarul volt szabad beszélni. Aki ezt a sza
bályt megszegte, arra sok, kedves büntetés várt. Így pl. cuclit akasztottak 
a nyakába annak aki valami más nyelven szólalt meg, melyet viselnie kel
lett addig , amíg talált valakit, aki szintén vétett a szabály ellen, s átad
hatta. A tábori rendőri szolgálatot abarnanyakkendős öregcserkészek 
látták el. A vizicserkészek a mesterséges tavat és az új uszodát őrizték. 
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Volt sport és ügyességi verseny, szavalóverseny , ballada, népmese és az 
idősebbeknek szónoklat-vetélkedő. 

Kiállították a cserkészet történetét képekben, a magyar nép és képző
művészet remekeit, ruhákat, kézimunkákat, fafaragásokat és kerámiá
kat. A sajtó a ciklámenszinű nyakkendőt viselők "papagáj-őrs " képvisel
te , akik a napi "Lármafá"-t szerkesztették. Aug.24-én nagy tábortűz volt a 
szülők és vendégek részére, hova eljöttek a lengyel, eszt és litván cserké
szek. A közönség elismerését hálásan köszönték meg cserkészeink, hiszen 
tudásuk, ügyességüklegjavát adták. Vasárnap, az ünnepélyes zászlólevo
nás után búcsút vettek egymástól, s elindultak haza felé, s elvitték maguk
kal az együtt töltött idő minden szép emlékét, hogyacserkésztörvények 
szellemében továbbfejlesszék magukban és társaikban a magyar cser
készet régi jelmondatát : Emberebb embert és magyarabb magyart! 

/K.M.1980.VIII.23 és 30./ 

Dr. KOVÁCS ÉVA orvos,/Toronto, Ont. Kanada/Kovács György II . fő
törm. leányának magyarországi orvosi diplomáját az orvosi kamara vizs
gáinak sikeres letétele után elismerte és nyilvántartásba fölvette. Elhe
lyezkedése illetve magán praxisának megnyitása előtt nincs akadály. 

/K.Gy.1980.XII.12./ 

Szeretettel gratulálunk a sikerhez és a szép eredményekhez, s kívánunk 
további szép előmenetelt! 
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Dícsérő Elismerés, Kitüntetés, Tagfelvétel 

1881- 1981 

A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 
vezetője 

a Jubileumi Csendőrnapon , 1981 február 14-én 
Dicsérő Elismerését fejezte ki 

al 

a MKCsBK alábbi csoportvezetőinek a bajtársi szellem ápolása, nemze
ti és testületi hagyományaink fönntartása, valamint csoportjaik vezeté-
sében kifejtett igen eredményes és hűséges szolgálataikért: ' 

Ausztráliában 
Dr. vitéz Jani Istvánszds.,Sydney INew South Walesi , Dr. Tamás .Gyula 
szds., ügyvezető, Sydney INew SouthWalesi, Utczás Mihályszds. , Adelai
deiDéiausztráliai , Bánkuti József őnTI. , Melbourne /Victorial, ' 

Európában 
Szekeres Pál g.szds., London lAngliai , Tóth József törm., területvezető, 
Toucoing IFranciaország/, Máthé Jenő őrm. , Párizs IFranciaország/ , 

Délamerikában 
Müller Antal őrm., Sao Paulo IBrazilia/, 

az Északamerikai Egyesült Államokban 
Molnár István szds. , MCsCSK elnöke, Clevland IOhiol , Horváth Sándor 
zls. , New Brunswick /New Jersey!, 

Kanadában 
Dr. Szalontai Sándor g. fhdgy ., Toronto IOntariol , Cserhalmi Ferenc örm., 
Montreál IQubec/ , Id. Seregélyes Márton főtörm. , Hamilton IOntariol , 
Máté János v. törm., volt csop vez ., Welland és környéke IOntariol , 
vitéz Keresztes Lajos főtörm ., volt csop. vez ., volt kp. ügyvezető , Calgary , 
IAlberta/,Karancz János őrm ., volt csop vez. , B.L. nyilvántartó, Calgary 
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IAlberta/ ,SzeleiJózsefcsendőr, csop. vez., B.L. pénztáros , Calgary lAlber
tal vitéz Hangodi János alhdgy. , Victoria IBritish Columbia/. 

bl 
Az MKCsBK alábbi tagjainak, akik közösségi célkitűzéseink példaadó tá
mogatásával kiválóan működtek, továbbá mint a Bajtársi Levél munka
társai önzetlenül igen értékes munkát végeztek: 
Antalffy Pál őrgy., kimagasló erkölcsi és anyagi támogatással Mildura 
/Victoria, Ausztráliai, vitéz Szombathy Lajos János zls. , sajtó, egyletek 
közötti munka, Perth, INyugatausztrália, Ausztráliai néhai vitéz Oláh
Sajti Lajos zls., sajtó, közösségi élet özvegye részére Les Murdie INy. 
Ausztrália , Ausztráliai , néhai Dr. Papp Zoltán szds. , magyar iskolaügy, 
IÖzvegye részérel Utrecht IHollandial Bánfai József lovas cső ., munka
társ, Ligist. IAusztria/,Kulifay László tbdgy., munkatárs , Munro I 
IArgentinal vitéz Ághy-Asbóth Zoltán ezds. Hales Corners IWisconsin, 
USA/, példaadó erkölcsi és anyagi támogatás, Dr. Rektor Béla szds ., iro
dalmi-történeti munka, Tucson IArizona, USA/, Jegenyés Pál főtörm , a 
bajtársi összefogás megindítója , Lake Geneva IWisconsin , USAI vitéz 
Nagy Lajos főtörm. író, munkatárs Northfield IOhio,USA/ , vitéz Kövendy 
Károly CM szds. , múzeumőr, levéltáros , Toronto, IOntario, Kanadai, 
Domokos Sándor fhdgy., író , szobrászművész , Winnipeg IMan. , Kanadai 
Dr. Kiss Gyula szds., B.L. szerk., Calgary lAlberta, Kanadai . 
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vitéz József Árpád kir ályi herceg 
a Magyar Vitézi Rend Főkapitánya 1980 december 7-én megtartott teljes 
ülésén Istenért, Hazánkért, annak népéért és a Vitézi Rend érdekében vég
zett munkásságukért a Rendbe fölvette: 

Id Németh Endre szkv. m .kir. honvédszázados (Ligonier, PA., USA. ) 
Keresztes Lajos szkv. m. kir. csendőrfőtörzsőrmester ICalgary, Alberta, 
Kanadai , valamint Máté Károly szkv. m. kir. csendőrőrmester IToronto , 
Ont. ,Kanada/Boros Jenő szkv. m. kir. csendőr , Fort Lauderdale/Fla. , 
USAI , Koltváry Dénes szkv. m. kir. csendőrfőhadnagy , lAlhambra, Cal. , 
USAI Hercegfi-Dupán Ferenc szkv. m. kir. honvéd őrmester, t.b. csendőr 
IMontreal , Que., Kanadai bajtársainkat. 

Iv .K.K. 1981. 11 .25.1 

A Szuverén Szent László Társaság és Rend kormányzója vitéz kisbarna
ki Farkas Ferenc v'ezds. a keletkanadai széktartó előterkesztésére érté
kes magyar társadalmi szolgálataiért 

1980 március 15-én 
a Rendbe fölvette: 

Hercegfi Dupán Ferenc szkv. m. kir. honvédőrmestertb. csendőr Montre
ál-i IQue. ,Kanadai bajtárs unkat. 

Iv .K.K. 1981. 11.251 

A Clevland-i IOhio , USAlXIX. Magyar Találkozó /VII . Magyar Kong
resszus Utczás Mihály szds. bs-unkat, az MKCsBKAdelaide-i IDélausztrá
lia ,Ausztráliai csoportjának vezetőjét az 1978-as félórás Csendőrnapi rá
dióműsoráért 1979.XI.24-én Clevelandban megtartott díszvacsora kereté
ben díszoklevéllel tűntette ki./XIX.Krónika 159. oldali A XX. Magyar Ta
lálkozó alkalmával, 1980.XI.28. és 29-én pedig elnyerte az Árpád Akadémia 
díszoklevelét. IK. M .1980. I.17. I 
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Domokos Sándor fhdgy. /Winnipeg, Manitoba, Kanada/1980-ban megtar
tott Országos Filmfesztiválon ISCCAI benyújtotta "A fehérló legendája" 
c. keskeny rajzfilmjét, mellyel első díjat a Peterson trophy vándordíj at 
nyer te el. A 16 perces film elkészítése két és fél évet vett igénybe.ID.S. 
1980. X.14.1 

Dr. Andróczi Ferenc cső. őrm. , egyetemi könyvtáros és tanár IBuchan
noni/West Va. , USA/ bs-unk az 1980- ban megtartott állami méhészeti kong
resszus alkalmával az általa forgalomba hozott méz-bor-ral IHobey
meadl ismét 1. díjat nyert a West Virginia-i Méhész Egyesület " Kék szl
lag" -j át. /Dr.A.F. 1980.XII.18.1 

Elismerést nyert, kitüntetett ba]társainknak szívből gratulálunk! 

Házasságkötés, születés. 

Molnár István szkv. m. kir. csendőrszázados, a clevlandi M.Cs. CS .K. 
csoportunk elnöke és özv. vitéz Borgóy J ánosné született Tomasek Edit, 
néhai vitéz Borgóy János cső. őrnagy özvegye 1980. IX. 12-én Clevland
ban IOhio , USA. I házasságot kötöttek. Iv .K.K. 1980.XI. 13.! 

Tamás László és felleségének/SYDNEY, N.S.W. ,Ausztrálial A980. VIII. 
16-án kisfiuk született, aki a keresztségben Róbert nevet kapta. 

Seny Zoltán és felesége született Tamás Mariannenak ISydney, N.S.W., 
Ausztrália/ 1980.IX.2-án ugyancsak kisfiú született, aki a keresztségben 
Pál nevet kapta. Mindkét újszülött Dr. Tamás Gyula szds. az MKCsBK 
Sydney-i csoport ügyvezető bs-ának unokája, kinek nagyapai szívét sür
gősen ki kell bővítenie , hogy abba a 100 %-kal emelkedő unokaállomány 
is maradéktalanul beleférjen. (Dr.T.Gy.1980.XII.l.) 

Kerekes Attila László /Belen, N .M.,USA.I néhai Dr. Kerekes László 
szkv. m. kir. csendőrszázados és felesége fia, az amerikai légierők egye
temi kereskedelmi diplomát nyert tart. századosa, a Braniff Internati
onál Airlines pilótája és Constantino L. CAPOBIANCO és felesége IWar
wick, R. I. ,USAI leányaISandra Mária 1981 február 28-án 12 órakor aWar
wick-i Nagy Szent Gergely templomban házasságot kötöttek. IÉ rt.! 

Szívből gratulálunk az új házasoknak, erőt , egészséget kivánunk az új
szülötteknek, kedves családjuknak s a nagyszülőknek is . 

Betegségek, felgyógyulások. 

Magáth András őrm. IPasa del Roy, ArgentinaI bs-unkat 1980. október 
utólsó hetében gyomorfekéllyel megoperálták. A súlyos műtét - 40 cm
es vágással- sikerült, állapota gyorsan javul. Az orvos előírásain kívül 
unokái és a család szertete, gondos ápolása mellett a teljes gyógyulás út
ján van. Már alig venni észre, hogy fogyott.!Á.B.1980.XII.28.! 

Kovács György II. főtörm , IToronto , Ont. , KanadaI bajtársunk szemhá
lyog operáció előtt áll. Jan. 20-án adja orvosa tudtára , hogy lehet-e és mi
kor operálni. A műtéttől várná , hogy látási nehézségei meg szűnjenek. Bú-
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csúzik abban a reményben, hogy a májusi Találkozón kezet szoríthat baj
társaival. IKGy.1980.XII.12.1 

Tóth Kálmán törm. IArdmore, Pa. USA./ bajtársunk írja, hogy 1980 no
vemberében tönkrement idegrendszere szívét megtámadta és állandó or
vosi kezelés alatt volt. Ma elvesztett súlyát visszanyerte, s a javulás útján 
van. Személyes találkozás bajtársaival Torontoban lehetséges! Gyógyu
lását optimista felfogása is elősegítette. 

IT.K 1980.XI.6.XII.2.1 
Özv. Tar Józsefné, szül. Tornyossy Angyalka IToronto, Ont. , KanadaI 

1980. XII. 23-án a laktanya konyhájában elszédült és elesett. Kövendy Ká
roly azonnalorvoshoz vitte, ki megállapította , hogy a jobb kulcscsontja 
eltörött. Mentőautó vitte az Etobicoke-i közkórházba, honnan a leggondo
sabb ápolás után 1981. l. 12-én bepólyázva elengedték. Szerencséjére az el
tört csont nem vált szét. Most a laktanyában várja teljes gyógyulását. 

Iv. K K 1981. 1.12./ 
Horváth Lajos ITrenton, N .J.,USAI főtörm., 1980.VII. 18-án stroke-ot ka

pott, majd 29-én egy még erősebbet. Kórházba került, honnan 9 nap után 
gondos orvosa Philadelphiába küldte további vizsgálatokra, hol végül is 
megoperálták. A főütőeret kellett átvágni, mely a vért szállítja a fejbe. 
Utána 24 órán át orvos volt mellette , az operáció sikerült. Utána már köny
nyebben teltek napjai. Lassan visszajött a bal szeme látása, s bal karját,s 
lábát tudta használni, szája helyére került, csuklása megszűnt. " ... Hála 
a Mindenhatónak és jó orvosaimnak, jól érzem magam" írja levelében. 
A 100 éves Találkozóra szeretne eljönni , de ki fogja kérni előbb orvosa vé
leményét./H.L. 1981.1. 7.1 
Sütő István fhdgy., Klagenfurt-i IKarinthia, AusztriaI bajtársunk sérv

vel operálták. Azóta felgyógyult és készül a Toronto-i Találkozóra barát
jával Sárváry László fhdgy-gyal együtt. 

Simonffy Ferenc fhdgy., Linz-i IFelső-Ausztria, AusztriaI bs-unkat sú-' 
lyos mellhártyagyulladással kórházba vitték. Hosszabb ideig tartó keze
lés után szanatóriumba került , hol a gyógyulás útján van. 
Iv.KK1980. IX.19.1 

Bihari Bernát őrm. IHamilton, Ont. , KanadaI bs-unkat 1980. VHI.17-Ém 
agyvérzéssel és az ezzel járó, de enyhébb lefolyású baloldali bénulással 
a hamiltoni kórházba szállították. Orvosi kezelés és gondos ápolás után 
szeptember 20-án gyógyultan elhagyhatta a kórházat. Azóta otthonában 
tartózkodik és orvosi rendeletre gyógyszert szed bal karjának zsibbadása 
miatt. 

IS.M. 1981.IL12.1 

Jobbulást, erőt egészséget és teljes felgyógyulást kivánunk kedves baj
társainknak és barátainknak. 
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Mosonyi (Varga) Ferenc 
1906-1980 

Halottaink 

Fehérváry Ferenc 
1898--1980 

Fehérváry Ferenc ny.á.kir. csendőrőrnagy a Signum Laudis a hdm. 
a kardokkal, a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem, a Kormányzói Dicsérő 
Elismerés, az MKCsBK 25 éves Jubileumi Emlékérem és más kitünteté
sek tulajdonosa, az MKCsBK volt kanadai területvezetője igen hosszú 
szenvedés után súlyos tüdőgyulladás következtében Torontoban IOnt. 
KanadaI életének 82. boldog házasságának 55. évében 1980.XI.25-én 
elhunyt. 

1898-ban Székesfehérvárott született. Iskoláit Veszprémben végezte, 
majd bevonult katonának, s az olasz fronton harcolt. 1919-ben belépett a 
csendőrséghez, s a Dunántul több városában szolgált 1943-ig, mikor nyug
díjba ment, s három nagy hadiüzemnek volt a parancsnoka 1945-ig. Három 
évet töltött családjával ausztriai táborokban, majd Angliában három 
évet, honnan 1951-ben kivándoroltak Kanadába. Torontoban hamar meg
ismerték és nemeslelkűségéért és segítőkészségéért általános tisztelet és 
szeretet vette körül. 1980 októberében kétszer operálták. Szépen meggyó
gyult, otthon volt, de rá tíz napra tüdőgyulladást kapott és az elvitte. Bú
csúztatása X.26-án este ment végbe, mikor is Ft. Máté József S.J. meleg 
szavakkal emlékezett meg az ő "Feri Bácsi"-járól, aki 1951-től hithü buz
gó tagja volt az utólsó napig egyházának és a helyi r. kath. férfiak egyesü
letének is. Az MKCsBK nevében Dr. Szalontai Sándor g. fhdgy. a torontoi 
csoport vezetője tartott igen mélyérzésű, elgondolkoztató búcsúbeszédet. 
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Temetése a Rákóczi temetőben ment végbe. Ravatalát elborították a ko
szorúk és virágcsokrok, koporsóját a torontoi csoport zász.·lója takarta. 
Fejénél a kis hímzett MKCsBK címeres zászló nyugodott, mely ott járt 
Kormányzónk sírján és az európai és északamerikai csendőrsírokon. Ko
porsóját öt csendőr bajtársa és egy rokona vitték örök nyugovóra. Szemé
lyében Toronto egy igaz, becsületes, hűséges jószándékú nagy magyart 
veszített. Gyászolják özvegye, született Brand Margit, leánya Sárika, Sze
gedy Ottóné, veje Szegedy Ottó, unokája, rokonai, csendőr és honvéd baj
társai és nagyszámú baráti köre. Iv.B.M.B. 1980.XI.28, V.KK 1980.XII.3.! 

