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A MAGYAR KIRÁLYI CSENDőR BAJTÁRSI KöZÖSSÉG VEZETőSÉGE: 

vitéz Szendi József 
segélyalap keze16, 
pénztáros (Sarasota) 

ifj. vitéz K6rössy Zol tán 
jelvény-éremkezel6 

A. I KöZPONT 

Dr. Kiss Gyula 
központi vezet6 

vitéz Kövendy Károly 
múzeum6r,levéltáros 
eszmei laktanyapk. 

vitéz Rácz István 
kp. pénztáros 

Vórös Imre Varga István 
ellen6r ellen6r 

B. I BAJTÁRSI LEVÉL 

Datokos SáOOor 
Bajtársi levél -

f6szerkeszt6 

Fazekas Lajos 
nyilvántartó 

Az MKCsBK hívatalos lapja,központi tájékoztat6ja.BeszámJI közösségi,egyesllleti 
és társadalmi eseményeinkr6l, a magyar élet híreir61 világszerte. 

Szarelyi hírek,könyvszanle,közérdekG levelek és értesítések, valamint a hozzá
járulások nyugtázása mirrlen számban. 

Alapította, negindította és terjesztette Graz-ban (Stájerország ,Ausztria) és 
környékén 1947. XI. 1.- 1951-ig a Graz-i Magyar Csend6r Bajtársi Asztaltársaság. 

Ugyvezető, levelez6 és kiadó: Jegenyés Pál f6tönn. Elnök: néhai vitéz Karsay 
Jen6 alez. 

Szerkesztette és kiadta-Br~n, nri~enhen, majd Utreehtilen 1951.V.12-t6l 
1964.IX.5.-ig néhai vitéz Karsay Jen6 alez.munkatárs: néhai vitéz Karsay Jen6né, 
született Gerencsér Lily. 

Szerkesztette és kiadta Islingtonban, majd Etobicoke-ben 1964. X. l.-WI 1975. 
VI. 30.-ig, vitéz KöveIldy Károly CM szds. 

Szerkesztette és kiadta 1975. VILlo-WI 1981.XII.31.-ig Calgary-ban, (1JJ::erta, 
Kanada,) dr. Kiss Gyula és a Szerkesztő Bizottság. 

Szerkesztette és kiadta, (VezeWi Bajtársi levél néven,) Sarasotában, (Florida, 
USA) 1982.I.1.-Wl 1983.V.31.-ig vitéz l'le!OOS Baranchi Tamáska Endre. 

Szerkeszti 1983. VI. 1 • -től a SzerkeszW Bizottság, s kiadja a MKCSBK vezeWsége 

Datokos Sárrlor Dr. Kiss Gyula 
f6szerkeszt6 fele16s kiadó 

Minden cikkért és közlatényért, annak szerz6je, a közlésért a kiadó felel6s. 

C.I I..EVm.TÁR ÉS MúZEUM. 

Bajtársaink gylijtéséb61 és adanánya.ib51 példás áldozatkészséggel létesített és 
fenntartott otthona történelmi és testúleti értékeinknek és a testvéri bajtársi 
egyesületek sn1ékeinek. 

vitéz Kövendy Károly CM., szds. 
levéltáros és InÚZeum6r. 

Címe: MI<CsBK Hungarian Veterans' Archive am Museums 

P.O.Box: 335, ID'OBlCOKE, Ont. CA'NADA M9C 4V3 
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D. / EMIGRACIÓS ESZMEI CS~ANYA. 

Megval6sult a K6zponti Vezet6ség, az i.lgyvezet6 elnök és közel 200 nerreslelktl, 
áldozatos Bajtársunk, s a magyar Vitézi Rem anyagi.- áldozata eredményeképpen 
Etobicoke-ban ( Ontario, Kanada. ), 1911. IV. lB.-án. 

A belépéShez személyi isneret ség , v8g:J igazolás szUkséges. 

Látogatás és szállás előzetes levél, v8gf telefonkőzlés alapján. 

IntézményOnk hivatalos kanadai hatósági engedély alapján mQkMik és a kormány
szervek védelme alatt áll. 

vitéz I0verrly Károly <lot. szds. 
eszmei laktanyaparancsook 

Az MKCsBK Vezet6sége önként és Öl1Zetlenal intézi vil.ágszervezetOnk tájékoz
tat6, nyilvántartó és segély(.lgyi szolgálatát. 

FELADATAINK: 

1./ Bajtársainkkal az összeköttetést fönntartani, érdekeiket képviselni, &s8ze
jöveteleinkr6l és a személyi változásokról 6ket értes.ítenL 

2. / El6adá sok, ünnepélyek, társaBvacsorák rerrlezésével anyagi alapot teremteni 
és ebb6l, rászorul6 bajtársainkat és hozzátartoz6ikat segíteni. 

3./ Apolni a szolgálati ideálokat és kegyelettel meg6r.ízni emlékét a volt M.Kir. 
Cserrl6rség azon tagjainak, akik a törvény és a rem szolgálatában az emberi 
szabadságjogok és a közbiztonság véde1n&en Hazájukért áldozták eSletWcet. 

4. / Az állattpolgári jogok és kötelességek roogisrrerése és teljesitésében segéd
kezni. 

rosI'ACtMUNK: 

A pénzkiUdemények kézhezvételét a B. L. -ben, vagy magánleválben elismerjtlk 
és nyugtázzuk. Mimen levelet, túrt, kőzlenY§nyt, el6fl.zetést, oozzájárulást és 
pénzadornányt a remeltetés megnevezésével a Kiadóhivatal c:ímére kérjillc. 

Címe a következ6: 

VErERANS' AsS<X!iation 
112- 54th Avenue, S.W. 
CAJ..JJARY, Alberta, T2V 0E1 

KANADA 

Hisz.d ~" Jst~"b~n, hisl.elc ~6Y /talodban. 
H;sl.d egy isuni örök igaUéÍgban, 
Hisl.d MalyarOrsl.dg /tlldmaddsdban! 
Ám",.. 



9.szám 

1984 

I. A V E Z E T O s É G H í R E I 

KöZPONTI VEZETO 

2.sz. Körlevél 

Calg&ry, 1984 május 31.-én 
A Magyarságtudomány Lexikon Alapítvány (MLA) 

támogatása tbn. 

Kedves Bajtársaim! 

1"984.III.4.-én d.u.3 órakor tartotta alakúl6 közgyGlését az MLA 
Calgaryban, A Kálvin Magyar Református Egyház na~ hetven f6 részvéte
lével. A közgyűlés j6váhagyta a három éves eI6munkálatokat,megválasz
totta az elnökséget, megindította a szervezést s a további lépésekre 
fölhatalmazta Bagossy Lászl6 (Calgary,Alberta,Kanada) f6szerkeszt6t. 

A lexikon kiadásának célja: 

1.) Képet adni Magyarországr6l, a magyarság igaz történelmér61, 
els6sorban a szórványmagyarságnak, másodsorban a függetlenségét és 
önállóságát visszanyert magyar nemzetnek. 

2.) összegyUjteni a szórvány magyar területen lassan elkallódó 
adathalmazt, mely kútforrássá válhat mindazok számára, akiket a múl
tunk, jelenünk és jöv6nk érdekel. 

3.) Bemutatni a magyarság kiválóságait, akik nemzeti történelmünk 
kialakításában vezet6k voltak. Tisztelegni mindazok el6tt, akik hely t
állásukkal, áldozatukkal a legtöbbet adták otthon, az elszakított te
rGleteken és az emigrációban. 