Fehérváry Ferenc temetése 1980.X.26-án. 
Koporsóján a MKCsBK lobogója, 

Előtérben a torontoi csoport zászlója. 

Mosonyi IVargal Ferenc szkv. m.kir. csendőrőrnagy, a III.A.oszt. Tiszti 
Szolgálati Jel tulajdonosa, a pécsi volt IV. csendőrkerület előadótisztje, 
majd a pécsi osztály parancsnoka, az MKCsBK volt Központi Vezetőségé
nek elnöke, nyugdíjas, Torontoban 10nt. Kanadai szívgyengeség követ
keztében 1980. VIII. 24-én 74 éves korában meghalt. 

1928-ban avatták hadnag gyá a Ludovika Akadémián. Később a csendőr
séghez került és főként a Dunántúlon szolgált. Pécs eleste után a Baranya 
vm-ben harcoló egyik csendőrzászlóalj parancsnoka harcolva vonult visz
sza nyugat felé. 1948-ban kivándorolt Angliába, majd onnan Kanadába iöt
tek, s Torontoban telepedtek le és a tartományi kormány alkalmazott ja
ként dolgozott. Búcsúztatására a Bedford temetkezési intézetben ment 
végbe a r.k. egyház szertartása szerint, négy volt alárendelt je, 25 bajtár
sa jelenlétében, kik tisztelték és szerették a kitűnő előljárót és bajtáfsat. 
Holtestét elégették. Hamvait a torontoi Rákóczi temetőben helyezték örök 
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nyugovóra. Elhunyta igen súlyos veszteségünk. Gyászolják felesége, öz
vegy Mosonyi Ferencné, bajtársai, barátáinak sokasága és ismerősei. 
IV.KK 1980.IX.19.! 

vitéz Haraszt y István 
1893 - 1980 

vitéz Haraszthy István ny. á. m. kir. csendőralezredes, a Signum Laudis 
a kardokkal, at I. oszt. Ezüst Vitézségi Érem és más kitüntetések tulaj
donosa, a Buffalo-i emigrációs magyarság köztiszteletben és szeretetben 
álló legidősebb tagja 2 és fél hónapi súlyos betegség és szenvedés után 

.Buffaloban IN.Y., USA.! 1980.X.15-én 87 éves korában meghalt. Homonna
závodoniZemplén vm.! született 1893.II.14-én. Iskoláinak elvégzése után 
mint önkéntes a kassai tüzérezredhez vonult be. Az I. Világháborúban az 
orosz és az olasz fronton szolgált, hol több kitüntetést szerzett. A háború 
után a budapesti egyetem jogi karára iratkozott be, hol több vizsgát letett, 
majd belépett a csendőrséghez. 
Szolgált Sátoraljaújhelyen, Szerencsen, Debrecenben, Kassán különféle 
beosztásokban, majd Ungvárott volt osztályparancsnok. 1943-ban saját 
kérésére nyugdíjba vonult, s Ungvárott lett a vármegyei Vitézi Szék kapi
tánya. 1945.III.30-án lépték át nyugat felé a határt és hosszas viszontagsá
gok után 1949 novemberében vándoroltak ki feleségével a USA-ba. Cincin
nati után Buffalóba költöz tek, ahol letelepedtek, hol a Savings Bank-nál 
dolgozott. Tagja, majd egy ideig vezetője volt a MHBK helyi csoportjának. 

Temetése 1980.X.18-án volt a Szt. Erzsébet magyar templomból a Fo
rest Lawn temetőbe. Koporsóját a magyar nemzeti zászló takarta. Bú

csúztatták Juhász Árpád csop. vez. az MHBK, továbbá Dr.Kuli Sándor 
szds. az MKCsBK részéről , s helyezték örök nyugalomra a helybeli ma
gyarság osztatlan részvétele mellett. Gyászolják szép és boldog házassá-
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gában hűséges élettárs a vitéz Haraszthy Istvánné, Ilonka, testvére Kál
mán, keresztfia, valamint Magyarországon, Kanadában és az Egyesűlt 
Államokban élő rokonai, barátai bajtársai világszerte. IV.H.I-né 1981.1.12. 
és Gyj./ 

Dénes Pál 
1908 - 1980 

Dénes Pál szkv. m. kir. csendőrfőtörzsőrmester, a Magyar Bronz Ér
demérem és más kitüntetések tulajdonosa, a csendőrség központi közleke
dési pság./Budapest/ állományában Münchenben INyugatnémetország/, 
lakásán 1980.XII. 15-én, 82 éves korában váratlanul meghalt. Bácsalmá
son IBács-Bodrog vm.1 született 1908. X. 18-án. Utólsó beosztása a Várban 
volt, mint a Kormányzó úr gépkocsi előfutárja. Az összeomlás után Mün
chenben telepedett le, hol résztvett minden hazafias magyar megmozdu
láson és ünnepélyeken. 1980. XII.15-én ebéd után, lakásán hirtelen rosszul 
lett és az odasiető orvos már nem tudott rajta segíteni. Temetése 18-án d. u. 
3 órakor ment végbe. A r.k. magyar egyház szertartása szerint. Ft. Dr. 
Eperjes Ernő plébános végezte. Utolsó útjára elkísérték Dr. vitéz Szeőke 
Kálmán. az MHBK főcsoportvezetője, Lovas Árpád g. hdgy.,Géczy József 
és Damweber-Dorozsmai József őrm-ek és még sokan mások. 
ID.D.J. 1981.II.8.1 

Vitéz Szalay István szkv. m. kir. csendőralhadnagy, a Magyar $züst 
Érdemérem a hadi szallagon és számos más kitüntetés tulajdonosa, nyug
díjas, Salzburgban IAusztrial 1980.X.16-án 80 éves korában hirtelen meg
halt. 1900-ban született Ikerváron !Vas vm.!. Az összeomlás után Salzburg 
környéki kÖZSégekben kertészkedett nyugdíjba vonulásig. A környékbeli 
magyarsá'g 'jól ismerte, szerette és megbecsülte. Volt előljáróival és baj
társaival élénk kapcsolatot tartott fönn. 
Rendszeresen eljárt a magyar szentmisékre és résztvett a hazafias ma
gyar összejöveteleken. Vitéz Taby Árpád, Mária Terézia Rend-es cső. 
őrgy. temetésén, Salzburgban, 1973.VIII. 26-án díszőrséget állt a ravatal 
mellett vitéz Kövendy Károllyal. A Bajtársi Levélnek betegségéig olvasó
ja és támogatója volt. 6-7 évvel ezelőtt prosztata operáción esett át, mel~r 
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vitéz Szalay István 1900-1980 

gyógyulást hozott. 1979-ben szemei gyengültek és látási zavarai voltak. 
1980-ban ismét prosztata bántalmai voltak, melyekből már háziasszonya 
Frau Elfride Löppen gondos ápolása mellett sem tudott felgyógyulni. Te
metése 21-én 14.30-kor ment végbe, a Salzburgi városi temetőben. Holttes
tét elégették. Gyászolják testvérei helyben, illetve Magyarországon, ro
konsága , barátai és bajtársai az Óhaza határain belül és kívül 

Kontra Kálmán 
1898-1981 

. IFt.M.J. 1981.II.5. és gyj./ 

Kontra Kálmán szkv. m. kir. csendőrezredes, a Magyar Érdemrend 10-
vagkeresztje, a III. osztályu Katonai Érdemkereszt, a Kormányzói Dicsé
rő Elismerés és más hadi és békekitüntetések tulajdonosa, a m. kir. csen-
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dőrség Budapest-i volt közlekedési oszt. parancsnoka hosszú betegeskedés 
és szenvedés után Montreal-ban IQuebec, Kanadai 1981. II. 12-én 83 éves 
korában meghalt. Csuzán,/Baranya vm. I született 1898. VII. 12-én. Részt
vett a világháborúban, majd belépett a csendőrséghez , hol különféle be
osztásokban szolgált, egy ideig mint tanár a csendőrtiszti tanfolyam psá
gon. Az összeomlás után Kanadába vándorolt ki és Montreálban tele
pedett le családjával. 1955-ben résztvett az MKCsBK helyi csoportjának 
megszervezésében. Később betegsége miatt az egyesületi életből vissza
vonult. Az utóbbi tíz évben több műtéten esett át és hónapokig állott keze
lés alatt. Látasi zavarai miatt bottal járt, emfizéma, artritisz gyötörte és 
álmatlanságban szenvedett. Súlyos testi és lelki megpróbáltatásait türe
lemmel viselte haláláig . 

Temetése II. 14-én ment végbe közel 200 honvéd és csendőr bs-a, s a he
lyi magyar közösség mély részvétele mellett. Koporsóját hadi lobogó bo
rította, s csendőr bajtársai állottak díszőrséget. Ugyancsak ők kísérték 
utólsó útjára. Az MKCsBK nevében Dr. vitéz Székely Frigyes szds. búcsúz
tatta. Gyászolják Özvegye, gyermekei és családjaik, valamint számta
lan barátja, tisztelői és bajtársai. 

Kontra Kálmán ezds. úr ravatalánál díszörséget állanak bajtársai 
1981.II.14-én: jobbról: Cserhalmi Ferenc, Oláh Pál, Simorjay Ferenc, 

balról: Bagdi Lajos, Makranczi János és Pallér József. 

Di:tvitéz Ujlaky László szkv. m. kir. csendőralezredes, a Kormányzói 
Dicsél~Ő Elismerés. az I. osztályú Ezüst Vitézségi érem és más hadi és béke 
kitüntetések tulajdonosa, a kaposvári volt m. kir. csendőrosztály parancs
noka Colorado Springs-en ICol.,USA.1 1981.I.19-én 81 éves korában meg
halt. 
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Dr. vitéz Ujlaky László 
1899-1981 

1899-ben született, hat évi honvéd gyalogsági 11917-19221 szolgálat után 
1923-ban lépett be a csendőrséghez. A II. Világháború alatt a magyaror
szági harcok során a m. kir. pécsi IV. hadtesthez tábori rendészeti szolgá
latra volt vezényelve, s bevetésekben résztvett. 1 évig volt amerikai hadi
fogságban. 1951 óta él Amerikában, hol testi munkával biztosította élet
fenntartását. 1966 óta nyugdíjas. Az emigrációs munkából igencsak kivet
te a részét. A new Yorkban IN. Y., USAI megjelent Szabad Magyarság heti
lapot kiadó Magyar Publishing Co-nak két évig elnöke volt, majd eme vál
lalat Felügyelő Bizottsága elnöke volt a lap megszünéséig. Az MKCsBK
nak hűséges tagja, a Bajtársi Levélnek erkölcsi és anyagi támogatója volt. 

. Munkánkat megértő elismeréssel honorálta haláláig. 
Vitéz Ilinkay-Eggenhofer Dezsőné IBécs, Ausztriai vitéz Ilinkay-Eggen

hofer Dezső t. hdm. százados, okl. gépészmérnök, tb. csendőr, volt Vitézi 
székkapitány felesége, öt évi jegyesség után 57 évi házasságban jóban, 
rosszban, a számkivetésben is áldott, jólelkű élettársa Bécsben, 1980.XI. 
7-én elhunyt. Gyászolják férje, gyermekei, unokái, 5 dédunokája, baráti 
köre és tisztelői. Iv.I.E.D.1981.III.3./ 

vitéz Lajtaváry László szkv. m. kir. csendőrszázados, a III.A oszt. Tisz
ti Szolgálati Jel tulajdonosa , a székesfehérvári volt II. csendőrkerület elő
adótisztje, nyugdíjas, a MKCsBK bregenzi csoportjának vezetője a bete
gek szentségével megerősítve a helybeli kórházban 1980.X.30-án várat
lanul 79 éves korában meghalt. Mint kaposvári sznypk. 1944. VIILI-vel a 
2. hs-hez kerül hadibeosztásba. A háború befejezése után Stájerország
ból 1949-ben Bregenzbe költözik, s fölveszi a kapcsolatot a környéken lakó 
csendőrökkel. Évről évre a csendőr baráti körrel együtt megtartják a 
Csendőrnapot , támogatják a Vorarlbergi Magyarok Egyesületét és láto
gatják a vasárnapi magyar misét. 1974.X.23-án szívinfarktust szenvedett, 
s bár 1975 májusáig szanatóriumi kezelés alatt állott, egészen nem tudott 
meggyógyulni. 1980. októberében kórházba került. 30-án a déli orvosi vizi
ten még jól volt. 10 perccel később , mikor ebédjét hozták - már nem élt. 
Még szomszédja se vette észre , hogy végleg elaludt. Családját a megszál-
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lók Kremsmünsterből több mint 500 magyarral együtt a háború végével 
erőszakkal hazaszállították, azóta egyedül élt. Fiai Magyarországról ví
zumbeszerzés miatt késve érkeztek, így temetése november 15-én történt 
a St. Gephard plébánia templomban tartott gyászmise után a helybeli te
metőbe bajtársai barátai ragaszkodó részvéte mellett. Bajtársai koszo
rúját koporsójára vitéz Vasváry József altbgy. úr Testületünk őszinte ba
rátja helyezte el: " Egy odaadó bajtársat, egy önzetlen, mindig segítőkész 
barátot vesztettünk vele." Gyászolják fiai Ulászló és Buda családjaikkal, 
valamint testvérei Andor és Zoltán ugyancsak családjaikkal, barátai és 
bajtársai. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat!/v.V.J.1 

nemes Tánczos Ferenc volt m. kir. csendőrszázados, a tatai volt csen
dőrszárny parancsnoka 1978-ban szívrohamban meghalt. Résztvett az er
délyi bevonulásban, 1942-43-ban a csendőrtiszti tanfolyamok pság-ánál 
szolgált, mint segédtiszt, utána Tatán volt sznypk. Az összeomlás után 
mint telefongyári munkás dolgozott Budapesten. Gyászolják leánya , csa
ládja és bajtársai. IDrA.L. 1980.11.18./ 

Popovich Mihály volt m. kir. csendőr, kanadai gazda , vendéglő tulajdo
nos Edmontonban lAlberta, KanadaI a Misericordia kórházban agyvér
zésben 1980.XI.29-én 75 éves korában meghalt. 1905.IX.5-én született Ho
dász községben ISzatmár vm./, 1925-ben jelentkezett a csendőrséghez , hol 
6 évig szolgált végül mint oktatóségéd Egerben és Szekszárdon. 1930-ban 
kivándorolt Kanadába. Albertában különböző helyeken dolgozott, majd 
Edmontonban farmot vett. Később vendéglőt vett, de azt balesete miatt ott 
kellett hagynia, mikor is Invermere-be IB.C ,I költöztek. Innen izületi be
tegséggel, s cukorbajjal felesége az edmontoni kórházba szállította , hol 
agyvérzésben halt meg. Csendőri szolgálatát mindig szeretettel emleget
te , mondván: Hej , ha még egyszer fiatal lehetnék és pályát kellene vá,lasz
tani, megint csak csendőrnek jelentkeznék ... ' Temetése XII.2-án volt a r.k. 
egyház szertartása szerint a St. Michel temetőben. Ft. Hámor József plé
bános búcsúztatta. Gyászolják özvegye , ki ura csendőr emlékeit szer~tet
tel őrzi , családja , valamint testvérei az Óhazában, barátai és bajtársai. 
IÖzv. P.M-né, 1981.III.7-én./ 

Csabai György szkv. m. kir. csendőrtörzsőrmester, a budapesti volt I. 
csendőrkerület állományában Laudenbach-ban INy .Németországl 1974-
ben 63 éves korában meghalt. IB.J.1979.XII. 17./ 

Benedek István volt m. kir. lovascsendőr hosszú rákbetegségben Szeg
halmon IBékés vm./ 1980. májusában 62 éves korában meghalt. A debrece
ni volt VI. csendőrkerületnél , a gyomai őrsön szolgált. 1945-ben századá
val Németországba keri;tlt, honnan hazament Szeghalomra és ott építke
zéseknél mint segédmunkás dolgozott. Gyaszolják felesége Benedek Ist
vánné , Margit, sok jó barátja és bajtársai. IG.M.1980.XI.18 ./ 