A lexikon magyar, keresztény világnézeti alapon áll. összeáll í
tásánál párt-szempontok nem érvényesűlnek. Kizárólag egyetemes szem
pontok az irányadók. 

A lexikon Szerkesztő Bizottságában az öt világrészben él6 és tu
dományos síkon működ680 szakszerkesztő dolgozik. A munka kiterjed 
minden olyan területre, ahol kisebb nagyobb csoportosulásban közössé
gi életet élő magyarok vannak.A közpon~ székhelye Calgary. Főszerkesz
tő Bagossy László. 

A lexikon 4 kötetre van tervezve. Kiadásra kerül 1985-től kezdve, 
évenkint egy-egy kötet. Költségelőirányzat nyomdákkal való levelezés 
után 200,000.- dollár. Ez az összeg elsősorban állami ( tartományi, 
szövetséges ), közösségi és magánadományokból ( grant-ek ), el6jegy
zésekből és társadalmi támogatásból tevődik össze. 

Alapító tagdíj: 20.-, 200.-, vagy 500.- dollár. Az utolsó kett6 
a lexikon árát magába foglalja. Határidő 1984 december 31. 

A közgyűlésen megjelent 70 f6 közül 62-en csatlakoztak,mint ala
pít6 tagok. Az MKCsBK alábbi rendes, illetve tb. tagjai vettek részt 
a közgyűlésen és lettek alapító tagjai az MLA-nak: 
v.Balogh József 
dr.Barabás Árpád 
Domokos Sándor 
Szelei József 

v.Duska Lászl6 
dr.FabÓ Károly 
Fülöpp József 

v.Jeziersky László 
dr.Kiss Gyula 
l-!agas István 
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Radnóthy Károly 
Sárközy Kálmán 
Zöld János 



A m.kir.Csendőrség és az MKCsBK alapítását, működését,a Lexikon 
tárgyalni fogja. A több, mint 3,430 címsz6 között,már is 30 csendőr
címszó van. Ezzel a Lexikon kiváló lehetőséget nyújt arra,hogy tár
gyilagos álláspontunkat a jövő részére egy, minden bizonnyal majd for
rásmunkáúl szolgáló emigrációs munkában lefektethessUk. 

Az általam összeállított tervezett ismertetés kiegészítésére,véle
rnényezésére az alábbi bajtársaimat kértem föl: 

v.Thassy-Plávenszky Ferenc, Antalffy pál, dr.Ball6 István, dr. 
Szentandrássy Elek, dr.Rektor Béla, Deme Lajos és Domokos Sándor. 

Egyébként is fontosnak tartom, hogy a magyar emigráci6 egyik leg
nagyobb vállalkozásában kivegyUk részUnket és a Lexikon megvalósításá
hoz erkölcsi és anyagi támogatást adjunk. 

Fentieket mérlegelve, az 1984.V.14.-én tartott gyűlésen a közpon
ti vezetőség tagjai, indítványomra ( személyesen, írásban, sz6ban,) 
egyhangúan SOO.-dollárt szavaztak meg és vállaltak, mint MKCsBK Központ 
alapító tagságot a MLA támogatására. 

Ezért javaslom, hogy Bajtársaim egyéni/csoport alapítótagság vál
lalásával segítsék előre ezt az egyedűlálló és nemzeti szempontból 
nagy jelentőségű gondolatot. 

Az Alapítvány címe: Hungarian Ethnic Lexicon Foundation 

128 Rundlefield Crescent N.E. 
CALGARY, Alberta, T1Y 2VS CANADA. 

Dr.Kiss Gyula s.k. 
MKCsBK központi vezető. 

~ .' 
.Il }j.L. ~"LerKe5zt I; í. w-
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E L S Z A M O L A S 

az MKCsBK Központi vezet6ség bevétel és kiadásair6l 1983.I.1-XII.31.-ig 

SARASOTA-ban /FLA.USA/ US dollárban: 

E g y e n l e g: 

1982 .XII. 31. -én 

B e v é t e 
VBL-re adomány 
VBL és BL-re 
Segélyalapra 
Bank kamatb6l 
Ut6lagos kamat 

l e k: 
112.88 
912.61 
90.00 

381.35 

4,705.68 

és különbözet 66.39 1,563.23 

JDÉ alap 
/VBL 1983/1/ 
összesen: 

1,101.10 
7,370.01 

K i a d á s o k: 

VBL és BL nyomda 912.88 
postaköltség 226.24 
Segélyalap 517.30 
Irodai kiadások 50.00 
Bank költség 53.02 
Egyéb 133.76 
Kézi pénztár 