Mandoky Józsefszkv. m. kir. csendőrőrmester, a debreceni volt VI. ke
rület állományában rövid betegeskedés után a Lynwood-i kórházban Idal. 
USAI 1980.XI.12-én szívrohamban 69 éves korában meghalt. Makón/Csa
nád vm.! született 1911.1I1.26-án. Csendörségi szolgálata utólsó éveiben a 
nyomozó alosztálynál teljesített szolgálatot. Törzsőrmesteri előléptetés e 
az összeomlás miatt már nem jutott el kezeihez. Temetése XI. 15-én ment 
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végbe a Los Angeles-i Calvaria temetőben . Gyászolják Özvegye , gyer
mekei József, Imre és Zsuzsika, valamint az Óhazában kiterjedt nagyszá
mú rokonsága és csendőr bajtársai./V.L.1980.XII .29./ 

Kiss Kálmán volt m. kir. csendőr lovas törzsőrmester, a volt m. kir. 
nagyváradi csendőr tanzászlóalj , gazdasági hivatal állományában, Szeg
halmon IBékés vm. I 69 éves korában meghalt. Korábban a szeghalmi lo
vas őrsön teljesített szolgálatot. Gyászolják özvegye, leányai Katalin és 
Ilonka, valamint bajtársai. Szeg h almon temették el. IG.M. 1981.11.27./ 

Tóth János szkv. m. kir. csendőrőrmester a kassai volt VIII . csendőr
kerület állományában három hónapi súlyos szenvedés után Detroit-ban 
IMichigan, U.S.A.I 1980.IX.26-án 67 éves korában meghalt. 1938-ban sze
relt föl a debreceni volt VI. kerületnél és később a központi közlekedési 
pság állományában, az ungvári szárnynál szolgált. Temetése IX. 29-án 
ment végbe Detroit-ban, hol a Woodmary temetőben helyezték örök nyu
govóra általános részvét mellett. Gyászolják családja, helybeli és környék 
beli bajtársai, jóbarátai. IR.A.1980.X . 7./ 

Megyeri József 
1910--1980 

Tóth János 
1913-1980 

Megyeri József szkv. m.kir. csendőr a budapesti volt központi közleke
dési pság állományában, nyugdíjas , Micheldorf-ban IFelső-Ausztria , 
AusztriaI 1980.XII.2-án 70 éves korában váratlanul meghalt 
Az utólsó években a B.M-ben teljesített gk. vezetői szolgálatot. Utólsó éve
iben Micheldorfban élt, mint nyugdíjas , melynek temetőjében helyezték 
örök nyugovóra bajtársa Bartha P éter csenaőr értesítése szerint. 
IB.P. 1980.XII.9./ 

Gulyás Bertalan szkv. m. kir. csendőr , a galántai m. kir. III . csendőr
zászlóalj állományában, a Melbourne-i MKCsBK csoport tagja, nös, a Mel
bourne-i /Victoria , AusztráliaI kórházban rákbetegségben 1980.VI.21-én 
67 éves korában elhunyt. Ragályon IGömör-Kishont vm./ született 1913.V. 
2-án. Csendőrségi szolgálatát a miskolci volt VII . csendőrkerületnél kezd-
te , 1945-ben hagyta el Magyarországot, mint a zlj . 1. századának irnoka, s ) 
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látta el szolgálatát felelősségteljes pontossággal. A háború befejezése 
után az angol zónában az 56. DPACS Bournemounth-i (Osterode, Hano
ver Ny.-Németország) táborában a magyar tábori rendőrség tagja volt 
kivándorlásáig. 

1949-ben érkezett Melbourne-be/Victoria,Ausztrália/, hol végül is letele
pedett , megnősült , családot alapított s annak szép megélhetését biztosí
totta. 8 hónapos betegsége se tudta letőrni , s az azzal járó szenvedéseket 
bátran viselte mindaddig, míg az átkos kór végül is felőrölte testét és ere
jét. Temetése VI. 25-én ment végbe a St. Oliver Plunekett r.k. templomból. 
A gyászszertartást Ft. Varga Ferenc S.J. végezte. A MKCsBK csoport ne
vében bajtársa Dr. Szentandrássy Elek szds. búcsúztatta , míg az összes 
bajtársak részvétét Bánkuti József őrm. csoportvezető fejezte ki és he
lyezte el koszorúj ukat a ravatalon. Koporsóját utólsó útjára bajtársai vit
ték és helyezték örök nyugalomra a Fawkner-i temetőben. Gyászolják fe
lesége, leánya, veje , két éves fiú unokája, sógorai családjukkal, bajtár
sai, jóbarátai és ismerősei valamint rokonai Magyarországon és Csehszlo
vákiában. IB.J.1980.VIII.2l./ 

Tóth Lajos Gulyás Bertalan 
1910--1980 1913--1980 

Tóth Lajos szkv. m. kir. vizsgázott csendőrtörzsőrmester, a MKCsBK 
Melbourne-i /Victoria , AusztráliaI csoportjának tagja a Heiderberg-i kór
házban cukorbetegségből kifolyólag 1980. VI.27-én 70 éves korában el
hunyt. 7 éve , hogy mindkét lábát levágták, s élte napjait élvezte család
ja szeretetét és gondviselését. Temetése 1980. VII. l-én volt a Fitzroy-i re
formátus templomból. A szertartást Nt. Antal Ferenc ref. lelkipásztor vé
gezte a 60főt kitevő gyülekezet jelenlétében. A gyászoló bajtársak és bará
tok a Templestowe-i temetőbe kísérték ki utólsó útjára , hol a csendőr baj
társak részéről Petheő Zoltán cső. g. hdgy. bajtársa búcsúztatta. A Victo
ria-i csendőr csoport egy koszorú elhelyezésével képviselte a távollévő" 
bajtársakat, majd Bánkuti József őrm. csoportvezető az összes bajtársak 
nevében fejezte ki részvétét a veszteségért . a gyászolóinak : 
" Kérjük a Mindenhatót, hogy összetört testednek adjon örök nyugodalmat 
és az örök világosság fényeskedjék Neked ... " Gyászolják Ausztráliában 
felesége , leánya férjével , fia feleségével és 2 éves unokájukkal, továbbá 
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Magyarországon huga és családja, Németországban öccse, végül a vilá
gon szétszórva élő bajtársai és barátai. IB.J . 1980. VIII.2l./ 

Veres Zsigmond szkv. m. kir. csendőrfőtörzsőrmester, a miskolci volt 
VII. csendőrkerület állományában, az MKCsBK hűséges , támogató tagja 
Lackawanna-ban IN.Y.,U .S.A.! hosszú betegség után 79 éves korában 
1980.XII. 6-án meghalt.l'iszafüreden IHeves vm.1 született, a testületnél 
hosszabb ideig a diósgyőri őrsön teljesített szolgálatot majd az őpk-i iskola 
elvégzése után a Tiszapalkonya-i IBorsod vm.! őrs parancsnoka lett. Innen 
Miskolcra helyezték a nyomozó alosztályhoz, hol az értelmiségi alcsoport 
vezetője volt az összeomlásig. Kiváló bajtárs volt. Temetése 1980. XII. 
9-én volt Lackawanna-n a református egyház szertartása szerint. A szer
tartást Nt. Wesselényi Miklós ref. lelkipásztor végezte. A temetésen a 
helybeli, valamint a Buffalo-i bajtársak vettek részt, valamint nagyszámú 
közönség. A kanadai bajtársakat Máté János v. törm. bajtárs és felesége 
képviselték. Gyászolják leánya Remy Róbertné , Klára , Magyarországon 
nős Zoltán fia és férjezett Márta leánya, valamint 4 unokája , kiterjedt ro
konsága és baráti köre. Ugyancsak gyászolják az USA-ban, Kanadában, 
Európában és Ausztráliában élő bajtársai. IM .J . 1980.XII.12.! 

Dr. Heltay Dezső 
- 1980 

Dr. Heltay Dezső szkv. m. kir. hadbíróőrnagy , a székesfehérvári volt II. 
csendőrkerület parancsnokának ügyésze, az MKCsBK Sydney-i csoportjá
nak tagja 1980.IX.29-én INew South Wales , AusztráliaI elhunyt. 
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1937 óta viselt beosztásából1939-ben Kárpátalja visszacsatolásakor a 4. 
kikülönített önálló dandárhoz vezényelték, majd Erdélybe került. 1942-
ben elvonult a n . az orosz frontra. Az országot 1945-ben hagyta el alakula
tával, s Bajorországban élt, honnan 1949-ben vándorolt ki családjával 
együtt Ausztráliába. Temetése Sydney-ben volt. A Csendőrzászlóvalleta
kart koporsóját bajtársainak sorfala kisérte utólsó útjára. Gyászolják csa
ládja, rokonai, bajtársai , barátai Sydneyben és másutt. /Dr.v .J.I.; 
Dr.T.Gy. 1980.Xn.1./ 

Özvegy ómoraviczai Dr. vitéz Imrédy Béláné született Nelky Irén hosz
szas betegség után a betegek szentségével megerősítve Buenos Aires-ben 
IArgentina, DélamerikaI 1980. VIn. l-én 88. életévében meghalt. 

Mártírhalált halt férjének, Magyarország 1938-39-ben volt miniszter
elnökének hűséges élettársa, munkatársa volt. A Felvidék egy részének 
visszacsatolásától több éven át vezette a "Magyar a Magyarért" szociá
lis segélyakciót. 34 éves özvegységét a nagy magyar asszonyok méltósá
gával viselte. Az összeomlás után előbb Ausztriában, majd Argentinában 
telepedett le, hol nyelvtudásával és pedagógiai készségével számos argen
tin és magyar tanítványt oktatott angol , német, francia és magyar nyelv
re és így 25 éven keresztül nyugodt megélhetést tudott magának szorgal
mas munkával biztosítani. 

Augusztus 2-án temették nagy részvét mellett. Búcsúztatta Ft. Tyuko
di Lucián O.F.M., a Platanos-i plébános, a német temető kápolnájában. 
Hamvait a Mindszentynum-ban helyezték örök nyugalomra. Gyászolják 
gyermekei: Dr. Imrédy Tamás, Andrea és János , rokonsága, valamint 
barátai és tisztelői Magyarország határain belül és kívül./KM.1980.IX.61 

Özvegy Lánczky Antalné, Ilona , Gyulai Ödön alez. anyósa hosszas be
tegség után 1980.X.17 -én Windsor-ban IOntario , KanadaI a Chronic kórház
ban 94 éves korában csendesen elhunyt. Temetése X.20-án ment végbe a 
Szent Antal templomban tartott gyászmise után a St. Alphonsus temető
be. A gyászszertartást Ft. Gáspár Márton plébános végezte. Gyászolják 
leánya, Ilona férjezett Gyulai Ödönné, veje Gyulai Ödön alez . Windsorban, 
továbbá menye, unokái és dédunokái Magyarországon./Gyj./ 

Özvegy Komáromy Lászlóné született Karsay Gizella, néhai KOl,náro
my László szds. felesége Readingben IBerks. ,Anglia , U.KI a RoyalBerk
shire kórházban 1980.X.5-én meghalt. Október 8-án a St. Anna r. kath. 
templomban tartott gyászmise után temették a Kidmore End temetőbe, 
s 1971.IV.30-án meghalt férje mellé helyezték örök nyugovóra. Gyászol
ják fia László, menye Catherine és kicsi unokája Emily. 
IKL. 1980.Xn.12./ 

Főtisztelendő Márton Áron 1938-1980-ig Erdély püspöke, az erdélyi ka
tolikusok és az egész magyarság egyik vezéralakja , keresztény hitünk, 
hagyományaink, ősi örökségünk tántoríthatatlan védelmezője , gyógyít
hatatlan betegségben Gyulafehérv"árott IAlsó-Fehér vm. ,RomániaI 84 
éves korában 1980.IX.29én meghalt. 

1896-ban Csikszentdomonkoson született, iskoláit Csikszeredában vé
gezte"Utána bevonult katonának és az I. Világháború mint m .kir. honvéd 
hadna'gy szolgált. A theológiát Gyulafehérvárott végezte, fölszentelése 
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Ft. Márton Áron 
1896-1980 

után Gyergyószentmiklósra helyezték, mint káplánt. Képességeit előljá
rói fölismerték, s Majláth püspök 1934-ben kinevezi az erdélyi Katolikus 
Népszövetség igazgatójává. Bejárja Erdélyt, szentbeszédei, előadásai 
egyszerre ismertté teszik. A temesvári magyarság misszio megtartására 
hívja, melynek során a nők számára tartott egyik beszédében mondotta: 
" .. Erdélyt nem a magyar hadsereg vesztette el, nem is a román hadsereg 
hódította meg. Meghódították a román anyák, akik szültek, szültek és 
szültek." Elvesztették a magyar anyák, akik nem szültek. 1936-ban plébá
nosként a kolozsvári Szt. Mihály templomhoz kerül, az erdélyi egyházme
gye legnagyobb plébániájára . 1938.Xn.24-én a pápa kinevezte Erdély püs
pökévé. A pápai bulla így szól: ... " Reád bízom az erdélyi egyház kormány
zását mindazon jogokkal és kiváltságokkal, terhekkel és kötelességekkel, 
amelyek a pásztori hivatallal járnak ... " A pápa ezen szavai csak a n . Vi
lágháború után kapták meg igazi értelmüket. Erdély egy részének vissza
térésekor székhelyén, Gyulafehérvárott maradt. 1946.I.28-án memoran
dumban fordult Petru Gróza román miniszterelnökhöz, melyben a ma
gyarság vezetőinek letartóztatása, elhurcolása, a lakosságot ért Szlmte
len kegyetlenkedések ellen emelte föl szavát és kérte az egyház jogainak 
az alkotmányban lefektetett elismerését. 

1949 pünkösd után, a csiksomlyói búcsúról érkezett haza, mikor beren-
delték Bukarestbe. Június 21-én indult el taxival , de csak Tövisig jutott, 
mert itt letartóztatták és elhurcolták. Hat évig volt börtönben, 12 évig há
zi őrizetben , 1968-ban bérmálhatott ismét. A folyamatos megpróbáltatá
sok miatt egészsége erősen megrendült, de ellátta a betöltetlen sza1!m.ári, 
nagyváradi és temesvári egyházmegyék vezetését is. 1980 tavasZán II. 
János Pál pápa hozzájárulásával nyugalomba vonult, mikor is a Szenta-

95 



tya táviratilag fejezte ki nagyrabecsülését munkásságáért. Ekkor már 
súlyos beteg volt. 

Márton Áron püspöki címerében halmok fölé fenyő emelkedik és a paj
zsot metsző pólyán "Pax" a békét jelenti. A fenyő két oldalán Csik vm. CÍ

meréből a székelység jelvénye a nap és hold . Értelme : Csik vm. fia vál
lalja a mindig zöld fenyő hivatását, kopár körülmények között is ragasz
kodni az életet adó értékekhez , irányt mutatni, gerinces egyenességet és 
égbelendülő bátorságot tanúsítani, mint a Békási szoros patakjátólIátha
tó kopár kősziklán magányosan álló fenyő ... 

Évei elteltek az egyház, hívei, testvérei, fajtája soha meg nem alkuvó 
szolgálatában ... Bevonult nagyjaink közé , áldott legyen az Ö emléke. Ha
lála mérföldkő a romániai katolikusság és az erdélyi magyarság életé
ben. Nyugodjék békében. Nekünk, akik itt maradtunk, fajtájának, vérei
nek, akik nevét imáikba foglalják egy kis fáklya mégis maradt. Ezt Már
ton Áron átadta utódjának Jakab Antalnak .. 
IK.M.1980.X.25.1 

Székely Molnár Imre költő, író és regényíró, a Szuverén Szt. László Tár
saság és Rend tagja gyomorrákból kifolyó hosszas betegeskedés után To
rontoban (Ont., Kanada) 1980.VIII.30-án 78 éves korában meghalt. 
1902-ben Zabolán IHáromszék vm.! született. Írásai először a Brassói La
pokban, majd Kolozsvárott , Debrecenben, Szegeden, Budapesten, végül 
Torontoban jelentek meg, hol 50 éves írói jubileumát ünnepelték. 
1939-ben kiadta a Rongyos Gárda harcait, s több mint 20 könyve jelent 
meg Magyarországon és külföldön. Igaz csendőr-barát volt. Gyászolják 
özvegye, barátai és bajtársai. IM.E .1980.IX.20. ,v.K.K.1980.IX.19.! 

Szent-Iványi Domokos volt m . kir. követ és meghatalmazott miniszter 
Heidelberg-ben INy.Németországl 1980.VII.19-én 83 éves korában meg
halt. A két világháború közötti idő egyik kiemelkedő diplomatája volt, s 
gr. Teleki Pál közvetlen környezetéhez tartozott. 1939-ben különleges meg
bízatással Washingtonban járt. Az AVO 1946-ban összeesküvés vádjával 
letartóztatta és a Magyar Közösségi összeesküvés részeseként súlyos bör- , 
tönbüntetést kapott. 1956-ban szabadult, de utána ismét bezárták és csak 
1972-ben tudott szabad földre kijutni. Németországban megírta hatalmas 
munkáját " Közép-Európa diplomáciájának történetét 1919 és 1947 között" 
ez azonban 25 évig nem publikálható. Hazáját híven szolgáló jó magyart 
veszítettünk benne./S.Gy.Kat.M.Vas . 1980.IX.2l./ 

Dr. Felsőőry Attila Duarte-i ICal. ,USA.I orvos , idegsebész 47 éve~ korá
ban váratlanul elhunyt. Dr. Felsőőry .. - honvéd alezredes fia - 1976-ban 
tiltakozott a McGraw Hill nyomda vállalat kiadásában megjelenő " Flags 
through the ages and across the world" c. könyvben Magyarország törté
nelmének, zászlójának megkülönböztető rövidséggel és valótlansággál 
közölt ismertetése ellen. A család mély gyászában bajtársi együttérzé
sünk kifejezésével osztozunk.!Szk. 1980. Nov-Dec .! 

Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak adjon a 
Mindenható békességes pihenést, lelküknek üdvösséget. A Gyászoló Csa
ládnak ezuton fejezzük ki őszinte együttérzésünket és bajtársi részvétün
ket. 
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.... 

Magyaryné B.H. Csilla 

Fekete István sírjánál. .. 

Sírhant jánál köszöntem meg 
a sok órát, bűvös percet, 
ködös őszi út varázsát, 
álmos alkonyuk parázsát .. . 
Elballagott a vén idő 
s hazája most a temető , 
de ott a Tüskevár felett 
lelke a nádasban lebeg. 

Ha fecskét látok: " Ni, a Csi! " 
_ már csak így tudom mondani, 
a róka: Vuk, s gólya : Kele 
S huszonegy nap bűvölete 
minden tojásban benne él, 
s ha halk léptekkel jő a tél , 
fehérlik a téli berek 
_ és tíz szál gyergya megremeg. 

Havas erdőn bagoly huhog : 
Hu repdes és társai ott, 
ijedten fut Cin, az egér, 
tavaszt vár, éltet remél. 
Friss tavaszban tarka a rét , 
Virágtól illatos a lég, 
nyáron meg a folyó locsog: 
fürge Lutra vadászik ott. 

És ősszel, ha a köd leszáll 
és a vadász is lesben áll, 
őszi vásárra jár a nép, 
harangszó csititja szivét. 
Badányban, ha hajnal dereng 
ifju szivek szerelme zeng 
s elémvillan egy rég halott 
aga, ki testamentumot 

hagyott végső szavaival, 
mert az utólsó diadal 
a magyar vitéznek kedvezett . 
Ott a sírjánál mindezek 
átfutottak a lelkemen 
s keserűn könnyes lett szemem. 
De törültem a könnyeket, 
mert ki így írt, az nem lehet 
halott, bár a sírban pihen, 

mert él ma is könyveiben. 
S úgy képzelem a mennyben ő 
- hol örök a vadászmező -
Isten kedves ,vadásza lett. 
S kőveti őt, amerre megy 
- járása ott is csupa tánc! -
hűséges kis társa, Bogáncs ... 

IMagyar Élet, 1980.IX.20./ 
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Értesítések 
A toronto-i Találkozó Hírei 

A Toronto-i Központi Jubileumi rendező Bizottság elnökétől nyert érte
sítés szerint eddig 125 Toronton kívüli volt csendőr jelentkezett, valamint 
hozzátartozók és csendőrbarátok. A vidékről, valamint külföldről érkezők 
elszállásolása a torontoi Carlton Hotel-ben (30 Carlton Street, Toronto, 
Ont.) történik, mely a belvárosban van és megüti a kívánt mértéket. E gy 
ágyas szoba ára 30.00, kétágyasé 34.00 kanadai dollár mindkét esetben 
még 7.00 dollár adó. 
A környéken mérsékelt áru vendéglők vannak bőven. 

A repülőtérről- úgy értesültünk - autóbusz jár abelvárosba, 2.00 dol
lár a viteldíj , s a végállomástól a Carlton Hotel csak pár dollár. 

A program szerint 1981. május 16-án, szombaton d.e. 10-D. U. 3-ig muze
umszemle. Este 6 órakor a Kanadai Magyar Kulturközponti 840-St. 
Clair Avenue, West IÁrpád termében gyülekezés , majd 7 órakor társas 
díszvacsora. 

Másnap, vasárnap délben az 1956-os magyar Hősi Emlék megkoszorú
zása a helybeli Budapest parkban. 

A jelentkezők április elején részletes programot kapnak. 
Iv.K.K. 1981.1II.19./ 
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Szeretettel meghivjuk önt 

és kedves családját 

9u1J.iJR.umi 
tl1'Ji1w.ae.w/(á.n.Jua 

meUyeI az emigrációban még életben léva 
csendc5rök TestUletUk megalapitásának 

lOO-Uc évfordulóját óhajtják megilnoepelrti. 

Az 

tl11JjjwaWJ.Mit 
1981. május hó 16-án, szombaton este 

pontosan 7 órai kezdettel 

a Magyar Ház "Árpád" termében tartjuk meg. 

ünnepi szónok: Dr. Zsigmond Andr~s. 

BeléplldJj személyenként: $15.00 

Megjelenés: 

nillenek kisestélyi, 
férCiakna.k sötét ruha . 

Mikor most az évforduJót ünnepeljük, 

egyben bizonyságot t~zllnk a ma is élt'J 

csendc5rszeUem mellett s ugyanakkor 

tisztelgUnk az elmúlt 100 esztendö alatt 

Hazánk szolgálatiban hősi és mútirhalált halt, 

valamint elhunyt bajtársaink emléke előtt. 

Erre az Unnepélyes alkalomra 
Ont és kedves csal.idját ismételten 

szeretettel hJvja és várja 

a JubileumI Renóez6 Bizottság 

~ 9ubJiemn.i 
tllúélwaetMa 

1881-1981 

I'.~'::::'!· .:.~~' '~; 

!~;:\: " ~;: 
"' {~., '? ~,. , 
'~" .. '~', 

1.. ' '\' '1' "l ". 
,", .. .-

HIvEN, BECSUlffiEl, VITHUL 

A 100 ÉVES MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG JUBILEUMI UNNEPÉLYÉNEK 
F Ö V É D N Ö K E I : 

Bartha Gyula és felesége 
Bánkuti György és felesége 
vitéz Cse~regi István és felesége 
Csordás Janos és felesége 
Deák Pál ée felesége 
Garay terene és felesége 
vitéz Hangodi János és felesége 
Jakab Iván és felesége 

MHBK csoport Toronto, Ont . , 
Magyaródy János és felesége 
vité z Máté Károly és felesége 
Menyhárt István 
Dr . Nagy Zol tán 
Podonyi István és felesége 
Sasváry József 
Dr . Szal ontai Sándor 
vité z Szathmáry Károly CM Id. Karacs Lászl ó és felesége 

MKCsBK csoport Sydney,Ausztrália 
MHBK főcsoport Sydney , Ausztrália 

Szt . Erzsébet Egyházközség,Toronto , Ont ., 
Varga Géza . 

V É D N Ö K E I 
Dr . André Lász l ó 
Dr . Andróczi Ferenc 
vitéz Ághy-Asbóth Zoltán 
vitéz Bakonyi - Molnár Béla 
Balogh András 
Bencze .erenc és fel esé~e 
Benczik Györ~ és felesege 
Benczik Zo ltan és fe lesége 
Dr . vitéz Benkő Gyula és felesége 
Benkő Ildikó 
Berzeviczy Xénia 

, Birinyi György és fe l esége 
Bogárd András 
Bogsányi József 
Boll a Imre és felesége 
Bónis János 
Borhy Ádám és felesége 
Bukovecz János 
Dakó Gábor 
vi téz X. y. 
vitéz Darabont Ferenc és felesége 
Derényi Jenő és felesé~e 
Dirbász János és fe lesege 
vitéz Domonkos János és felesége 
Első ~lagyar Reformatus Egyház 
Erdélyi Gábor 
Dr . Esső Ágnes 
Ev . Ref . Magyar Egyesült Egyház 
Feke Lászl ó 
Fodor Sándor 
vitéz Forró György 
Dr . Frater Gyula 
Gál Ferenc 
Gaál Mihály 
Gerendás Ottó 
Gonda Zsigmond 
Göcsei r1ihály 
vitéz Hamvas J. József és felesége 
Hegedüs La jos 
Hidy József és felesége 
vitéz Hollósi Lajos 
Dr . vitéz Jani István 
Dr.Szentandrássy Elek és felesége 
Jámbor Lajos 
Jámbrits Márton és felesége 
Jerzsa Géza és felesé~e 
Kalocsa Gyula 
Özv . Dr . Kerekes Lász l óné 
vitéz Keresztes Lajos 
Kiss A .. drás és felesége 
Kiss Ferenc 
Dr . Kiss Gyula , 
Kiss János és felesége 
Kiss Károly és felesége 
nemes Koroknay Sándor 

Kovács István és felesége 
Körmendy János 
Lajkó Mátyás 
Lukovits János 
" Magyar Élet ", Toronto, Ont, 
Magyar László és felesége 
Markovits Ferenc és felesége 
Mátyás Lász l ó 
Nagy József 
vitéz Nagy Kálmán 
Nagy Sámuel és felesége 
Nyerges Bognár Lajos 
Nyiri Gábor és felesége 
Oláh Pál 
Dr . vitéz Ormay József és fe l esége 
Papik György és felesége 
Dr . Pa~p Győző 
Pálinkas Pál és felesége 
Pásztor Béla és felesége 
Pásztor J ózsef 
Pekáry István 
Peterdy Katalin 
Peterdy László 
Peterdy Mihály és felesége 
Ifj.Peterdy Mihály 
Peterdy Tamás és felesége 
Id . vitéz nemes Pőthe Gáspár 
Pozsonyi Anikó 
Rákóczi János 
Rákóczi Anna 
Dr. Rektor Béla 
Simon Imre 
Simonka Ferenc és felesége 
Simorjay"ji'erenc 
Smagin Katalin 
Soós Zoltán és felesége 
Szabó János 
Dr. Szabó Károly 
Szakál Zoltán és felesége 
Szegvári János 
Szelei József 
St . Catharines- i Magyar Kultur Egyesület 
N. N. 
vitéz Szombathy Lajos 
Takács Árpád 
Özv . Tar Józsefné 
vitéz Thassy-Plávenszky Ferenc 
Tóth Ferenc és felesége 
Tóth István 
Tóth János 
Utczás Mihály és felesége 
Var~a Sándor 
vitez Vattay Ferenc 
Zsolt Endre és felesége 

Megjegyzés . 
A 100 éves Jubileumi me~hivóban közzétett fővédnökök és védnökök névsorába
az ezzel megbizott bajtarsunk tulterheltsége következtében-s zámos hiba került 
a meghivóba , melyeket ezuton helyesbitek. vitéz Kövendy Károly CM 
Etobicoke, 1981 április 15- én a Jubileumi Bi ~ ottság elnöke . 
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Idősb Karacs László, főtörm., asztalosmester, toronto i vállalkozó 1980. 
X.31-én elkészítette a "CSENDÖR" Jubileumi Emlékszobrunk tölgyfa ta
lapzatát a megadott méretek szerint. A mellszobor,- mely a Bajtársi Le
vél ajándéka a Muzeum részére - a május 15-17-iki Találkozón kerüllelep
lezésre. A Bajtársi L~vél Szerkesztősége ez uton is köszönetet mond Ka
racs főtörm. bajtársunknak a kiváló szakmunkáért és annak költségeit is 
magában foglaló áldozatkészségéért. 

Az MKCsBK Bajtársi Levél által a MKCsBK Muzeumnak adományo
zott CSENDÖR TABLÓ megérkezett Torontoba. Az ötven fényképet tar
talmazó a m. kir. Csendőrség százéves történetét bemutató munka Calga
ryban 1980.IX.20-án a Kanadai Magyar Kulturegyesület első magyar mű
vészeti és népművészeti kiállításán, valamint az 1981-es Csendőrnapon 
volt kiállítva. A Tabló Szelei József cső., a B.L. pénztárosának munkája. 
A Tabló ünnepélyes átadása a Találkozó alkalmával fog megtörténni. 

A Múzeum hírei 

A Magyar Vitézi Rend egy vitézi jelvényt, v. Kövendy Károly C.M., mu
zeumőr pedig több a két világháború közötti magyar hadi kitüntetést ado
mányozott az Ottawaban IOnt.Kanadal lévő Kanadai Hadi Muzeumnak. 
A szép gyüjtemény átvételét L.F.Murray főmuzeumőr 1979.X.25-én kelt 
levelében nyugtázza azzal, hogya 14 különleges magyar katonai kitunte
tést, s az azokat mutató szines táblázatot ki fogják állítani. (1980. 111.17.) 

A torontoi -Magyar Kulturközponttal 1840 St. -Clair Ave., West/, 
a muzeumok áthelyezés ére vonatkozó tárgyalások,lelassultak. Az épü
leten még mindig 120.000. - dollár zálogkölcsön Imortgagel van. Maga az 
épületnek fönntartása évenkint kb. 1 400.00 dollárba kerül. Így maga az át
helyezés 1-2 évet, esetleg többet, késik./1980III.17./ 

Legutóbb az alábbi emléktárgyak érkeztek a Múzeumba, melyeket a 
Leltárba való bevezetés után ezuton is nyugtáz a múzeumőr: 

Varga Géza h. szds. torontoi lakos, tb. cső-től egy keletázsiai háborús 
könyvet, s egy térképet a bizánci birodalomról 1180-ból. 
Máté Károly őrm-től az Ontario q'artományi Rendőrség őrnagyi sapkáját. 

A KANADAI KIRÁLYI CSENDÖRSÉG IRCMPI Ottawa-i ps ág-ától egy 
teljes RCMP őrmesteri Isergeantl díszegyenruha kizárólag kiállítás cél
jára a laktanyában. A Múzeumból el nem vihető és nem használható. 
Ezt a Testületünk szép elismerését jelentő adományt még az azóta már 
nyugállományba vonult magyar származású Hagymási Antal RCMP . 
törm. szorgalmazta. A laktanyában elhelyezett biztonsági berendezés, 
valamint a múzeumőr személye szintén tekintetbe jött az odaitélésnél. 
Az RCMP részére a Múzeum gyűjteményeiről RCMP Sgt. Roy E. Steckel 
készített felvételeket./v. K. K. 1980.XI. 13.1 
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RCMP "ügyeletes" az MKCsBK 
eszmei laktanyában. 

Komáromy Károly cső. fhdgy. IKingston, Tasmánia, Ausztráliai 
16drb nagyított értékes fényképgyüjteményt, 

Dr. Raschka László orvos, IToronto, Ont. Kanadai, néhai Rózsa Béla 
ezds. nevelt fia, az újvidéki hv. zlj-jal kapcsolatos értékes fényképeket 

Tompa Miklós szds. IWolverhampton, Angliai Orbán Balázs: Székely
föld képekben c. közel száz éves képeket tartalmazó gyüjtemény, s levél-
nyitó, 

néhai Madarász Ernő G.szds. (Cleveland, Ohio, USA) hagyatékából: G. 
tiszti tanfolyam tablója 1936-37-ből, kakastollas tábori sapka, tiszti derék-
szíj, s fényképek. 

Noel Péter okleveles mérnök lEdmonton, Alberta, Kanadai "Az entró-
pia frequencia függősége" c. tanulmányának egy példánya. 

Dr. vitéz Juba Fernc orvos, magyar kereskedelmi tengerésztiszt, "Ma
gyar tengeri hajók a 11.Világháborúban" c. vastag, képanyaggal gazda
gon ellátott munka, s a "Cs. és Kir. Haditengerészet" c. könyv magyar kia-
dása. 
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vitéz Bakonyi-Molnár Béla IToronto, Ont. , Kanadai főtörm. 10 drb. Ma
gyarországi térképet a XVI. és XVII. századból, a Cartographia Hungari
ca kiadása. 

Bólyás József ejtőernyős tizedes zlj-ának hadinaplója Vereekétől , Vo
lóctól Budapest előterében vívott harcaikkal. 
Dr Horváth Sándor szds. , egyetemi könyvtárostól négy rendkívüli értékű 
könyv angol nyelven, 

Wilson Albert, Q.C. kanadai barátunktól a kanadai királyi tüzérségről 
szóló könyvet, 

Lieszkovszky Vladimir, tűzoltóparancsnok, cső. baráttól egy fehér , 
eléggé viseletes piros és zöld csíkkal ellátott honvéd gyapjutakarót. 

Az MKCsBK BAJTÁRSI LEVÉLTŐL ICalgary, Alberta , Kanadai a M. 
Kir. Csendőrség és a MKCsBK történetét 50 arcképben mutató 32" x40" 
nagyságú plexit üveggel védett berflmázott CSENDŐR TABLÓ. Szelei 
József cső. , a B.L. pénztárosa tervezte és készítette . 

A Múzeum kérése: 

Szükségünk volna egy Szent László hadosztály jelvényre. Kérjük felku
tatni , vagy esetleg "tulajdonosától felajánltatni. A postaköltséget megtérít
jük. Múzeumőr. 