/el6leg 1984-re/ 100.00 

1,993.20 

A t u t a l á s: 
1984.I.27.-én 

Calgary-ba 5,376.81 
összesen: 7,370.01 

A pénztárkönyvet a mai napon 5,376.81, azaz ötezerháromszázhetven
hat dollár 81 cent összeggel lezártuk. Az elszámolást átvizsgáltuk és 
rendben találtuk. v. Szendi J6zsef pénztáros és segélyalapkezel6 dí
cséretet érdern16 munkát végzett. 

~~~~cnron, 1984 január 27.-én 

.... ~~.~.~ ....... -
. ellenór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. B A J T Á R S I H í R E K 

KITUNTETÉS, ELISMERÉS, KÉPESíTÉS 

II.Erzsébet,Ausztrália királyn6je Születésnapja alkalmáb6l multi
kulturális síkon teljesített szolgálatai elismeréseképgen (for service 
to ethnic welfare) 1984 junius h6 11.-én dr.vitéz JANI ISTVÁN,volt 
m.kir. csend6rszázados, az MKCsBK Sydney csoport vezet6jének az 
AUSZTRÁLIAI ÉRDEMRENDET (Medal of the Order of Australia ' ,OAM)adományozta. 

(dr.v.J.I.1984.VI.14.) 

II.Erzsébet,Kanada királyn6je, Születésnapja alkalmáb6l a "Birth
day Achievement" c kanadai szervezet útján elrendelte, hogy dr.SZALON
TAl SANDOR,volt m.kir. csend6r g. f6hadnagy , az MKCsBK Toronto-i cso
portvezet6jének, közéleti szereplése és a magyar nemzetiségi kultura 
terjesztése terén teljesített szolgálataiért elismerése tudtul adassék. 

- 3 -
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A kitüntetést a Toronto-i Városháza nagytermében adták át 117 sze
mély között egyetlen magyar bajtársunknak. IK.M. 1984.VII.14./ 

vitéz SZENDI JÓZSEF, volt m.kir.csend6r6rmester (Sarasota,FLA., 
USA) a MKCsBK központi vezet6ség tagját, a Vitézi Rend F6kapitánya 
Sarasota-i székhellyel a floridai alcsoport vitézi hadnagyává nevezte 
ki. IFBH 1984/2. szám, 1984.VIII.l.1 

1983 novemberében a Cleveland-i (Ohio,USA ) XXIII. Magyar Találko
z6n, az Árpád Akadémián, ismét sikerrel vett részt pályázatával vitéz 
BARANCHI TAMÁSKA ENDRE, szds., az MKCsBK volt vezetője, aki számos ki
tüntetés között, az Árpád Szövetség nagy-arany díszjelvényének,valamint 
az ezüst Árpád éremnek is tulajdonosa. 

Ugyanekkor díszoklevelet kapott RADNÓ TH Y KÁROLY bs., az MKCsBK 
Calgary-i csoportjának tb. tagja és pénztárosa. 

Az Árpád Szövetség és Rend nagy-aranycsillagját nyerték el, sike
res és eredményes közéleti maködésUkért az alábbi bajtársaink: 
CSEPI BtLA, Ludlow,(MASS.) és dr.BALLÓ ISTVÁN, Cleveland, (OHIO) • 

Mindketten US-beli levelez6 munkatársaink. (K.M.V.1984.I.15.) 

·A Maryland-i egyetem (USA) kereskedelmi képesítését és oklevelét 
(Business Management of the U.of Maryland, and Lecturer) nyerte el 
ifj. ANDRÉ LÁSZLÓ, US. Army f6hadnagy,(Hasterhoch laktanya, Pirmasens, 
BRD., Nyugatnémetország.) Dr. ANDRÉ LÁSZLÓ, volt m.kir.csend6rfbdqy. 
fia.Katonai szolgálata mellett, főleg katonai egyetemi hallgat6kat ta
nít a Maryland-i egyetem kebelében a "computer" tudományra. IDr.A.L. 

1984.V.l1.1 

Kitüntetett, valamint elismerést, kinevezést, képesítést nyert 
bajtársainknak büszkén és örömmel gratulálunk. 

HÁZASSÁGKöTtS 

HORVÁTH SÁNDOR szkv. m.kir. csend6rzászl6s (Somerset,N.J.USA),az 
MKCsBK New Brunswick-i csoportjának vezetője és LUZSÁNYI ILONA,úrn6, 
(Budapest), 1983.XII.23.-án házasságot kötöttek. (H.S.1984.I.27.) 

FAZEKAS ANTHONY LOUIS (ANTAL LAJOS) Chetwynd-i (B.C.Canada) lakos, 
okl. erd6mérnök, FAZEKAS LAJOS csend6r, a Központi Vezetőség tagja és 
felesége fia és . MERCEDES MOFFAT okl. tanárnő (Timmins,Ont.Canada) 
1984.VI.9.-én, Calgaryban (Alberta, Canada) házasságot kötöttek. 

(F.L.-né,1984.VII.16.) 

Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk és kívánunk sok szerencsét, 
er6t, egészséget és boldogságot! 

LÁTOGATÁSOK 

Vitéz ÁGHY-ASBÓTH ZOLTÁN ezds.úr, az északamerikai kontinens leg
idősebb életben lévő ezredese, 1984.II.13.-án Hales Corners-b6l (WISC. 
USA.) vitéz SZENDI JÓZSEF 6rm. MKCsBK pénztáros és segélyalapkezel6 és 
felesége vendégeként Sarasotába (FLA.USA.) érkezett. Eredetileg l2.-én 
kellett volna érkeznie, de a nagy köd miatt, a Milwaukee-i repal6tér
ről a gépek aznap nem szálltak föl. 
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Egy hetes látogatása során az Ezredes úr részt vett a II.14.-én 
rendezett "Csendc5rnap"-unkon, mely nekem külön nagy élmény volt,hiszen 
v.TAMÁSKA, dr.KULI szds. bs.-akkal együtt szolgáltunk az Ezredes úrral, 
közel 40 évvel ezelc5tt Ungvárott és Máramarosszigeten. 

A "Csendc5rnaprt-ot, v. TAMÁSKA bs. rendezte meg a Sea-Catch étterem 
különtermében, este 1/2 6 6rakor, melyen több, mint 60 csc5.,honvéd és 
vitéz bajtárs vett részt hozzátartoz6ikkal együtt. 

Ezredes urat, v.TAMÁSKA bs. mutatta be a vendégeknek, aki rövid, 
keresetlen beszédben köszönte meg a meghívást és örömének adott kifeje
zést, hogy 88 éves kora ellenére is eljöhetett erre az estére, s talál
kozhatott bajtársai ~ al, akik, annak idején az 6 parancsnoksága alatt 
teljesítettünk szolgálatot. 

Utána OtNES JENŐ vk.szádados,tb.cs6.,mérnök mondott nagyhatású be
szédet, kiemelve a magyar csend6rség tagjainak kötelességtudásban, be
csGletben és h6siességben tanusított magatartását. Ezt követte dr.FURY 
LAJOS, ír6, aki novelláját olvasta fel. ~ történet Braziliában, az Ama
zon vidékén játsz6dik le, hol az író Balázs bácsival találkozott, aki 
csend6r volt és a II. Világháború után vándorolt ki Braziliába. 

Az est bajtársias hangulatban ért véget. Utána v.SZENDltK,GÖRGEY 
KÁLMAN, BORHY EMIL és KISS GÁBORtKAT (Orlando FLA.USA) hívták meg la
kásukra, hol Ezredes úrral együtt a kés6 esti 6rákig beszélgettünk el 
a régi időkr61. 

A "Csend6rnap" vendégei voltak még: v.BOROS JENŐ,cs6.,feleségével 
Fort Lauderdale-b61, v.L. JEZIERSKI LÁSZLÓ, vk.6rnagy Orlando-b61 és 
vitéz BECSKEHÁZY ZOLTÁN, volt vitézi székkapitány, Miamib61,Floridából. 

(v . Szendi J6zsef, 1984.11.20.) 
vitéz THASSY-PLÁVENSZKY FERENC alcz . (Ottawa,Ont.Kanada), a B.L. 