A Múzeum Emlékkönyvében az elmúlt esztendőben eszközölt bejegyzé
sek1roZo"t't az ala 55'iáKaT ol vashatj uk: 

Vörösváry István a Kanadai Magyarság felelős szerkesztője és ki
adója : "Emigrációs életem legnagyobb meglepetése! Ezt nem lehet 
csak egyszer látni. Ide többször el kell jönni, hogy a magyar történelem 
kézzelfogható emlékeit láthassuk. " 

Dr. Horváth Sándor szds. IBuffalo, N.Y. ,USA/ : " Kegyelet , mély szere
tet kiváló szervezés jellemzik Karcsi munkáját. Áldja meg őt az Isten." 

Nóta István h. Szt. László ho. , okl. mérnökiMontreál QUe.!: Gyönyörű 
és külön élmény volt látogatni muzeális tárlatodat, melyet fáradhatatlim 
munkáddal összehoztál. Őszinte szívvel gratulálok. " J Bánhidi László IZürich, Svájci: " Felejthetetlen élményben volt ré
szunk. A gyűjteménynek Svájcban hallott jó híre beigazolódott." 

Sirchich László IClevland. Ohio, USAI a Csehszlovákiai MagyarokNem
zeti Bizottmányának elnöke : " 1938.október ll-re , Ipolyság felszabadítá

j sára , a csendőrök viharos ünneplésére könnyharmatos szemmel emléke
zem. A Mindenható áldja a példás , hagyományőrző munkát. " 

Monostory László szds.!Seattle, Wash., USA/: " Amerikai, vagy mene
kült éveinknek a legremekebb v.,ívmánya a csendőr laktanya ... könnyek
kel szememben írom ezt. Köszönjük kedves vendégszeretetedet, köszön
jük, hogy ezt az egyedülálló anyagot láthattuk," 

Zsák Sándor okl. mérnök (San Paulo, Brazília): " Az áhitat és csodálat 
töltött el bennünket . Köszönjük a vendégszeretetet és kívánunk sok erőt a 
további munkához. " 

J 
Soós József prbcső . őrv ., a Baltimorei Értesítő szerkesztője : " Dicsé-

retre méltó munka a régi bajtársak emlékezetére." 
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Haraszti Endre M.A.!Hamilton, Ont.! " Meghatott szívvel jártam vé
gig ezt a kis Magyarországot, a magyar becsület múzeumát. " 

Sándor Ákos pc. hdgy. IOttawa, Ont. ,Kanada/ : A múlt tradícióit fenn
tartam és a jelenben élni szinte elképzelhetetlen dolog , de Te megcsinál-

tad . " 
Zaykai Sándor pc. hdgy. , IGreenich, Conn.,USA./: " Már régen vártam 

ennek a becsületes gyűjteménynek a megtekintésére. Hála Istennek ma 
alkalmam volt. Szerettem volna hetekig nézni. " 
_ Olchváry István vk. ezds. INew Brunswick, N.J .,USA/ :" Sok szépet hal- J 
lottam már a csendőrmúzeumról , de hogy mily csodálatos, azt most lá-

tom ! " 
Zubrits Árpád és felesége szül. Papp Zsuzsa csest, : " Köszönjük, hogy 

az utókornak is része lehet egy ilyen gyűjteményt megtekinteni , amely 
különben elveszett volna. " 

Kolmann László a Magyar Kultúrközpont háznagya IToronto , Ont. Ka-
nada/: " Kiváló gyűjtemény , történelmünk része ." 

Dr. Kovács Ernő orvos IToronto, Ont. KanadaI : "Karcsi! Gratulálok." 

E l s z á m o l á s 
a MKCsBK M~zeum / magában fogl a l ja a testvér bajtársi egyesf l etek 

értékeit és felajánlásait is /gazdál kOdásáról az 1980. évben 

Bevételek : 

Bajtársi adakozásból ,át 
vonulási s zállásért és 
egyéb juttatásból 

Ki adások : 

752 . ~5 a./ Muzeum 
ügyvitel és karbantartás ,1, ~86 . 8~ 
repre zentáció , üzemanyag , 
sürgős javi tások , iroda
felszerelés , irószer ek , 
képkeret ek , par kol á s, 
stb. 
Po s t akölt s ég 

vité z Kövendy Károlytól 3 , 266 . ~7 Telefon / távolsági/ 

Fé nyképek , fi l mek , 
javitások 

1 58 . ~0 

1 37 . 99 
82 . 58 

Öss:-;esen 

88 ; 00 Tüz ,betörés ,va~daliz
mus , term . csapas s tb . 
ellen biztos i tás 

1,953 . 81 
b ./Öröklakás 

üzembentartás 

Házadó 

~ , 018 . 92 Összesen : 

1 ,528 . 22 
536 . 89 

2 ,065.11 
~ ,0l8 . 92 

Kelt Etobicoke , Ont .,Kanada 1981 február 7- én 
vitéz Kövendy Káro l y CM , s . k . szds . 

~lKCsBK muzeumőr és 
eszmei laktanyaparanc snok 
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Könyvisní'ertefés -- ._-. --- -----.-. -- - --
-- - -

Az idő rostájában. A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1981-es évkönyve. 
Szerkeszti Dunai Ákos. Kiadta a K.M.V. Youngstown,/Ohio,USA/, 1980-
ban. Ára 6.%US dollár. Erdély, a Felvidék, Kárpátalja után a nyugatma
gyarországi - az osztrákok által Burgenland-nak nevezett - elszakított 
országrészünk a fő témája az 1981-es évkönyvnek. Dr. Deák Ernő a 
"Tehetetlenség állapota" c. tanulmánya részletesen mutatja be a triano
ni béke előtt ősidőktől fogva Moson, Sopron és Vas vm-ékhez tartozó 
3.965négyzetkilométer terület földrajzi, demográfiai, gazdasági, köz
oktatásügyi, s kulturális helyzetét. Beszámol a kisebbségvédelemről is. 
A többi nemzetiségek mellett kisebbséggé vált magyarság un. nemzeti 
ülnökséget fog kapni, amit úgy is lehet értelmezni, hogy a burgenlandi 
magyarok, mint népcsoport, majdnem két emberöltő elteltével nyerték 
el az osztrák kormány részéről törvényes elismerésüket. Többnyire az 
Őrségben készült gondosan kiválasztott fényképek hűen mutatják a vi
dék életét, kultúráját és igazi történelm ét. Az évkönyv az emigrációs ma
gyarság írói közül többek között Dr. Mihályi Gilbert, gr. Wass Albert 
Dr. Varga László, Flórián Tibor, Tűz Tamás, Fiala Ferenc és Nyisztor 
Zoltán kitűnő írásait hozza. 

A Magyar Királyi Csendőrség Oknyomozó Története. Írta Dr. Rektor 
Béla egyetemi tanár. Kiadta a clevlandi Árpád Könyvkiadó 552 oldalon ' 
1980-ban. A II. Világháború után "kollektív" alapon elmarasztalt és meg
szüntetett m. kir'. csendőrségről, szerpéről és tagjairól sokat írtak már
otthon is, a külföld ön is. A kiváló szerző műve mégis úttörő jellegű és hé
zagpótló alkotás. A kötetben jóformán mindent megtalálunk, ami a csen
dőrséggel kapcsolatban érdekelhet bennünket. A szerzőt és művét az 
"Előszó"-ban a közelmultban elhunyt vitéz Marssó Lőrinc csendőrezre
des Szakvélemény-e mutatja be. Az alapfogalmakat meghatározó szak
szerű bevezetés után megtudjuk, hogya csendőrség intézménye ho
gyan fejlődött a francia zsandárságból izig-vérig magyar közbiztonsági 
szervezetté. Öt hosszabb fejezet a csendőrség változatos történetén 
vezeti végig az olvasót az I. Világháború idején, a két világháború között, 
majd a II. Világháborúban is párját ritkító közrendészeti testület szelle
mét és szerepét. 

A "Csendőrség Emléktáblája" c. fejezet a testület felügyelőit és oszlo
pait mutatja be, idézi a csendőrséggel kapcsolatos elismerő véleményeket 
és emléket ámít a közbiztonság vértanúinak. Az "Utószó" érdekes tanulsá
gokat von le és a jövőre vonatkozóan figyelemre méltó gondolatokat vet 
föl. A további kutatások szempontjából értékes "Források" a törvénye
ket, rendeleteket, hivatalos közleményeket, könyveket, fo}yóiratokban, 
újságokban megjelent cikkeket, majd a kiadatlan naplókat, leírásokat, 
élményeket, leveleket, végül pt!dig az idegen nyelvű kútfőket sorolják fel, 
17 oldalon keresztül. A "Névjegyzék"-ben azokról kapunk tájékozta- , 
tást, akik a szerző megállapítása szerint a m. kir. csendőrség, vagy az ' • 
emigrációs csendőrök tevékenységét lényegesen befolyásolták. 

A nagyszabású, rendkívül alapos, körültekintő és tárgyilagos, határo
zottan kimagasló értékű tudományos történeti mű minden elismerést meg
érdemlő hosszas és igen részletes kutató munka eredménye, mely már 
1977-ben arany Árpád érmet/első díjat/ nyert. Azóta is állandóan bővült. 

Alaposságánál és lelkiismeretes szakszerűségénél is nagyobb értéke a 
szerző tárgyszeretete, mely sohasem engedte meg sem a tények mellőzé
sét, sem a tények helytelen vagy elfogult ismeretéből eredő hamis értéke
lések elhallgatását. 

Külön föl kell hívnunk a figyelmet a mű kifogástalan, szabatos magyar 
nyelvezetére, s a Katolikus Magyarok Vasárnapjának youngstowni 
nyomdáját dicsérő izléses előállítására. Az Árpád Könyvkiadó Vállala
tot külön köszönet illeti, hogy ezt az értékes munkát a csendőrség meg
alapításának 100. évfordulóját megelőző évben kiadta. Végül hálás lehet 
Dr. Rektor Béla Tucson-i egyetemi tanárnak nemcsak a csendőr-testü
let, hanem az egyetemes magyarság is, hogy kitűnő műv ét megírta, mert 
abból a jövő nemzedék - amint az ajánlás helyesen mondja - a Keleten 
és nyugaton oly sokat gyalázott csendőrség igazi történetét ismerheti 
meg. 
/Somogyi Ferenc dr. / 

A Festmény és a Fattyu. Írta Oláh György, megjelent Münchenben, 
1979-ben, Ledermüller Oliver Könyvkiadó Vállalat kiadásában, mint an
nak pályadíjnyertes regénye, 285 oldalon, puha kötésben. Ára postai szál
lítással együtt 25.-DM. Ez a könyv egy három kötetre tervezett regény
cikklus első része, s korrajzokat ad a századeleji Magyarországról és Ar
gentináról. A szocialista realizmus elfogult könyörtelensége kényszerí
tette a szerzőt, régi társadalmunk hibáinak egykori ostorozóját, hogy 
nagyapái korszakával kibéküljön. Az összeomlás után ugyanis egy még 
nagyobb, sokszorta kegyetlenebb társadalmi tragédia következett be. 
Rákosi rémuralma a trianoni korszak egész magyar keresztény vezető
réteg ét kifosztotta, tönkretette. A legkönyörtelenebb üldözéssel, depor
tálással, internálással, bebörtönzéssel és kirakatpörökkel a nyomor leg
mélyére taszította. Az 1919-es kommun tanulságai után ugyanis ők áll
tak ki legkeményebben legmeggyőzodésesebben egy teljes negyedszáza
don át a marxizmus és leninizmus minden válfaj ával szemben. Ők lettek 
tehát a bűnbakok/ a csendőrség gel együtt. /Szerk./ Mint levágott fejet szál
lították őket a moszkovita hódoltság urainak. A szerző a szereplők mögött 
megeleveníti a milleniumi "aranykor" -t, amikor még nem volt drógá
zás, nem töltötték meg az újságokat a szexualizmus nyilvános örjöngé
sei, a teljes nemi felszabadítás orcátlan tanai. Nem éltek vissza a társa
dalom jóizlésével az emberi elfajulás "jogainak" nyilvános dicsőítésé
Vel. 

Ezért állít nagyapái nemzedékének regényében emléket még akkor is, 
ha a valóság talán nem is egészen azonos a regényben festett képpel. 
Ezért kezdi keresni bennük azt, ami ezer éven át mégis megtartott ben
nünket. Ezért kezdi látni érdekesebb, szebb, nemesebb, lovagi időket ál
modó hajlamaikat" is, melyek ebben a mai, amerikanizált, kegyetlenül 
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materialista világban oly korszerűtlenné tették őket. A könyve megírásá
ban elsősorban az vezette a szerzőt , hogy az emigrációban felnőtt fiatal 
honfitársaink, kiket úgyelárasztanak most hazulról az osztályharcos 
szemlélettel, az érem másik oldalát is lássák'/Új Európa 1980.JÚI-Aug.1 

Bajtársi Hiradó. Az MHBK Melbourne-i /Victoria , Ausztráliai főcsoport
vezetője és központi vezetőhelyettese Hetyey Sándor bs . és ausztráliai se
gítőtársai búcsúznak az 1980.IX.20-án megjelenő II/l. számban, mert az 
áthidalhatatlan földrajzi távolságok, valamint a drága postai szolgálat 
miatt az eredeti lemez és fényképanyag már Calgaryban kerül kiadás
ra, s szétküldésre. Ez a szám is fiataljainknak emlékünnepélyeken tár
sadalmi összejöveteleken és Hősök napján elismerést aratott föllépése
it hozza és ad rövid beszámolókat írásban és képekben. A régi szerkesz
tőség sok sikert és szerencsét kíván a lap folytatásához . 

Forbidden Fruits. Domokos Sándor fhdgy., író és szobrász bajtársunk 
rövid elbeszéléseinek angol nyelvű kiadása azok számára, akik mint gyer
mekek és unokák már angolul olvasnak könnyebben, de még meg van a 
magyar érdeklődésük. Az angol szavak mögött a kor, a környezet, a sze
replők és főként a szellem magyar. A történetek mind a szerző élményei, 
aki megkisérli átültetni azokat angol nyelvre, hogy elmondhassa új !1azá
ja lakóinak, hogy mit élt át a magyar társadalom, mi volt az orosz hadifog
ság, s mi várta bajtársainkat, akiknek sikerült . évek után hazaérkezni.
A cím értelme magyarul " tiltott gyümölcsök" . Igen, a szabadság még 
mindig tiltott gyümölcs fél Európa országaiban. Sem az un. békeszerző
dések, sem a Helsinki és Belgrád-i tárgyalások nem váltották valóra ma 
sem az emberi szabadságjogok után vágyakozó európai milliók álmait. 
A szerző benyomásait magával hozta, hogy azokat visszatükröző gondo
latai szabad földön születhessenek meg. A 116 oldalas , puhakötésű kiadás 
ára postaköltséggel együtt 4.50 US vagy 5.00 kanadai dollár. 

Utitárs , elmélkedési gondolatok. Írta és kiadta 1980-ban Waukesha-ban 
(Wisconsin, USA) Ft. Dr. Szepe László középalakú 222 oldalon, puha kötés
ben. Idegenben bolyongó magyar; testvéreinek ajánlja a könyvet, akiknek 
fájt, hogy el kellett hagyniok a hazát, de okok, célok és szent eszmék miatt 
kezükbe vették a vándorbotot. Az írás vándorlásunk története, mindany
nyiunké lehet, minden névtelen hontalané azzal a céllal, hogy egymáshoz 
közelebb kerüljünk. Az egymást követő , az élet más és más útját járó ván
dorok története olvasni való a csendes estékre, hogy vigasztalást, bizta
tást, irányt és erőt meríthessünk a további "ándorútra. A szerző - volt tá
bori lelkész - a "Helytálló férfiak" c. fejezetében emléket állít emigráci
ós életünkben " az életbátorság példaképei" -nek, a csendőröknek, kiket 
elismerten a világ legjobbjai közé sorol, a kana!:lai Kir. Csendőrség , az 
RCMP mellé , mint a megbízhatóság, a helytállás hősei. 

A néha elfáradt, elfásult emigráns csoportoknál az ő alakjuk amelke
dik ki mindig, mint biztatás , példaadás. Szorgalmas munkájuk, becsüle: · 
tes , erkölcsös magaviseletük ereje a magyar csoportoknak, egyházi és 
kulturegyesületeknek. Ez nem véletlenség. Hiszen így tanították őket ---.:. . 
írja a szerző - ők a nép oltalmazói, a béke és rend őrei. Beléjük dresszí-

rozták, hogy szálfaként, feszes vigyázzban álljanak, mikor mások már 
meggörnyednek. 
IJ.P. 1981.11.23./ 

Ft. Dr. Szepe László vitéz Nagy Lajos fötörm. bs-unknál, 
Northfield/Ohio, USA/-ikertjében. 

" A Donnál nem így néztünk ki ... írja." 