levelező munkatársa, 1984 májusát a sarasotai (FLA.USA) tengerparton 
töltötte, hol ragyog6 kék ég alatt, fehér homokon, meleg napfényben kú
rálta magát a kanadai hosszú, hideg tél után és élvezte v.SZENDI JÓZSEF
ék vendégszeretetét. (v.T.P.F. 1984.V.11.) 

vitéz HANGOD I JANOS, alhdgy., a Victoria-i (B.C.Kanada) csoportunk 
vezetője és felesége, 1984. VIr. 14-19. -ig Ca.nmore és Calgary-ban (ALTA.) 
látogat ták meg barátaikat és bajtársaikat. Vasárnap részt vettek a r.kath 
magyar egyház VII.15.-én Ft. GOMBOS MIHÁLY, pappászentelésének 25. év
fordúl6jára adott ünnepi mG soros társas ebéden. (K.Gy.1984.VII.20.) 

DOMOKOS SÁNDOR-ék (Winnipeg, MAN.Kanada), 1984.VI.17-27.-ig ismét 
megnézték a Sziklás Hegység tengerszemeit és szépségeit,s útjuk végén 
meglátogatták Calgary-i barátaikat. (K.Gy.1984.VII.20.) 

BETEGSÉGEK FELGYÓGYÚLÁSOK 

Dr. BALLÓ ISTVÁN (Cleveland, Ohio,USA) bs.-unkat, 1984.I.12.-én 
bal térdében rheumatikus eredeta, fájdalmas ízaleti gyulladás, majd da
ganat mozgásképtelenné tette. Két heti fekvés, orvosi kezelés után, 
gyógyszerekkel, állapota javult, de az alés még mindíg nehézséget okoz. 

(Dr.B.I.1984.I.31.) 

ifj.vitéz KŐRÖSSY ZOLTÁN (Kensington,MD.USA) bs.-unkat, 1984.jan~
ban jobb láb, majd egyre súlyosbbodó hátfájással kezelték, majd végal 
is hátgerinc operáci6n esett át, melynek során, az egyik csigolyában 
éles fájdalmat okozó porckorong-sérvet szüntettek meg. A ma tét sikerült, 
fájdalmai megszüntek, a teljes gy6gyúlás útján van. (ifj.v.K.Z.1984.I.) 

TÓTH JÓZSEFNÉ (Tourcoing, Franciaország), az MKCsBK területvezetc5-
jének súlyos beteg feleségét, 1983.X.közepén rheumatikus eredeta ereSs 

- 5 -



hátgerincfájdalmakkal kórházba szállították,hol két héten át részletes 
kivizsgálás alatt állott. (T.J . 1983.XI.2.) 

JEGENYÉS pALNt,{Brainerd,MINN.USA), JEGENYÉS PÁL,volt m.kir.cső. 
főtörm. feleségének, 1983.XII.-hónapban látási zavarai voltak. 1984.1. 
9.-én a bal,majd később a jobb szemét is megoperálták.A műtét után ott
honában kap kezelést és hetenkint jár vizsgálatra az orvos rendel6jébe. 
A javúlás útján van. (J.P.1984.II.9.) 

vitéz KöVENDY KÁROLY szds. (Etobicoke,ONT.Kanada), hálás köszönetét 
fejezi ki bs.-ainak,s azoknak a cső.özvegyeknek,akik betegségében és gyó- . 
gyúlása után jókívánságaikat fejezték ki és együttérzésüknek kifejezést 
adtak. 1984.v.4.-i levelében így ír: "Egészségi állapotom,-ha javúl is 
valamit,-soha sem lesz a régi.Megöl a magány,a depresszió és érzem a tü- . 
dőmet.Elvesztettem a hitemet,lelkesedésemet.Fizikai erőm erősen lecsök
kent és érzem,hogy a tüdőmnek er6sebben kell dolgoznia,mozgásom lelassúlt. 
De,azért igyekszem tartani magam.A Múzeum berendezése fog kinyírni,mert 
ott nem engedek beleszólást.S az rámmarad,mert más nem tudja összerakni. 
De,szép lesz és id6vel megnézitek ••. " 1984.VIII.15.-i leveléből: ••• 
tI ••• Operációm után a 33cm.hosszú seb,tíz nap alatt begy6gyult,de tüdőm 
25%-os elvesztésével fizikai erőm is elment.Egyszerűen járás, séta köz
ben, vagy csomagcipelés közben kifulladok és ez nem fog megváltozni.Élénk 
mozgásom megszünt.Félek, hogya Múzeum szakszerű berendezésére nem lesz 
erőm. A tavaszi B.L.megjelenése után sok-száz együttérző levelet kaptam 
a világb61, Ausztráliáb6l telefonhívást is. A levelek mind egyformák,de 
kiemelkedő HORVÁTH LAJOS főtörm.ragyog6 írása Trentonb6l (N.J.USA) és 
érdekes, özvegyeink közül dr.v.KUN IMRÉNÉ,ugyancsak Trentonb6l. Egy fő
hadnagy bs.-unk Oceániáb6l 100.-dollárt is küldött felerősítésemre,melyet 
alaktanyára vételeztem be. Bajtársaink együttérző szeretete igen j6l 
esett és hálásan köszönöm. n (v.K.K.) 

TÓTH JÓZSEF,törm.(Tourcoing,Franciaország), MKCsBK területvezető 
bs.-unkat,1984.V.3.-án kórházba szállították, hol általános kivizsgálás 
után,10.-én kétszer operálták (2.5 l.vizet vettek el tőle.) A műtét igen 
legyengítette,csak 26.-án engedték haza,hol továbbra is orvosi kezelés 
alatt áll.Juniusban már lábbadozik,teljes gyógyúlása két h6napot vesz 
igénybe. (T.J.1984.VI.7.) 

ANTALFFY PÁL őrgy. (Mildura,VIC.Ausztrália), 1984.I.13.-án váratla
nul súlyos szívrohamot kapott,k6rházba szállították,hol gondos kezelésben 
részesült,de nem gy6gyították meg.Apr.12.-én már erősebben jelentkeztek 
a szivfájdalmak.A k6rházban közölték,hogy,csak szivoperáci6 hozhatna gy6-
gyúlást,de a műtétet,81 éves korára val6 tekintettel nem alkalmazhat ják. 
21 nap után,kérésére kibocsátották .1984.V.15.-t levelében így ír:"A leg
szörnyűbb érzés,a tehetetlenség érzése . A legkisebb gyors mozdúlatra,szí~ 
vern azonnal reagál és,bizony nem könnyű mindig lassan mozogni.Ilyen kö
rülmények között,természetesen,sehová sem tudok elmenni,mert a legkisebb 
fáradaimat sem bírom.Kellemes volt azonban olvasnom,hogy úgy Melbourne
ben,mint Adelaideben igen szépen sikerült "Csendőrnapokat"rendeztek.Az 
enyémnél sokkal jobb egészséget kívánok Mindnyájotoknak,sok szeretettel 
ölellek ••• " J6 bs.-a,KISS LAJOS 6rm.és családja,-akiknél időnként megszáll~ 
ni szoktak,-tartja vele az összeköttetést,s telefonon tájékoztatják. 

(U.M. 1984.VII.21.) 
BÁNKÚTI JÓZSE~,6rm. (Coburg,VIC.Ausztrália) ,a Melbourne-i csoport volt 

vezet6je,1984.V.2.-án cs!p6-operáción esett át.A műtét sikerült.Orvosi 
felügyelet alatt,gyógyúlóban van. (dr.Sz.E.1984.V.9.) 

FERENC Z MlHÁLY,prbcs6. (Norlane,VIC.Ausztrália,)a Melbourne-i csop. 
tagját,1984 febr.hónapban,háza el6tt egy csapat suhanc megtámadta.Fején, 
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combján,zúz6dásokat szenvedett.Orvosi kezelés után felgy6gyult.(dr.Sz.E. 
1984.V.9.) 

KISS LAJOS,cső.őrm. (Mansfield Park,S.A.Ausztrália) bs.-unk,néhány 
év előtt kapott szélütésből (agyvérzés) felgy6gyult,éldegél,de emlékező
tehetsége már nem a régi. (U.M.1984.VII.21.) 

Jobbúlást, erőt, egészséget és teljes felgy6gyúlást kívánunk 
mielőbb, kedves Bajtársa~nknak! 

+ + + 

HALOTTAINK 

vitéz VASVÁRY JÓZSEF,volt m.kir.altábornagy,több· béke és háborús ki
tüntetés tulajdonosa,a 13.,majd a 20.honvéd ho.parancsnoka,Lauterachban, 
(Ausztria),1984.április 24.-én 86 éves korában meghalt. 

1898.I.31.-én született. A katonai akadémia elvégzése után, mint 
hadnagy harcolt az I.Világháborúban és elnyerte a Katonai trdemkeresztet, 
melynek alapján tagja lett a Vitézi Rend-nek. 

1941-ben diplomáciai szolgálatot teljesített Belgrádban,nagyköveti 
minőségben. Április elején átsegítette a francia követség katonai atta
séjának hozzátartoz6it Budapestre, akik onnan, Sz6fián keresztGl Konstan
tinápolyba útazhattak és így elkerűlték a szörnyű bombázásokat. 

1942-43-ban Balatonbogláron kieszközölte 250, német hadifogoly tá
borb6l menekQlt francia vidéken val6 elhelyezését, s így azok.a németek
nek val6 kiadatást elkerülték. 

1943 őszén Szabadkán a 13.H.O. parancsnoka volt.A háború végén Ka
rinthiában esett angol fogságba, honnan Bethouart francia tábornok az 
Ausztria-i francia z6na pk.-a, - a Belgrád-i volt katonai attasé ap6sa,
segítette át Vorarlbergbe és így elkerülte a kiadatást Budapestre. 

Melegszívű, hűséges magyar volt. Az emigráci6ban szerényén és visz
szahúz6dva élt, kertjében dolgozgatott. Résztvett a Bregenz és környék
beli magyar összejöveteleken, néhai LAJTAVÁRY LÁSZLÓ szds. által rende
zett csend6rnapokon. 1977-ben ott beszédet mondott. 

Az O, rendíthetetlen, Istenbe vetett hite adott Neki er6t és ke
gyelmet az I.Világháborúban, mint fiatal hadnagynak, majd a diplomáciai 
szolgálatban és végúl~~inden; ne.h~z . és felel6sségte~jes ,beosztásában • . 

A Lauterach-i r.kath. templomban tartott gyászmise után,az ottani 
temetőben búcsúztatták el, április 27.-én. 

Gyászolják özvegye, fia, a rokonok és bajtársai. (Gy j., v.D.L.) 

GONDA ZSIGMOND, volt.m.kir.lovascsendőrőrmester, a szegedi volt 
V. csendőrkerület állományában, a Szent László Rend és Társaság tagja, 
az MKCsBK 25 éves Jubileumi Emlékérem tulajdonosa, az MKCsBK hűséges 
tagja, a Bajtársi Levél odaad6 támogatója, 1984.IV.12.-én Milwaukee
ben (MIN.USA) 70 éves korában szívrohamban váratlanul meghalt. 

1944 októberében, mint a szabadszállási őrs pk.-át érte el a há
ború. Osztálya csoportjával vonult vissza és ~lagyar6vár térségében lát
tak el összekötő szolgálatot. Gépkocsi balesetben bal lába öt helyen 
eltört. A gy6ri, majd Németországban egy magyar hadikórházban kapott 
segítséget, de rokkant maradt. 

195~-ben vándorolt ki az USA-ba, hol, mint gyári munkás dolgozott 
és a Washington-i (O.C.) ref.egyháznak is volt betegbiztosít6 ügynöke. 

JEGENYES PÁL f6törm.-ékkel tartott kapcsolatot, de, azok húsvéti 
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meghívásának már nem tudott eleget tenni. 
Április elején, magyar honfitársának segített nyaralót építeni.Há

rom napig, valahogy nem jól érezte magát, de kórházba menni, még előző 
este sem akart. l2.-én reggel, mikor a telefon sem felelt és ajtaja is 
zárva volt, értesítették a rend6rséget. Kávéja el volt készítve, még 
meleg volt, de már nem tudta meginni. 

Milwaukee-ben, április 17.-én temették a ref.egyház szertartása 
szerint, egy amerikai ref.pap és magyar r.k.papok. 

Jelen voltak bajtársai, FOGARASI JÓZSEF alhdgy., LOMBVÁRI FERENC 
cs6. 

Felesége nem vehetett részt a temetésen, mert az egyik k6rházban, 
ideggyógyászati kezelés alatt áll. 

Végrendelete nem volt, így vagyona a hat6ság gondozása alá kerül. 
Gyászolják barátai, bajtársai.Nyugodjék békében. (J.P.1984.V.4.) 

HOGYE MIHÁLY, volt m.kir.csend6r6rmester, a kolozsvári volt IX. 
csend6rkerúlet állományában, Manom-i (Franciaország) lakos, n6s,(irői 
nevén Piski, vagy Dévai Mihály), Thionville- St.Bonette Chateau-ban 
1984 márciusában, 73 éves korában elhunyt. 

Piski-n (Hunyad vm.) született 1911.V.13.-án. Katonai szolgálata 
után a csend6rség kötelékébe lépett, hol a jt. és a jv. tanfolyamokat 
kiválőan végezte. 1943-ban kinevezték SZinérváraljára,(Szatmárnémeti 
osztály) 6pk. helyettesnek. 

Fiatal korában a Marosban, fürdés közben egy cserépdarab megsértet
te a lábát, melyen kUlönféle bevésett jeleket fedezett fől. Ez fölkel
tette érdeklődését a magyar 6störténet iránt. 

A háború után Franciaországba került, s 1974-1981-ig kutatott 
kcnyvtárakban és tanulmányozta a sumér cseréptáblákat. Munkájának ered
né nye alapján tanúlmányokat irt, el6adásokat tartott a sumér-magyar 
rokoni kapcsolatokr6l. Több cikke jelent meg a magyar rovásírás adatai 
alapján, a sumér irás megfejtésér61. Fényképekkel gazdagon fölszerelt 
könyvének kéziratát 1981-ben, az MKCsBK Múzeumnak adományozta. 

" Nimrod, Hunor és Magor" c. tanúlmánya megjelent a B.L.1981/2. 
számában. 

Gyászolják özvegye, gyermekei és bajtársa!. (Életünk,1984.ápr.) 

Dr. KONETSNY ALADÁR, volt m.kir. csendőrszázados, a kézdivásárhelyi 
szárny volt parancsnoka, Magyarországon, 1984 áprilisában meghalt. 

Szivével került k6rházba, mely egy hét múlva megszünt dobogni. 
(v.B.T.E.1984.V.30.) 

SZÉP GYULA, volt m.kir. csendőrfőhadnagy, a volt galántai m.kir. 
I. csend6rzászl6alj alantos tisztje, 1983-ban Magyarországon meghalt. 

(v.B.T.E.1984.V.30.) 
CSíKI KÁROLY, volt m.kir.csend6rszakaszvezet6,született Torján 

(Háromszék vm.) 1914.I.3.-án, 69 éves korában, Montpelier-ben (Francia
ország), 1984 els6 negyedében meghalt. 'Egyházi intézetekben dolgozott, 
egyébként egyedül élt, erdélyi emlékeinek. Az 1960-as években,még tag
ja volt a Tourcoing-i csoportnak, mikor is kimaradt a Közösségb6l. 

(T.J.1984.IV.14.) 

MURÁNYI LÁSZLó, volt m.kir.csendőr g.százados, el6ad6tiszt, a 
m.kir.belügyminisztériurni számvivőség V.osztályában, 1984.III.22.-én 
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szívroham következtében, Adelaide-ben, 75 éves korában meghalt.Temetése 
III.28.-án ment végbe. Az MKCsBK-t UTczAs MIHÁLY szds.csop.vezető, 