Magyar Nóta Gyüjtemény, kiadta a Magyar Nyugdíjasok Clubja Cal
garyban lAlberta, Canada/, mely 1976-ban alakult , s tagjainak száma ma 
elérte a 150 főt. A szebbnél szebb magyar nótákat énekli a Club énekkara, 
kiséri Koronghy Gyula és zenekara: A dalokat összegyüjtötte, betanítot
ta és vezényli Keresztes Lajos főtörm. bs-unk. Céljuk, hogya gramafon
lemezen megőrizzék a szép magyar nót~kat , s azokat megszerettessék 
gyermekeinkkel és unokáinkkal. A gyűjtemény emellett segítség minda
zoknak, akik gyermekeiket anyanyelvünkre óhajtják megtanítani. 

" dalolj uk együtt a csodaszép nótáinkat minél többször! " Ára 7.-, posta-
költséggel 8.00 dollár. Megrendelhető : Mr. L. Keresztes , Sr., 1328-87 Ave
nue, S.W., Calgary, Alberta , Canada . T2V OW3./K.L. 1980.VIII.28./ 

A Vezetőség levelesládájából 
Az MKCsBK Vezetője , a B.L. Szerkesztő Bizottsága és a Kiadóhivatal 

valamint a MKCsBK Múzeumőr ezuton is köszönetet mond a címükre ér
kezett igen jóleső karácsonyi és újévi jókívánságokért, melyekkel bajtár
saink azok hozzátartozói, barátaink és előfizetőink megtisztelték. Jókí
vánságaikat szeretettel viszonozzuk és kívánunk kedves Mindnyájuknak 
erőt egészséget és Isten bőséges áldását az 1981-es esztendőre! 
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Részletek az 1980 évi Segélyakciónkra beérkezett levelekből : 
1980.XL5." Kedveseim ! Megkaptam a nagylelkű adományt. Fogadjá-. 

tok érte hálás köszönetemet. A Jóisten legyen Veletek és karoljon föl 
Benneteket. Beteg nem vagyok, fájdalmaim nincsenek, de azért a 82 év 
súlyát érzem. Feleségem azonban egyensúly-zavarban szenved, sokat 
elesik és állandó felügyelet alatt kell tartanom. " . 

1980.XL3." Édeseim ! Szerető adományotokat megkaptam. Hálás köszö
netem érte, hogy az idén is eszetekbe jutottam. Bizony már nagyon keve
sen vagyunk. Férfiaink már régen elmentek az örök hazába , ahol békes
ség honol. Én is egyedül élek, 76 éves vagyok, gyermektelen özvegy, kis 
nyugdíjjal, melyet magam kerestem meg testi munkával. Szegény férjem 
10 évig beteg volt tüdőtályoggal. Volt régi nyugdíj át nem kapta . Ha jobban 
volt, művirágokat csinált a szövetkezetnek. Szegény már 12 éve itthagyott 
a szomorú magányba. " 

1980.XL20. " A váratlan ajándékért hálás köszönetet írok. A Jóisten ad
jon jó egészséget. Boldog Karácsonyt kívánok szeretettel. " 

1980.XL10. "Nagyon köszönöm a jóságukat. A Jóisten áldását kérem, 
segítse meg Önöket. " 

1980.XL5. " Szeretném megköszönni nagylelkűségét , melyet irántam ta
núsított. Jó tudni, hogy van, aki még gondol a szegényebbre, mert bizony 
a feleségemmel együtt nyugdíjban vagyunk, én egyre gyengülök, hisz 75 
éves vagyok. Támogatása legjobbkor jött, legalább tudjuk a téli hiányos
ságokat pótolni , mert nyugdíjam igen kevés . Kérem a Jóistent áldja meg 
erővel, egészséggel jóságáért, hogy két öreg sorsüldözöttre támogatás
sal gondolt." 

1,980.XL28. "Tisztelt kedves Család! A küldeményt megkaptam. Hálás 
köszönetem érte, hogya messzi távolból is gondolnak az igen igen egye
dülálló özvegyre. Isten áldja meg Mindnyájukat! " 

1980.XII.1. "Hálás szertettel és imával köszönjük a karácsonyi ajándé
kot. Jelenleg egészségünk elég jónak mondható korunkhoz képest. 
Férjem 93 éves, én pedig 90. Helyzetünk változás előtt áll. Mi is jelentkez
tünk egy szeretet-otthonba, 1981. március l-vel. Ha megérjük, a pontos 
címet meg fogom írni." 

1980.XII.1. " Hálatelt szívvel mondok köszönetet azért a jóságokért, 
amellyel az ajándék-pénz küldésével megörvendeztettek. " 

1980.XL24." A férjemnek küldött 30 dollárt köszönettel nyugtázom. 
Szeretettel gondolok az ajándékozóra. Megírtam, hogy a férjem szívin
farktusban meghalt. Én nyugdíjas tanítónő vagyok. Nagyon örülnék, ha 
valamit megtudhatnék arról a Családról , akik minden év Karácsony tá
ján adományukkal segítenek és megörvendeztetnek. " 

1980.XL29. " Küldeményüket megkaptuk. Amilyen jÓérzés volt látni 
kedves soraikat, ugyanakkor az családunk minden tagjából egy soha be 
nem gyógyuló seb végtelen fájdalmát váltotta ki. Ugyanis rajongva sze
retett ÉdesanYánk már meghalt. Küldeményüknek 1978-ban még nagyon . 
örült. A megélhetés világViszonylatban nehéz, ezért az anyagi segítség 
itt is jól esett. Ezévi küldeményükkel sajnos nem rendelkezhetünk, mert 
az csak a címzettet illeti meg a pénzügyi rendelet szerint. Bánatos szív-

vel, sírva teszem borítékba az utalvanyt, hogy visszajuttassam. Kérem fo
gadják érte még egyszer valamennyiünk hálás köszönetét. " 

1980.XL10. "Kedves Barátaim! Kedves soraitokat és az ajándékot kö
szönettel vettem. Nagy öröm, ha az öreg barátot a nagy Család tagjai né
ha-néha üdvözletükkel felkeresik, pláne most, amikor magas koromnál 
fogva az élet a mai itteni viszonyok között nehéz. Nyugdíj nincs , kereseti 
lehetőség kevés. Még 5 és fél év szükséges, hogya századik életévet elér
jem. Ha elérnem sikerül , büszkén, de szeretettel búcsú
zom a nagy Család tagjaitól, mert minden munkámat és gondolataimat 
a nagy Család érdekében és hazánk felvirágzása ügyének szenteltem." 

1980. XL28. Nagyon kedves levelét a pénzesutalvánnyal együtt megkap
tam, melynek nagyon megörültem. Sajnos betegségem miatt később tud- . 
tam menni a bankba. A dollárért 700 forintot kaptam, ami bizony nekem 
nagyon jól esett. Kimentem a temetőbe , s ott a sírnál elmondtam felejthe
tetlendrága jó férjemnek, hogy váratlan öröm ért. Szeretném szívből meg
köszönni a segítségét és a megemlékezést, a jóságát irányomban. A Jóis
ten áldja meg!" 

1980.XII.4. "Nagyon szépen köszönöm, a karácsonyi ajándékot. A bank
tól is megkaptam az ellenértéket, 700 forintot. Én úgy vagyok, mint szok
tam lenni, sajnos rokkantan. Annyi javulás van , nem kell a mankó már, 
egyik is elég. Még egyszer köszönöm az ajándékot. " 

1981.1.5. "A küldeményt megkaptuk, hálásan köszönjük. " 

Ausztrália 

Dr. T.Gy. lLiverpool/New South Walesi 1980.XII.1.. .. "Bejártuk, illet
ve berepültük csaknem a fél világot. Az USA-ban kilenc unokatestvérem 
s két jóbarátom, köztük Dr.R.B. évfolyamtársam vártak. Nagyon kelle
mes négy napot töltöttünk Nála, s bőven volt alkalmunk akkor megjelent 
könyvében együttesen lapozgatni, s arról, valamint a hozzáfűződő munká
latokról sokat és sokáig beszélgetni. A könyvvel a bajtársak és a barátok 
is nagyon meg vannak elégedve. Jóleső érzéssel veszem tudomásul, hogy 
az nagy, alapos és odaadó szorgalmas munka, mely a könyv megírásával 
együtt járt nem volt hiábavaló. Úgy gondolom, hogy a szerző célját el 
fogja érni: Megismertetni keleten és nyugaton oly sokat gyalázott Testü
letünk igazi történetét! Kaptam tőle terjesztésre egy doboz könyvet, 
már majdnem mind eladtam." 

v.Sz.L.J. Como IWestern Australia/1980.XII.26 ... "A B.L. jubileumi szá
mát őszinte megilletődéssel vettem a kezembe és olvastam át újra meg új
ra. A méltó ábrázolatú és kitűnő összeállítottság ban megjelent Levelünk 
felett gondolatomban állandóan ott lebegett az elmúlás felhője . Még a het
vennegyedik életévemet taposva is azt mondom, hogy jó lenne a bajtársi 
Levéllel együtt még jó néhány esztendőt örömben megélni. 
A fedőlap új rajza szépen fejezi ki Testületünk Alfáját és ümegáját, a kez
det és a véget. A belső elrendezés, az egyes fejezetek csoportosítása min
den eddiginél jobb és gondos átgondolása szépen mutatkozik. Főszerkesz
tő úr és Mindannyian, kik munkálkodtatok a remek Bajtársi Levél megte-
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remtésén fogadjátok itt tisztelgésemet és legőszintébb hálás köszönete
met. A.B.L. belső tartalmának részletekbe menő megfigyelésénél első
sorban azt a hiányt kellett megállapítanom, amit a Főszerkesztő arc kép é
nek hiánya észrevétele jelentett. Ám azt még lehet pótolni, de úgy vélem, 
hogy meg kell tenni. Sajtóhibák vannak, de igyekeztem bogarászásokba 
nem keveredni. Az általam írt " Testamentum" szöveg ével teljesen egyet
értek. Az itt lévő példányommal nem tettem összehasonlítást, mert az 
nem érdemes. Fontos, hogy a nyilvánosságra jutó milyen: az pedig jó. 
25.00 dolláros csekket csatolok, mint védnöki díjat a Jubileumi Találko
zóhoz. " 

Európa 
MKCsBK 231. Ausztria. 1980.X.5 ... " 1980 júliusában egy hétig tartó ma

gyarországi turistaköruton vettem részt. Utitársaim kívánságát teljesí
tettem, akik kértek, hogy tolmácsként menjek velük. Ez volt az első utam 
35 év után, ezért igen vegyes érzelmekkel érkeztem a rábafüzesi határál
lomásra. Az osztrák határőrök csak utazási igazolványainkat ellenőriz
ték. Utána behajtottunk a magyar vámhoz, hol a vörös lámpa "állj " -t pa
rancsolt. A sorompó előtt határőr állott, nyakában géppisztoly. Váltott a 
lámpa, mehettünk, s megálltunk a magyar vámház előtt, mely két sorom
pó között volt. Csak pár másodpercbe tellett, s "új modern világ" -ban vol
tunk. Autónkat hárman vették körül, s egy tiszt beszólt, " tessék kiszálni' , ! 
Kérték az útleveleket, érdeklődtek, miért megyünk és hogy mennyi forin
tot viszünk. A nagyobb koffereket, csomagokat ki kellett nyitni. Mindenki 
kapott egy magyar és német írásos dupla kérdőívet. Lehetett pénzt is vál
tani. 100 shillingért 170 forintot adtak. Közel egy órába tellett az eligazítás. 
Utána megnyílt a második sorompó is , s mehettünk a " béketábor"-ba. 

• Az utak ugyan keskenyek, de jól karban vannak. Az útszéli keresztek azon
ban el vannak hanyagolva, úgyszintén a templomok külseje is. Pécsett a 
görög-katolikus templom minden oldaltól gerendákkal van megtámaszt
va és természetesen zárva van. 

A templom közelében van egy kultur-palota, olyan mint egy arab olaj
magnás palotája. Itt tartják a névadási ünnepélyeket, a haladó szellem
ben kötött házasságokat és a " kisdobos"-sá való avatásokat. A fiatalkoru
akat ugyanis bérmálás helyett kisdobossá avatják. Sok helységben lehet 
látni emlékművet a " felszabadítók" halott jainak emlékére. Sehol sincs 
azonban még egy emléktábla se a II . Világháborúban elesett bajtársainx
nak. Az első világháborús emlékek is el vannak hanyagolva, az írás már 
alig olvasható. Sok helyen ezeket az emlékműveket a főterekről eltolták 
félreeső , eldugott helyekre. Egy Dunántul-i községben pihenőt tartottunk, 
ettünk, bort kóstoltunk, utána megnéztük a templomot. A templom ajtaja 
nyitva volt, de belül vasrácsos ajtót találtunk, hogy "haladó-szellemű 
egyének a templom berendezését meg ne rongálhassák. " Egy helyi szép
ség közeledett felénk, a szája körben virított , mint az autó féklámpája , 
szemei körül kék, zöld foltok, akárcsak egy papagály madár. Megkérdez
tem, hogy régen volt itt a magyar Hősöknek egy emlékműve , hol van az 
most? A felelet nagyon paprikás volt: " Azt nem tudom, de aki ilyent kér-
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dez azt ismerjük! " A házak körül idős emberek dolgozgatnak, vagy üldö
gélnek a padokon mélyen elgondolkozva. Talán imádkoznak távoli hozzá
tartozóikért. Falvakban, ahol régen az aratás hónapjában júliusban az 
aratókdalától volt hangos a határ, most temetői csend honol. Nincs vidám 
gyerek-sereg, jókedv, játék ... Búcsú község határállomásánál hagy tuk el 
Hazánk földjét azzal a gondolattal, hogy lesz-e még nyár , amelyben e ko-

pár föld újra föl vidul? " 
B.J. Ligist /Ausztria/1981.1.9 .. . "Azt hiszem a B.L. valahol elakadt, mert 

éppen Karácsony előtt érkezett meg, a boríték már le volt rongyolódva. 
A címzett oldalát valahol kegyelemből ráragasztották. 
A rongyos külsejével, de nagyon gazdag tartalmával a karácsonyi szel
lemet képviselte. A Bajtársi Levél volt az első számú karácsonyi ajándé
kom. Volt elég ünnepi eledele vénülő fejemnek. Nagyon köszönöm a Szer
kesztőségnek ezen gazdagító ajándékát! De sok órai munkába telhetett a 

mű összeállítása. 
Grázban újjárendezték az 1939-1945-ös Hősök temetőjét. A temetőben 

pihen több hovéd és egy csendőr hajtárs : Hadnagy István törzsőrmester. 
A kb. 70 cm. magas 35x45 cm. széles márványkereszt mindkét oldalára 
kettő-kettő hősihalott neve van főlvésve. Az újjárendezés alkalmával a 
magyar hősihalottak neveit elnémetesítették. Nemcsak a keresztneve
ket, hanem többnél a VEZETÉKNEVEKET is MEGVÁLTOZTATTÁk. 
A rendfokozatok kivétel nélkül németül vannak írva. Hadnagy István 
törzsőrmester bs-unk neve most: Stefan Hadnagy Oberwachtmeister. 
Honvéd szó helyett mindenütt Soldat van írva. Ezt az eljárást és grázi na
pi újságnak is megírtam, amelyik le is hozta . A temetőgondnokság azzal 
érvel, hogy se ő, se a munkálatokat végző munkások nem tudnak magya-

-rul. Az l. Világháború hősihalottjainak nevei mindenütt magyar kifeje-
zéssel vannak írva a Graz-i temetőben." 