CJHÁZY OtNES szds. és NAGY KAROLY cs6.szkv. képviselték. (U.M.1984.VII.21) 

GöRGEY ZOLTAN, a Fővárosi GázmGvek volt főtitkára, m.kir.tart.tú
zérf6hadnagy, Oenville-i N.J.USA lakos, az MKCsBK "Bajtársi Levél" 01-
vasója, hOséges támogatója, magyarországi tartózkodása alatt, 1984.VI. 
21.-én, életének 84. évében tragikusan elhunyt. Hamvait, kívánsága sze
rint, aug.14.-én helyezték örök nyugalomra, a r.kath.egyház szertartása 
szerint, a Farkasréti temetőben. Engesztelő szentmisét lelki-üdvéért, 
ugyanazon napon a budavári Koronázó Mátyás templomban mutattak be 18 
órakor. GyásZOlják, özvegye, Görgeyné Margit, gyermekei, unokái, kiter
jedt családja, bajtársai. (Gyj.1984.VIII.7.) 

GAÁL MIHÁLY, szkv., m.kir. lovascsendőr őrmester, a budapesti volt 
I.csendőrkerület állományában, a Szent László Társaság és Rend lovagja, 
a H.Kir.Csendőrség 100 éves Jubileumi Díszérem tulajdonosa, a Clevelandi 
Magyar Csend6rök Családi Közösség volt pénztárosa, az MHBK tagja, a Home 
Crest Realty Inc. elnöke, a B.L.levelező munkatársa, 1984 junius 18.-án, 
tragikus hirtelenséggel, 65 éves korában elhunyt. 

1919.VIII.9.-én született Szeghalmon (Békés vm.). Iskoláinak elvég
zése után, kötelező katonai szolgálatot teljesített a miskolci 7.tOzér
osztálynál, majd belépett a Csend6rséghez. Szíve a lovas alakulatokhoz 
vonzotta, s így a kiskunhalasi lovas tanosztályhoz került, hol később 
egyike lett a legkiválóbb lovas kiképz6knek. 

A II. Világháborúban hadi beosztásba került, s a visszavonulás során 
megsebesült. 1945-ben Németországba került, hol 19SQ-ben megn6sült, s 
1951-ben kivándoroltak Amerikába. 

Tíz évig nehéz testi munkát végzet~, közben tanfolyamokat hallga
tott és 1974-ben megalapította ingatlanforgalmi ügynökségét, mely igen 
eredményesen működött. példás . elOmenetel mellett, családjának élt és 
nagy gondot fordított fiainak magyar szellemű nevelésére. Bajtársaival 
kezdett61 fogva hűségesen tartotta a kapcsolatot és a MCsCsK-nek egyik 
legtevékenyebb és legeredményesebb tagja volt. Emellett kivette a részét 
a magyar emigráns és társadalmi közéleti munkában. 

Búcsúztatása szokatlanul nagy számú magyar és amerikai közönség 
részvételével ment végbe a helybeli Magyar Református templomban. Imád
kozott Nt. ELEK ARON ref.lelkipásztor. Búcsúztatták, ANOAHÁZY G~ZA 
(MHBK f6csoportvezet6), TERÉZHALMY GÉZA (tfizérek), ZÁHONYI A.JÓZSEF 
(Szt.László Társaság), VARGA SÁNDOR (Magyar Társaság) és dr.BALLÓ ISTVÁN 
a MCsCsK nevében. VégezetOl a gyászoló közönség együttesen énekelte el 
a magyar Himnuszt. Temetése V.21.-én volt a Sunset Memorial Park teme
t6ben, ugyancsak nagy közönség részvételével. 

Gyászolják özvegye,szül.RUPP tVA, fiai, barátai és bajtársai. 
Elhunyta nagy veszteség mindnyájunknak. 
A Hadúr adjon Neki örök nyugodalmat. (Or.B.I.1984.VI.27.) 
OLCHVÁRY ISTVANNÉ, szül. KOppANYI MAGDA, 1984.I.20.-án, 77 éves ko-

rában New Brunswick-ban(N.J.USA) meghalt. Búcsúztatta I.25.-én a Magyar 
Református templomban, Nt. RŐCZEY BARNABAS, ref. lelkipásztor. Elhamvasz
tották. Gyászolják férje, OLCHVARY ISTVAN, volt m.kir.vk. ezredes, 
leánya, Jutka, férjezett Szabó Lajosné, fiai László, valamint Pál,a 
U.S. Légier6 alezredese, továbbá kiterjedt rokonsága Magyarországon. 

(H.S.1984.I.27.) 
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vitéz KONCZ ANTALNt, szül.MAYER MÁRIA, a Hamilton-i (Ont.Kanada,) 
Koncz General Travel Agency egyik alapít6 tagja, 1983.X.30.-án, New
Port-ban (FLA.USA), tragikus hirtelenséggel, szívbénúlásban meghalt. 

Az 1956-os Szabadságharc után hagyta el hazáját és 1957-ben 
Hamiltonban házasságot kötött v.KONCZ ANTAL, volt m.kir.testOr, közjegy
z6vel, hol húsz évig voltak terjeszt~i a nemzeti keresztény emigráci6s 
sajt6termékeknek, áldozatos támogatói, nemzeti ügyünknek. 1979 6ta 
szemzavarai voltak.Betegsége vitte 1983-ban New Portba,a Richey szem
klinikára. Már nem tudtak segíteni rajta. ElsO házasságáb61 származ6 
fia, dr.VITO PLATANIA családi sírboltjába temették el .Firenzében. Gyá
szolják férje és családja Hamiltonban, testvére Mayer Károly Budapesten 
és fia Firenzében. (v.K.A.1984.IV.26.) 

özv. DÁLNOKI VERESS LAJOSNt, szül. HIRSCH ILONA, néhai DÁLNOKI 
VERESS LAJOS vezérezredes özvegye Calgary-ban (Alberta,Kanada), 1984 
május 22.-én, 91 éves korában csendesen elhunyt. 

tIete naplóját megírta, az osztrák Anschlusstól a magyar Szabadság
harc bukásáig terjed6 idOr61, melyet "Szabadság nélkül" c. alatt adott 
ki a Griff könyvkiad6 Münchenben, 1978-ban. Négy évszázad történetét 
írja meg, az O színes, közvetlen benyomásain, meglátásain keresztal,mely
nek h6se férje, kinek magyar sorsa megszemélyesíti Magyarország vakon 
val6 kiszolgáltatását a szovjet-orosz élettérbe. 

Lelkiüdvéért mondott gyászmise egyetemes tiszteletadás volt a test
vér bajtársi egyesületek részérOl, férje, DÁLNOKI VERESS LAJOS vezds., 
a Magyar Szabadságharcos Világszövetség többszörösen megválasztott el
nöke emlékének. Megjelentek, v.DUSRA LÁSZLÓ, az MHBK, dr. KISS GYULA,a 
MKCsBK központoi vezetOi, valamint MAGAS ISTVÁN, a MSzSz.kanadai elnöke 
és a helyi csoportvezet6k és a család barátai. 

Gyászolják menye, özv.DÁLNOKI VERESS GYÖRGYNt,szül.NÁDAY ÁGNES, 
gyermekei, azok családjai, unokái, dédunokái. 

Elhamvasztották. Hamvait a Cleveland melletti magyar temetőben fog
ják fönntartott fülkében, férje hamvai mellett elhelyezni. 

özv.POGÁNY FERENCNÉ, POGÁNY FERENC ezds., a székesfehérvári volt 
m.kir.csendOrkerület paranesnokhelyettese özvegye, Simbaeh-Kirchberg
ben (BRD.West GERMANY), 1984 elsO felében elhunyt. 

Az 1984.III.28.-án postázott B.L.1984/1. száma visszajött,azzal a 
postai megjegyzéssel,hogy "meghalt". Nyugodjék békében. 

dr. HOLLÁD Y ERNŐNÉ, szül. SEPSISZENTGYöRGYI TöRöK ILONA (Ica), dr. 
HOLLÁDY ERNO es6.szds.felesége,a háború alatt segédorvos,boldog házas
ságának 40.évében, 1984 április 15.-én hajnalban,a Pasadena-i (Cal.USA) 
k6rházban, szívrohamban, 59 éves korában váratlanul elhunyt. 

Temesvárott született, a Sacre Coeur-ben és a kolozsvári Marianum
ban váqzett, majd két évet hallgatott az egyetem orvoskarán, mikor Mis
kolera menekültek. 1948-ban hagyták el az országot, s 1951-ben Seattle
be vándoroltak ki, s Pasadenában telepedtek le. 

Lelkiüdvéért gyászmisét a Los Angeles-i magyar Szt.István r.k. 
templomban mutatott be Ft. HORVÁTH Á.BENEDEK premontrei kanonok.Temeté~ 
se 18.-án ment végbe Pasadenában, a Szt.Fülöp r.k.templomb61.A Glendale-i 
temet6ben, a sírnál amerikai pap,majd magyar ny. protestáns lelkész bú
csúztatta el a magyar közösség nevében. 

Gyászolják férjén kíval, szülei Magyarországon,fiuk, jóbarátaik, 
akik esak ismerték. (dr. H.E.1984.V.17.) 
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TÓTH JÓZSEFNÉ, szül.BARKOVICS IRÉN, TÓTH JÓZSEF t6rm.területvezet6 
(Tourcoing,Franciaország) felesége.Több éven át húséges élettársa ás se
gít6je, a Nord-i magyar katolikus misszi6 n6i csoportjának vezet6je, 
hosszas betegeskedés és szenvedés után, 1984.II.1.-én visszaadta nemes 
lelkét Teremt6jének. 

Temetése II.4.-én ment végbe, a "r.kat.egyház szertartása szerintia 
bajtársak, magyar és francia barátaik egyetemes részvéte mellett.Búcsúz
tatták a helybeli plébános mellett, Ft.dr.HIERÓ ISTVÁN, a párizsi ma
gyar kat.misszi6 lelkésze és Ft.KOVÁCS ISTVÁN, KOVÁCS JÁNOS örm.bs.fia. 

Koporsóját körülvették a virágok,köztük a Kanadáb6l küldött öt nagy 
koszorú, valamint Párizsból, a francia tartalékos tiszti tanfolyam ko
szorúja. Kopors6jára magyar föld is hullott és a gyászol6 közönség el
énekelte a magyar Himnuszt. 

Élettársán kivúl gyászolják három leánya, két fia és azok családjai 
12 unoka, 2 dédunoka, valamint testvéröccse és kiterjedt rokonsága Ma
gyarországon, továbbá francia és magyar j6barátaik és a bajtársak. 

(T.J.1984.II.13.) 

STROHSCHNEIDER HERMANN, az osztrák hadsereg brigadéros tábornoka, 
Bécsben (Ausztria), 65 éves korában meghalt. 1984.III.9.-én temették a 
Graz-i St.Peter temet6ben lév6 családi sírboltba, ahol v.ZIRCZY JÓZSEF, 
ny.á.ezds.és felesége,- az elhunyt ap6sa,any6sa,- 1972,illetve 1980 óta 
nyugszanak. Gyászolják özvegye,szül.ZIRCZY ENIKő, fia ROland,vk.fhdgy., 
barátai, bajtársa!. (B.J.1984.III.25.) 

özv.MOHÁCSY LAJOSNÉ,szül.BOROSSKE61 BOROSS ILONA, MOHÁCS Y LAJOS, 
m.kir.csend6rezredes özvegye, okl.ápol6n6, 1984 április havában,közvet
lenúl Husvét előtt, Innsbruckban (Ausztria) meghalt. 

A magyar szentmisék haséges látogatója volt. 
Nagy részvéttel temették. (Életünk 1 1984 junius.) 

Elhunyt Bajtársainknak, hozzátartozóiknak és barátainknak, adjon 
a Mindenható békességes pihenést, lelküknek üdvösséget. 

A gyászol6 Családoknak ezúton fejezzük ki 6szinte együttérzésünket 
és bajtársi részvétUnket. 

III. K Ö Z ö S S É G I, 

T . Á R S A D A L M I 

+ + + 

É S 
E G Y E S tl L E T I 

E S E M ~ N Y E K 

AUSZTRÁLIA 
SYDNEY, (N.W.W.} 1984.IV.28.-án bajtársi díszvacsora keretében 

tartotta meg a Sydney-i csoport csen~6rnapi megemlékezését a Magyar KÖz-
pont Erdélyi szobájában. . 

A sz6noki emelvény két oldalán az l~BK és az MKCsBK z~szl6k közé 
helyezték el a csend6remlékképet. A vendégeket dr.v. JANI rSTVAN, OAM, 
csop.vez.üdvözőlte, élükön v.MAJLÁTH GYöRGY, a NSW Magyar Szövetség el
nökét és feleségét; SZORKOVSZKY ELEMÉR MEE, a Magyar-Lengyel Szövetség 
elnökét; v.KALÁNDY IMRE 6rgy., a Vitézi Rend székkapitányát; DOROGI 
JÁNOS bs., az ~lliBK h.f6csop.vezet6jét és feleségét; BÁNYAY LÁSZLÓ bs., 
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a Magyar Szabadságharcos Szövetség képvise16jét és feleségét; KISS 
ZOLTÁN szds.bs.-at, a RepG16 Bajtársak Szövetsége,; NAGY BÉLA bs.,a 
Magyar Ház Szövetség f6titkárát, valamint a Souverain Szent László Tár
saság és Rend megjelent tagjait. 

Ugyancsak köszöntötte a csend6r~barátokat, a tb.csend6röket,akik, 
az id6 múlása ellenére is évről-évre hGségesen támogatják a csoportot 
és vesznek részt a Csend6rnapokon. 

BOGSÁNYI JóZSEF ezds. és több bs., akadályoztatásuk miatt, közvetve 
fejezték ki együttérzésüket. Ezt követ61eg KOLTAY IMRE 6rm.olvasta föl 
a Központi Vezet6 bs. üzenetét. majd a csop.vezet6 ünnepi beszéde kö
vetkezett, melyet k1vonatosan az alábbiakban közlünk: 

If ••• az előbb elhangzott elismerés, ami em!grációnkban,a TestUle
tünk gyökeréb61 megalakult és naggyá fejlesztett Közösségünknek sz6l,oly 
tulajdonságokon épCilt,melyeket, csak akkor vettem figyelembe,mikor a 
Gondviselés egy fordulattal Testületünk tagjai közé sorolt.A pár év a
latt tapasztaltak,tanúltak és átélt események, mind személyi,mind telje
sítményi tekintetben, még ma is a tényleges szolgálat megszünte után, 
majd negyven évvel, szinte megszGnés nélkül adnak anyago t életemnek.Két 
évi honvédség! szolgálat után került~m át a csend6rség tartalékos állo
mányába. Mikor a csend6rtiszti tanfolyamra behívtak,már szembetCin6 volt 
a különbség. A tanfolyam pk.-a, az oktat6 tisztek, egyetemi tanárokat 
felülmú16 el6adási stílusa, tárgyi tudása,a szolgálati anyag széles ská
lája, a feltétlen fegyelem és engedelmesség, a mindenre kiterjed6 parancs
adás felel6sségének tudata. 

EzenkívGl, az egyénre alapított biztonsági szolgálatteljesítés meg
lep6 rendszere. és ehhez a személyi kiválogatás, az egyéni fegyelem,- a 
járőr fogalma,- a hihetetlen 6pk.-i és jv. rendszer, a szolgálat telje
sítése, mély benyomásokat tettek rám. 

Az ott tanúitak, oly meglep6 és olyan nagyszertl élménnyé váltak 
bennem, hogy életem alkonyán is büszkeség önti el lelkem azért, hogy 
mindezt átélhettem, ha csak olyan rövid id6re is. 

A hCiség, a kötelességteljesítés érzése és a biztos öntudat hozta 
létre emigráci6nk csend6r szervezetét, az els6k között, melynek Múzeuma, 