Részlet az újjárendezett 
Graz-il Ausztria/Il. Világháborús 

temetőből. 
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LJ ' •• chi? xQC-[)YJlIl!!~ 
Auf dem Grazer Zentralfriedhof 
wurden die N ~men der ungarischen 
GenlJlenen ,im -neugestalteten Hel:" 
denfriedhof verandert bzw. ver-

deutscht. Am ungarischen Helden-, 
ehrungstag, dem letzten Sonntag im , 
Mai, leg ten wir einen Kranz beim' 
Denkrnal des -unbekannten SoJdaten 

-nieder. Als ich ei ne-Woche spater auf 
d~n FriedhQf karn, war der Kranz 
vom Denkmal entfernt. Sind die 

~ , 

ungarischen Hejdentoten auf dem 
Grazer ' Soldatenfriedhof 
wünsch te Gaste? 

uner-

JOSef Banfai 
8563 ~igist' 

Bajtársunk nyilvánosságra hozza a Graz-i újság szerkesztőjéhez intézett leve
lében, hogy a Hősök temetőjében nyugvó magyar Hősök neveit megnémete- 

sítették és hogy a közös emlékműről a magyar Hősök-napi koszorú eltünt_ , 

N.M. Stainz IAusztrial 1980.II.3 ... " A 2.sz.B.L-t dec. 15én megkaptam. 
Már vártam. Ekkora levélnek az összeállítása sok munkát és nem utólsó
sorban az anyagiakat is fokozza. A magam részéről kisebb terjedelművel 
is megelégednék. Ekkora áldozatot nem kívánok, mert tudom, hogy fá
radtságba kerül. Vannak benne kétségtelen jó cikkek. Ilyen többek között 
J egenyés főtörm. "Visszaemlékezés" c. cikke. A legjobbak közé sorolom. 
Sok igazság van benne. Nász bs. temetésén többen voltunk. Kérdeztem a 
jelenlévő bajtársakat, hogya B.L-ben mi az, ami legjobban érdekli őket. 
Egyöntetűen válaszolták, hogy az ismerős bajtársak neveit olvassák leg
szive sebben. Érdekesnek találtam, mert ugyanez érdekel engem is. Min
dig van benne ismerős , akiről szivesen hallok. Ilyenek többek között An
talffy őrgy., utólsó osztpk. Komáromban, ahová őrsöm tartozott. Nem 
utolsósorban Dr. Balló őrgy., akit fiatal hadnagy korától ismerek. Székes-, 
fehérvárott volt, az osztpság-nál, a 30-as évek elején. Az öreg segédmun
kás thhts-ek - persze csak a háta mögött - Balló Pistikának hívták egy
más között. Abban az időben , - mert szanálás volt - kevés volt a fiatal csend-

őr. Úgy a tiszt, mind az altiszti karban közkedvelt volt .. ... Az érdi őrsön, 
vasútbiztosításkor emlékszem, egy öreg törzs úr az ölébe vett, s kérdezte 
tőlem, hogy honnan jött fiam? A Kaufmann küldött mintacsomagban ? 
Ritka volt a prbcső ., az öreg csendőrök úgy kezeltek, mint a családban 
az egyes gyereket." 

v.I-E.D.IAusztria/1981.III.2 ... "A B.L. ünnepi , 100 éves jubileumi kia
dáshoz csak melegen gratulálhatok. Sokoldalú, a m. kir. Csendőrség tör
ténetét több író tollából ismertető, hazafias , bajtársi szellemben szerkesz
tett mű. Minden szavából kicsendül csendőreink az egész világot beháló
zó fegyelmezett, összetartó nagy bajtársi szelleme, nem a fölé és aláren
deltségi , hanem tisztán bajtársi alapon. Örök fáklyát, örökmécsest gyújt 
hősi halált és vértanúságot szenvedett bajtársainknak, ugyanakkor hozza 
az életben maradottak eredményes érvényesülését az exilben és az ivadé
kaikét is . Ügyes gondolat az egyes cikkek közé elhelyezett versek, melyek 
jók és válogatottak és élénkítik a művet." 

Délamerika 
Özv. vitéz K.Gy-né ISao Paulo, Braziliai 1981.II.2. " .. Hálás köszönetet 

mondok a nagy Bajtársi Levélért, ma pedig megérkezett a meghívó is. 
Nagyon kedves, hogy gondolnak rám is, sajnos és nem mehetek sehova, 
de a szép nagy Bajtársi Levelet már sokszor átnéztem. Kívánom, hogy jól 
sikerüljön minden." 

E. T. /Buenos Aires, Argentinai 1980.XII.8. " ... Ismét Karácsony felé kö
zeledünk, s második beszámolómat küldöm. Februárra tervezünk egy 
nagy autó-turát, aminek a végén Tucuman-ban kötnénk ki , ahol a papír
gyár már építés alatt van, s ahol a kivitelezésnek az ellenőrzését és később 
a próba-Üzemeltetést kell elvégeznünk. Ez még vagy két évet jelent, mert 
a munka itt bizony nagy nyugalommal folyik. Szívrohamot, gutaütést sen
ki nem kap azért, hogy ha valami nem készül el időre. Argentina egyéb
ként észak-dél kiterjedésű igen gazdag ország, ahol a szubtrópusi éghaj
lattól a sarki hidegig jóformán minden megtalálható, a trópikus gyümöl
csöktől a búza, gabonáig. Terményei nagy mennyiségben mennek a világ
piacra. 

Olajszükségletét fedezi olajtermelése , így nem szorul behozatalra, ami 
legtöbb országban az áremelkedéseknek fő oka. Ezek ellenére Argentina 
mégis az egyik legdrágább ország a világviszonylatban. Ennek két 
fő oka van. Egyik a politikai bizonytalanság. Argentina története a kato
nai ,puccsokból áll. A másik oka az emberek. A nyerészkedés, csalás, lo
pás napirenden van. Szinte mindenki lefizethető , sőt enélkül nem is lehet 
eredményt elérni. Ennek ellenére az életszinvonal elég magas és az élet
forma is elviselhető. A jelenlegi katona-kormánynak sikerült egy vi
Szonylagos nyugalmat teremteni és így az ország most gazdaságilag fel
lendülőben van. Tulajdonképpen ez az oka annak, hogy mi itt vagyunk. 
Az itt élő magyarok mind azt mondják, hogy a jelenlegi katonai kormány 
egy áldás Argentína történetében a Peron-i idők után. A peroni idők alatt 
ugyanis sok embert kifosztottak, egyeseket hivatalosan, másokat magán 
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vonalon. Sokat pedig a banditák, vagy terroristák egyszerűen kivégeztek. 
Ez a kormány, ha drasztikusan is, de végzett a banditákkal, kiirtotta a 
terroristákat. " 

Amerikai Egyesült Államok 

v.E.I. Long Island City IN.Y.! 1980.XII.17 ... " A M. Kir. caendőrség fen
nállásának 100. évfordulója almaImából melegen gratulálok a MKCsBK 
vezetőségének és a Bajtársi Levél szerkesztőségének példátmutató, a baj
társiasságot töretlenül ápoló nagyszerű munkájához. tiszta szívből kívá
nom, hogy a MKCsBK tagjai közül minél többen megérhessék Hazánk 
felszabadulását és a M.Kir. Csendőrség reaktiválását! " 

, A. S. Brooklyn IOhio/1980.XII.8 ... " Öszinte szívből gratulálok a nagysze
rűen összeállított B.L.-hez és gratulálok a 100 éves évfordul~ra. A Jó Isten 
áldja meg szorgalmas munkátokat, amit a magyarságért tesztek és adjon 
erőt a további munkátokhoz" 

v.S.I. Husing IN.Y.!1980.XII.17 ... "A nemes történelmi munkához Isten 
segítségét és áldását kérem! Nagyrabecsüléssel és igaz bajtársi szeretet
tel. " 

Dr. H. E.Pasadena ICaI/1980.XII.ll.. . "Én voltam a csoportvezető 1977 -ig 
míg a szívbajom igen erősen kiújult. Sajnos itt köz~l húsz éve annyi
ra elfogy tunk, hogy csoportról nem is lehet beszélni. Csendőrnapókon 
összetudtam hívni 150 embert úgy szólván mind csendőr-barátokat. Be
szédemmel megsirattam őket és utána kaptak egy kiváló vacsorát, ki 
mennyit tudott enni, igen olcsón. Ezeknek a száma is igen elfogyott. Min
denkit ismertem és mindenki ismert. Ma már alig látok ismerőst. Sajnos 
az idő nem nekünk dolgozik. A nagy meleg nyárban nagyon meghültem és 
még ma is azt nyögöm, egy igen kellemetlen pluszként. Ha jobbán leszek 
részletesen írok. Szeretettel ölellek." ' . 

Dr.B.1. Fairview Park IOhiol 1980.Xn.6 .. . "Úgy az én példányomat, 
mint a külön küldött 5 pId. B.L-t szerencsésen megkaptam és nagyon szé
pen köszönöm. Csak gratulálni lehet ahoz az óriási munkához amit végez
tetek. Méltó a volt Testületünkhöz és méltó a 100. évfordulóhoz. Büszkékle
hettek rá és mi is Reátok. Sok-sok köszönettel tartozunk érte. " 

v.N.L. Northfield IOhiol 1980.XI.27 .. . "Köszönettel nyugtatom a B,L. 
jubileumi számát, ami tegnap, azaz 25-én, Katalin napján érkezett .meg. 
Hálás köszönet érte. Mondhatom és állítom, hogy Százados Uram és mun
katársai mestermunkát végeztek és ha a minden magyarok Istene megen
gedi, hogy résztvehetek a jubileumi ünnepségen bajtársi kézfogás kisére
tében személyesen is megköszönöm. Ezt nem azért rögzítem, mert az én 
írásom és fényképem is benne van. Irtam én már annyit , hogy három 
könyv is kitellene belőle. De annyira a figyelmet lekötő cikkek vannak ben
ne, hogy nem tudtam letenni, amíg elejétől végéig el nem olvastam. B. 
őrgy. úr cikkére szerény megjegyzésem, hogy ha a nagy háború, közbe 
nem jön, a Közbiztonsági Minisztériumot így is úgy is megvalósították 
vola. Az 1926-os választásoknál a B.M. intenciója kövekeztében a csendőr
ség egyes tagjai által elkövetett túlkapások jövőbeni elkerülése végett 
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Pinczés százados úr állított össze egy ilyen tervezetet. Én gépeltem le a 
kb . 180 oldalas munkát, mely a pécsi Közrendészeti Akadémián tanárok 
Icsendőrtisztek/ hozzátoldásával és észrevételeivel 1935-ben még átdol
gozás alatt állott. v. Damasy Farkas őrgy. úrtól hallottam egy ízben, hogy 
a minisztérium felállítását Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter el
lenzi és támogatják ebben a m.kir. államrendőrség egyes vezetői is. 

Szép, nagyon szép a nagy B.L. ünnepi száma. Állítom, hogy egyetlen 
könyvbarátnak se lehet ellene kifogása ha könyvgyűjteményében elhe
lyezi. Én például be fogom köttetni kemény táblákba és úgy sorolom be 
könyveim közé a B.L. jubileumi száma nemcsak nyomdai, de szerkeszté
si siker. Minden bírálatot kibir! Ez különben még egy vérbeli újságos vagy 
magazinos atyámfia se tudta volna különben összeszedni. Részemről csu
pán D.S. cikkeinek egyes kitételei ellen vannak észrevételeim úgy a tör
ténelmi hűség mint katonai szempontból. Erről még megemlékezem és 
megírom. Búcsúzom Százados uramtól és minden ottani bajtársamtól. Le
velemen keresztül rázok kezet Őnökkel és köszönöm meg munkájukat, 
amit Testületünk megbecsülésének érdekében végeztek." 

Dr.B.L. San Francisco (Cal.) . . . 1980.XII.14. " Gratulálok a Bajtársi Le
vél legutóbbi számához, majdnem kötetnyi terjedelmű és igen gazdag, jól 
összeállított tartalommal jelent meg. Nagy munka lehetett."T. K. Ard
more , (Pa.) 1980.XII.2 ... " Elvesztett súlyom visszanyertem és 'javulás 
útján vagyok. Gyógyulásom optimista felfogásom is elősegíti. Ha' minden 
jól megy személyes találkozásunk Torontoban lehetséges. E nagyszerű 
184 oldalas Bajtársi Levél anyagának összegyűjtése, sajtó alá rendezése 
és kinyomtatása nagy munka volt. Ez egy magazin-szerkesztőnek is di
cséretére válna .... A mi életünkben elvesztettük az I. Világháborút, Ha
zánk területének 213-át és a II. világháborút, szabadságharcunkat és so
kan hazájukat. Hontalanságunkban a MKCsBK volt, amibe szívvel-lélek
kel kapaszkodtunk. Most olvasom aB.L.-ből"hogy az emberi számítás sze
rint az utólsó. A pénztárbizottság az utólsó B.L.-ben pontos elszámolást 
ad." A m. kir. Csendőrség a magyar Hazában és idegenben 100 évig őrkö
dött , harcolt és küzdött a Nemzet fennmaradásáért. Mint fegyveres őrtes
tület hősök , mártírokban a legnagyobb véráldozatot hoztuk. Bajtársaink 
kiomlott vére kötelez bennünket és gyermekeinket a magyar Haza felsza
badításáért folyó küzdelemre. Mi nem cimborálunk ellenségeinkkel! 
Nem fogunk nemzetünk gyilkosainak örömet okozni. Többé ne hagyja el 
ajkunkat az a szöveg és ne kerüljön p~pírra, hogy " ez lesz az utólsó." Vál
tozik az idő és változnak a küzdelem eszközei is. Mint MKCsBK nem szű
nűnk meg! Felemelt fővel , büszkén kezdjük meg a második száz évet. 
Szeretetben továbbra is összetartunk és keményen dolgozunk. Neveljük 
unokáinkat és mindegyiknek olts unk valamit a lelkébe. Reményünket ne 
adjuk föl. MI MAGYAR KIRÁLYI CSENDÖRŐK VOLTUNK,VAGYUNK 
ÉS LESZÜNK MÉG A SÍRON TÚL IS!" 

DR.R.B. Tucson IArizonal 1980.XI.22 ... " Megkaptam a Bajtársi Levél
nek nevezett " könyvet" . Gratulálok! Remek munkát végeztetek! "The 
Audiatur et altara pars" összeállítása is kifogástalan. Kár lenne ha felad
nátok ezt az egyetlen összekötő kapcsot. Javasolnám, hogy Reagan el-
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nöksége idejérel 4évl hosszabbítsátok meg az ügyek intézését és a B.L-t! 
Kár lenne most feladni, hiszen már kétszer is hangoztatta, hogy a SALT 
III. tárgyalását össze kell kapcsoini a szovjet által megszállt országokban 
folytatott politikájának tárgyalásával. 
1982-től egy rövidebb - pl. 10-12 oldalas B.L. is megfelelne a célnak, ami 
lényegesen megkönnyítené munkátokat." 

v.Á.A.Z. Hales Cornersl Wisconsin/1980.XI.25 ... "Köszönettel megkap
tam a kiválóan szerkesztett, szép és vastag B.L-t és ma a külön küldött 5 
darabot. Ha a Mindenható éltünket megtartja, akkor mind a négyen me
gyünk Torontoba, a jövő májusban. Mellékelten küldök 10 dolcsit a B.L-e
kért." 

Cs. B. Clevland IOhio/1981.I.8 ... "Új lakásba kellett költöznünk decem
berben, télvíz idején. Ilyen körülmények között érkezett meg a Bajtársi 
Levél emlékünnepi száma. Dicséret illeti a szerkesztőt, a munkatársakat 
és azokat is, akik lélekben és igazságban olvassák. Szép, jó, méltó munka 
volt százszor elsiratott Testületünk megbecsülésére. A Magyarok Istene 
jutalmazzon meg érte Mindnyájatokat. A B.L. támogatására csatoltan 
küldök 10.00 dollárt. Kérlek jegyezzétek fel új címemet, csak a házszám 
változott." 

H.L.Trenton IN.J.I 19811.7 ... " A küldött jókívánatait ez évre és az egész
ségemre nagyon köszönöm. Valószínű hogya Mindenható meghallgatta, 
mert kezd minden visszajönni. Kívánok munkatársainak is szerencsés, 
betegségmentes boldog Új esztendőt, egészséget és kitartást a munka' si
keres elvégzéséhez .... Kérdem , hát megtörténhetik az, hogy tovább nem 
tudunk egyik a másikról, a Testület volt tagjai? Szinte hihetetlennek tűnik 
előttem. Az idő felmorzsolhat minket is? Drága magyar Hazánktól távol 
idegen területeken hullottunk szét, mint az oldott kéve. Nem lehet tovább 
erősíteni ezt a láthatatlan köteléket, ami összetart minket a Testületbe
lieket? Hát el kell egymástól is szakadnunk, mint a szeretett.hazánk
tól? !. .. Sajnos ez lesz a vége." 

Dr. D.K. Clevland/Ohio/1981.1I.6 .... " Megkaptam a remek csendőrségi 
jubileumi könyvet. Nagyon szép a könyv, gazdag tartalommal, mely mél
tó a száz éves dicső csendőrség múlt jához. A könyvet azonnal átvittem 
sógoromhoz, Ny.l-hoz, aki nagyon súlyos beteg, aki daliás tagja volt a 
csendőrségnek, s aki Kárpátalja visszavételekor kerékpáros századával 
elsőnek érte el és szállta meg az ezeréves magyar határt.' 

B.K. Pasadena (Cal.) 1981.111.7 .... "Korrekt szövegű leveled megérke
zett. Köszönöm a gyors választ, különösen a válasz szöveg ét.. .. Amennyi
ben a helyreigazítás a leveled szövegének megfelelően megjelenik, a sér
tődöttek helyett is elégtételül elfogadom. Maradok bajtársi szeretetteL" 

Kanada 

v.B.M.B. Toronro Ont.! 1980.XI.28 ... "Bajtársi Levelünk jubileumi dísz
kiadása igen tartalmas, minden történelmi eseményt részletesen felöle
lő tájékoztatást nyujt. Testületünkön kívül álló személyek is velünk együtt 
élvezettel olvashat ják és minden sorát meg is érthetik. E kiváló nagy mun-
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ká hoz a főszerkesztőnknek és kiváló gárdájának én mint egyszerű em
ber és bajtárs őszinte tiszteletemet és elismerésemet fejezem ki. " Ada
tok a 100 év történetéhez" fejezete alatt a bevezető " Közbiztonságunk 
mult jából" c. tanulmány igen értékes és pótolhatatlan kiegészítője Tes
tületünk fölállításáig , a XIII. századtól az 1981-ig terjedő idők folyama
tos ismertetésének. Kitűnő írásához őszinte szívből gratulálok. " D.L. 
Hamilton IOntariol 1980.XII.10 .. , ,,Igaz szívörömöt okozott - a sok-sok fi
zikai szívfájdalom után - meleg , annyi bajtársi szeretettel átitatott leg
utóbbi leveled. Isten meghallgatta a Te és a többi hozzám közelállók kéré
sét : a doktorok által kilátásba helyezett hat hónap helyett nagyjából há
rom hónap alatt meggyógyultam. Az operáció óta nem volt szívbántalom. 
Közérzetem jó. Az elhízásra azonban vigyáznom kell. A B.L.legújabb szá
mát egyöntetűen az eddig megjelent legjobb számának tartjuk. Nemcak 
terjedelme, hanem tartalma folytán is. 
Külön gratulálok a Te nagyszerű cikkedhez. " 

s.Sz. Sz. Rexdale IOntario/1980.XII.4 ... " A magasszinvonalú Bajtársi 
Levelet nov. 29-én köszönettel megkaptam. Szeretném őszinte nagyrabe
csülésemet nyilvánítani a Magyar Királyi Csendőrség áldozatos kiváló 
munkájáért, amely példát mutatott 1945 óta nemcsak nemzeti szerveze
teinknek, hanem ifjúságunknak is. " 

"A 100 éves évforduló alkalmával nekem is megelevenedik egy emlé
kem a csendőrökről. 1950-51-ben történt Kőbányán , a sómalomban. Édes
apám a BSzKRT bérelszámoló osztályának volt vezetője , így mint reak
ciós, " B" listás , a kommunistáknak megbízhatatlan egyén, csak mint rak
táros kapott alkalmazást a kőbányai sómalomban. A MÁV vagonokban 
Kárpátaljáról érkező sósziklatömböket Pest környékén lakó volt m. kir. 
csendőrthtts-ek rakták ki. 1950 nyarán középiskolai szünidőben nekem is 
volt alkalmam megismerni , hogya sóhordás maximális erőfeszítést igé
nyel az emberi szervezettől. Édesapám rendkívül jó viszonyban volt a tag
baszakadt csendőrökkel , akik a férfi munkaerő 70 0/0-át alkották. 1951-b~n 
egy üzemi mulatság alkalmával a közelben lévő dzsumbuj telepről, csir
kefogók, huligánok tolakodtak be a táncterembe és az ott lévő hölgyekkel 
szemtelenkedni kezdtek. Édesapám, mint a rendezőség egyik tagja. fel
kérte a jelenlévő fél tucat csendőrt , hogy állítsák helyre a rendet. 
Amarkos csendőrök , a demokratikus rendőrö k segítsége nélkül, kb. 10-15 
perc alatt a szó szorors értelemben kidobálták a bicskázó csavargókat. 
Ilyen gyors és eredményes munkát azóta se láttam. Jellemző , hogya 
demokratikus rendőrség meg se jelent a helyszínen. " 

B.1. Boisbriand IQuebecl 1980.XII.7 ... " Hálás köszönet a Bajtársi Levél 
utólsó, ez év októberi számáért. Szeretettel , meleg együttérzéssel olvas
gatom. Áldja meg a Mindenható fáradtságos munkátokat. " 

S.M. Hamilton IOntariol 1981.1.22 ... " A B.L.-t minden alkalommal sze
retettel és élvezettel olvasom. Soraiban mindig találhatók olyanok, me
lyekből reményt meríthetünk a jövőre nézve. Valóban mondhatjuk azt is . 
hogya B.L. nemcsak a bajtársak közötti összetartó kapocs , hanem hitet 
és megnyugvást is önt lelkünkbe. Szakszerü hozzáértéssel, kitűnő össze-
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állítása mellett sokrétű, változatos és magyar lélekkel írt tartalma a szí
vünkbe lelkesedést önt. Mindez remek tollú egyéniségedre és az Olvasó 
iránt érzett szivedben élő szeretetre vall. A B.L-ben megjelent írásaid 
nyomán a Lap valamennyiünk közkedvelt kincse lett. 
Ezt nemcsak a magam, hanem az itteni bajtársak nevében is merem ál
lítani. Szerény véleményem szerint ha a Központi Vezetőség 1982-ben meg
szűnne , a B.L. megjelenése továbbra is kívánatos lenne a bajtársak kö
zötti kapocs fenntartása érdekében. A szerkesztése persze a Te kezedben 
maradna még pedig közkívánatra. A " Visszaemlékezés" c. írással nem 
mindenben tudok egyetérteni. Vele szemben én állítom és hiszem , hogy 
az új éra az oroszok nélkül Testületünket felszámolni soha nem tudta vol
na. Teljes mértékben egyetértek a "Megjegyzés" rovatban erre adott vá
laszoddal.' , 

J' .~H .. Helyreigazítás t .1. 7 'f ! .. 

A B.L. 1980.X.31-én megjelent 1980/2. szám 78. oldalán néhai M.1. Bre
genz /Nyugatnémetország/ levelében a nyomozásnál eljáró hatósági köze
gekre oda nem illő megnevezést használt, mely - ahelyett, hogy töröltük 
volna - kinyomtatásra került. Öszintén sajnálom, hogy ez bekövetkezett. 
Szerk. 

Helyesbítés 
A B.L. 1980/2. szám 164. oldalán néhai Aparváry Márton halálával kap

csolatos gyászhír kiegészítése: ... Gyászolják még leánya Borbála, férje
zett Győrváry JÓzsefné./özv. A.M .-né 1980.XII.2.! 

Ugyancsak az 1980/2. szám 75. oldalán 2. bekezdésnek pótlólag fölveen
dő : a/ Tisztek : Kis honvéd sportügyességi jelvény: 
Barabás József alez. Dr. Dobolyi Lajos ezds., Ferenczy Endre alez. ,Her· 
nády Sándor alez .,vitéz Karsay Elek fhdgy . Dr. Kiss Gyula szds., Kökén
dy Oszkár alez . Kultsár Lajos őrgy ., Láday István ezds. , Liscsinszky Bé
la alez. Say József g. alez ., Dr. Székessy István őrgy. , Tavassy Lajos alez ., 
Dr. Toldy Árpád ezds. 

/A négy utólsó név említése a Nagy Honvéd Sportügyességi Jelvénnyel 
ellátottak között tévedésből történt.! 

Felhívás 
A csoport és szorványvezetőket értesítjük, hogy az MKCsBK jelvénye

ket újrarendeltük és így azok ismét kaphatók. A személyi adatokat /Név , 
volt rf. , szül. hely év, hó, nap, családi állás , gyermekek száma és kora , és 
pontos cím/ tartalmazó igényléseket a B.L. címére kérjük. Az MKCsBK 
jelvény ára igazolvánnyal együtt 5.50 kanadai dollár darabonkint. Az ösz
szeg egyidejüleg való beküldését kérjük. 

Értesítés 
A Calgary-i /Alberta , Kanada/ csoportba tartozó bajtársak 1981 decem-
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ber végével eleget tesznek 1975-ben továbbá 1978-ban vállalt kötelezett
ségüknek, miszerint az MKCsBK Bajtársi Levél szerkesztését és kiadá
sát a jubileumi esztendő végéig biztosítják és a központi ügyek ideiglenes 
vitelével kapcsolatos tennivalókat is ellátják - ezért felmentésüket ké
rik. /B.L. 1978/2. szám, 5. oldalt 

1981 XI1.31-vel mind a Szerkesztő Bizottság, mind a Kiadó Hivatal, mű-
ködését beszünteti. 

Kérjük csoport jainkat, különösképpen azokat, melyek megfelelő össze-
tétellel és létszámmall6 és azon felüli rendelkeznek, a fenti ügyek átvéte
lére vonatkozó szánd(~kukat jelentsék Vezető bajtársunknak. Címe: 
Capt. v. B. Tamáska, 2621 Woodgate Lane, Sarasota, FIa., 33581 U.S.A.-
1981 augusztus 31-ig - bezárólag. 

Nemleges esetben a jelenlegi Szerkesztő Bizottság és Kiadó Hivatal 
1981 év végével fölszámol. Elszámolását hites könyvszakértő által való fe
lülvizsgálat után Vezető bajtársunkhoz fogom fölterjeszteni , majd annak 
egy általa jóváhagyott példányát az MKCsBK Levéltárban/címe ez idő 
szerint: MKCsBK Hongarian Veterans ' Archive and Museum, O.O.Box 
335,Etobicoke, Ont. ,M9C 4V3 - Canada./ fogom elhelyezni - betekintés-

re.Bajtársi üdvözlettel 

Calgary, 1981.március 17-én 

Dr. Kiss Gyula s. k. 

az MKCsBK Bajtársi Levél főszerkesztője , 
felelős kiadó 
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A MKC sBK VEZETŐSÉGE 

ezut on is köszönettel nyugtázza az 1980 . VIII . 31-től 1981 február 28- ig 
beé r ke zett pénzküldeményeket : 
V.G. 10.00 Dr.B. T. 10. 00 v.Á-A.Z. US 5. 00 
Dr.P.V. US 10. 00 Özv.v. Z. E. US 20. 00 v . Á-A. Z. US15.00 
LD. US 20.00 G. M. US 55 . 00 Dr .B.L. US 5. 00 
M.I. 25 . 00 G. M. US 250.00 Gy . L US12. 00 
Dr.G. S . Z. US 20. 00 . F .A. 12.00 . v.Á-A. Z. US 5 .00 
P.I. US 130.00 Dr . K.L. US 15.00 T. J . J DÉ US 330. 00 
v.T.P.F. 10.00 Dr .L. F-né 34 . 26 Dr .v.K. Z. US 20.00 
v.B.T.E. JDÉ US 30.00 T. K. J DÉ US 30.00 Cs .F. és P. J . JDÉ 70.00 
Sz.L. JDÉ 35.00 F .A. J DÉ 35.00 H.D.F. J DÉ 35.00 
S.M. JDÉ 35 .00 Sz . P . JDÉ US 390. 00 IG. . S . M. 72 . 00 
Dr .R.B. ~t)É US 50.00 M; A. JDÉ 132 .00 H-né K. US 5.00 
C F JDÉ 3S H- ne I. US 10. 00 v. Sz.L. J . JDÉ 50.00 
s.. , . 00 B. J . JDÉ 36.00 \'I . J . 25 . 00 

Dr.Sz .L. JDÉ 35.00 K. L. J DÉ 35 . 00 Dr . T.I. JDÉ 35 . 00 
Dr . F.Gy . JDÉ 35.00 v.N.L. US 5 .00 ) Sz . A. B.L+JDÉ 61. 74 

Cleveland CsE US 200. 00 Calgarycsap . J DÉ 1,085 . 00 
Özv.H.I-né 39 . 90 
if j .v. K. Z. US 20. 00 
Dr.H.E. 20.00 
v.H.J. J DÉ175 . 00 
v.B.t1.B. JDÉ 35. 00 
K. M. 50.00 
v. T.P.F. 10 . 00 
Dr.IC.L.BL+JDÉ50. 00 
S. M. 15.00 
B.I. 20.00 
B. Gy . 10. 00 
v.K. K. JDÉ 95 .00 

BL 
T 

M. A. 20.00 
~l . T. US 20.00 
v. S . J . Df~ 100. 00 
H. G. 10. 00 
Cs. B. US 10. 00 
Cs. K. 25 . 00 
V. L. US 1;' . 00 
K. S-né US 25 . 00 
M. L. 15. 00 
K. J. 10. 00 
v . P . L. 20 . 00 
M. M. 13. 30 
K. Gy . J T US 20 . 00 
v . T. P . F. Cs j 20.00 

+BL 
G. M. US BL 36 . 00 
Dr . B. I .BL US 20 . 00 
T. K. US 2S . 00 
N. M. 5.00 
B. J . 15 . 00 
V. I. 19 . 95 ' 
Dr . K. Gy . 100 . 00 
v . N. L. US 5. 00 

. H. J . • US 10. 00' A. Gy . US 15 . 00 
D. Gy . J DÉ 35 . 00 K. K. 15 . 00 
S. F. 20. 00 F. Gy-né 15.00 
Dr . R. T. JDÉ US 35 . 00 G. M. JDÉ US 540 . 00 
özv .B.B-né JDÉ 35 . 00 G. M. US 66 . 00 
v. Sz . Sz . BLt JDÉ 82 . 00 Sydney cs ap . ~DÉ 875.00 
H. S. J DE US 215.00 v .D.F. BL +J DÉ US 40 .00 
Dr . Sz .L. T/A 2,650. 00 v. Á-A. Z. US 10 .00 ... 
Gy . Ö. 50. 00 Adelai de csopJ DÉ 385 . 00 
Sz . I . 12 . 00 Dr . Sz .~ . JDÉ 40. 00 
F. J . US 20 . 00 v. Sz . J . JDÉ 30. 00 
v. N. L. US 5. 00 P . E. US 10. 00 
N. N. US 50 . 00 K. K. JDÉ 35 . 00 
H. K. 15. 00 G. M. US 12 . 00 
D. B. CsJ+BL US 20 . 00 v . Sz . L.J. VD 25 . 00 
Dr . B. L. US 20 . 00 K.L. 12 . 00 
M. A. JDÉ 72 . 00 F. M. BL +JDÉ 50.00 
P . B. 25 . 00 v . T.J . BL +CsJ AU 20 . 00 
E. M. US 10 . 00 Özv . Dr . K.L-né US 25 . 00 
P . J. US 10 . 00 v.Á-A. Z. US 10 . 00 
K. F. US 30 . 00 M. J -né US 30 . 00 
v. H.J. BL+JDÉ 100 . 00 v.Á. A. Z. 2 CsJ US 10. 00 
Dr.G . S. Z. US 10 . 00 D. I. BL+ J DÉ 50.00 
B. K. US 20 . 00 Id .v. N. E. JDÉ US 35 .00 
B. J . 30 . 09 Sz . P. London csap . 85 . 20 
Dr . B. Gy . 20. 00 S . P . ~L+ JDÉ 60 .00 
G. Zs: US 20 . 00 ifj . v.K . Z. JDÉ+T US 47 . 00 
Dr . B.A. Csj . 5. 00 ~ T. A. BL+ VD US 50 . 00 
P . J . JDE 35 . 00 v . Sz . L. J . - 20 . 00 
v . Sz . L. US 12 . 00 'J. Özv . v . OoS .Lné JDÉ+BL 41. 65 
v . K. A. 13 . 00 v . B. T. E. BL+CsJ US 15 . 00 
D. G. 30 . 00 v.LA . Z. US 6.00 
v . B. L. JDÉ US 30 . 00 özv . dr . K.L- né VD US 22 . 50 
v . S= . E. 12 Csj . 66 . 00 G. F . BL+JDÉ 50 . 00 
P . I . JDÉ US 35.00 Dr.v . J . I. 2 JDÉ 70 . 00 
v . P .L. Okl . DM 20 . 00 v . M. K. BL+JDÉ /3/ 135 . 00 
v . K.D . US 20. 00 v . B. T. E. BL US 11 . 75 
Á.B . US 21.00 Welland csop . I.félév 100 . 00 

A felülfizetésekért ezuton is hálás köszönetet mondu~~ . 

~ 

SZERVEINK: 

A Bajtársi Levél 

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

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

Név nélkül , egyszerű formában megindította és terjesztette 
Graz-ban (Stájerország, Ausztria) és környékén 

1947. november l-től 
a GRAZI MAGYAR CSENDŐR BAJTÁRSI ASZTALTÁRSASÁG. 

Ügyvezető és levelező: Jegenyés P ál főtörm . 
Alapította és szerkesztette Graz-ban, Bregenzben, Driebergenben, végül 

Utrechtben 1948. november 20-tól 1964. szeptember 5-ig 
néhai vitéz Karsay Jenő alez ., 

szerkesztette és kiadta Islington-ban, majd Etobicoke-ban 
1964. október l -től 1975. június 30-ig 

vitéz Kövendy Károly CM , szds. , 
szerkeszti a MKCsBK Vezetőség megbízásából 1975. július l-e óta 

Calgary-ban (Alberta , Kanada) a Szerkesztő Bizottság, 
kiadja a MKCsBK Vezetősége. 

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

Főszerkesztő ' és felelős kiadó : 

Szelei József 
pénztáros 

Vörös Imre 
pénztári ellenőr 

Dr. Kiss Gyula 

Munkatársak : 
Dr. Fabó Károly 
lektor 

Karancz János 
nyilvántartó 

vitéz Rácz István 
pénztári ellenőr 

Levéltár és Múzeum 
Bajtársaink gyűjtéséből és adományaiból példás áldozatkészséggel léte-

sített és fenntartott otthona történelmi és testületi értékeinknek és a test
vér bajtársi egyesületek emlékeinek. 

Levéltáros és múzeum őr : 
_ vitéz Kövendy Károly CM, szds. 

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