levéltára, történelmünkkel foglalkozó ír6ink könyveik ~s 37.évfólyamát 
ír6 Bajtársi Levele van. Emellett megtaláljuk bajtársainkat, az emigrá
ci6s magyar keresztény vonalú egyesületekben és szervezetekben. 

egy gondolom, a helyes úton járok, amikor állítani merem, hogy e~ a z 
individuális alapú csend6rszellem az, ami ma is idehoz bennünket és a mi 
Barátainkat, akik megosztják hitünk és becsalik bennünk a csend6rt.Ez 
az, ami ünneppé ·teszi még ma is, 39 év után is számunkra 1881 febr.14.-ét 
a Hadúr által elrendelt Csend6rnapot .•• II 

A nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után, a jelenlevők közös 
társas-lapon küldték el szeret6 üdvözleteiket az MKCsBK központi vezet6-
jének. (Aki azt ezúton is köszönettel nyugtázza!) 

A baráti társaság még sokáig maradt együtt, a legjobb hangulatban. 
(dr.v. J.I.1984.V.14.) 

PERTH (W.A.) A magyar templomokban az istentiszteletek során emlé
keztek meg lelkészeink a Csend6rnapr6l és a csend6rök haséges szolgála
tair61, a szokottnál nagyobb létszámú gyülekezetek el6tt. 

v.SZOMBATHY LAJOS JÁNOS z18., a B.L. levelező munkatársa, uA magyar 
csendőr emlékezete" c. méltatása a "Perthi !-tagyar Hírek" és a "Katoli
kus Magyarok Vasárnapja" februári számaiban jelent meg. A "Csend6r Tes
tamentum" c. emlékezését pedig a Fairfield-i (N.S.W.) "Út és Cél", vala
mint a Melbourne-i (VIC.) "Szabad Magyarság" hozta. 
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v.SZOMBATHY zls., aki egyben a 6. Ausztráliai Magyar Találkozó 
egyik védnöke is, az ünnepi hét alatt csend6r-találkozót fog tartani. 

(v.Sz.L.J.1984.III.21.) 

MELBOURNE, (VIC) Csoportunk Csendőrnapi összejövetelét, 1984.11. 
19.-én tartotta meg, dr.SZENTANDRÁSSY ELEK szds.csop.vezet6 Bell Park-i 
házánál. Gyönyörű, napsütéses melegben4.~ hatalmas napernyők (beach-umb
rellas) színes, tarka képet nyújtottak a zöld pázsiton vidáman ismerke
dő és beszélgető bajtársakb6l és hozzátartozó1kb6I, valamint barátokb6l 
álló közönséggel. A vendégsereg vasárnap d.u. 1 és 2 6ra között gyüleke
zett, akik közül többen 100 ~~.megtételére vállalkoztak,hogy együtt ápol
hassák Testületünk összetartó szellemét. 

Nem kellett sokáig várakozni,mikor elhangzott a háziasszony,dr. 
SZENTANDRÁSSY ELEKNt, hívó szava, aki hetekig tartó el6készűletek után, 
olyan buffet-asztalt varázsolt elő, hogy az egyik világlátott bajtárs, 
elragadtatásában így nyilatkozott: n ••• sok partyban volt részem,de eny
nyi f!nomságot egy asztalon nem láttam és nem élveztem! fl A kel16 "repe
tálás" után, vídám iszogatás kezdődött meg, mikor is a házigazda méltat
ta a nap jelent6ségét, ismertetve az üdvözleteket.Els6sorban ANTALFFY 
PALI bácsitól, aki szívrohamb6l felépúl6ben van, FODOR SÁNDOR bs.-t61, 
aki hasonló körülmények között került k6rházba,s így, az ünnepi beszé
det nem tudta elmondani. KOMÁROMY f6hdgy. Tasmániáb6l telefonon üdvö
zölte a megjelenteket. 

Ezután dr.ELEK SÁNDOR, a V.M.Sz. elnöke, az MHBK Victoria-i f6csop. 
vezet6je üdvözölte a bs.-akat és hívta meg 6ket az MaBK következ6 össze
jövetelére. Végűl P~TERFFY ZSOMBOR bs. ismertette a kiderítetlen eset~
ket, viszonyítva az otthoni csend6rségi nyomozások eredményességéhez. 

Megjelentek 9 ti., 6 thtts.hozzátartoz6ikkal, barátaikkal,összesen 
40-en. Küldtek 200.-kanadai dollárt, a E.~.-re, az otthoni hozzátarto
zók segélyezésére. 

Az idő elrepalt, a vendégsereg egy kellemes félnap emlékeivel távo
zott, azzal az ígérettel, hogy az okt.-nov.-re el6irányozott piknikre 
még nagyobb lelkesedéssel és szaporodó létszámmal fognak megjelenni. 

( dr.Sz.E. 1984.11.20.) 

ADELAIDE (Dél Ausztrália) Csoportunk 1984.II.12.-én tartotta meg a 
Csend6rnapot. A Regnum Marianum, magyar katolikus otthonban tartott szt. 
misén, a bajtársak nagy számban vettek részt. Magyar pap hiányában, az 
evangéliumot magyarul a csop.vezető olvasta fel, majd az alábbiakban em
lékezett meg a Csend6rnapr61: 

" ••• A magyar falvak, rónák, hegyek és völgyek hajdani csend6rei 
közül, ma is, vagy 24-en élnek közösségünkben. Ilyenkor, febr.közepén, 
a Világ minden táján, a még él6, öreged6 zsandárok, még mindíg össze
jönnek emlékezni, Csendőrnapot tartani, így, itt, Adelaide-ben is. 

Ilyenkor emlékeznek meg a közbiztonság és a haza védelmében éle
tüket vesztett hős bajtársaikra, s azon itt élt bajtársakra és hozzátar
toz6kra is, akik minket megelŐzve, már elköltöztek az é16k soráb6l. 

Itt éltek közöttünk: 
NEMESMONOSTORY JENŐ, CSORTÁN ISTVÁN 
NEMESVÖLGYI IMRE zÁMBÓ IMRE 
GULYÁS LÁSZLöNt,KLÁRA v.TASSÁNYI JÓZSEF 
NEMESMONOSTORY JENŐNt,MICI néni 

BARTAL FERENC 
PÁLMAI GYöRGY 
PAPP MIHALY 
HORVÁTH JÓZSEF 

NOVÁK JÓZSEF 
VINCZE SÁNDOR 
SUBA LAJOS 

Aldott legyen az emlékük. Imádkozzunk értük ...... 
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A szentmise után a Magyar Klub kistermében, a bajtársak,hozzá
tartozÓikkal és a helyi magyarság vezetőivel, közös ebéden vettek részt, 
összesen 64-en. 

Az ebéd végén, a csop.vezetője megemlékezett a cs6.hősökr6l és a 
csoport halottair61. J6kívánságaikat küldte, a csoport tagjai által jól 
ismert, tisztelt és betegen fekv6 ANTALFFY pAL 6rgy.bs.-nak, aki a szom
szédos Victoria államból szokott látogatóba átrándulni.Megemlékezett a 
betegségéb61 lábadozó v. SZATHMÁRY KÁROLY szds.bs.-r61, valamint a cso
port tagjának, GYŐR KÁLMÁNNAK súlyosan beteg, közvetlenül előtte ope
rált feleségéről. 

Ezután a csoport vezetője, az elmúlt sok év Csend6rnapját megörökí
t6 300 transparensét vetítette le, nagy érdekl6dés mellett. 

A megjelentek, közös társaslapon küldötték el szerető üdvözletüket 
a központi vezető bs.-nak. (Aki ezúton is hálás köszönettel nyugtázza 
a kedves figyelmet és viszonozza az lidvözleteket.Kp.Vez.) 

(U.M. 1984.VII.21.) 

EURÓPA 
LONDON (Anglia) Az ausztriai és nyugat-németországi DP táborokb61, 

már 194~-49-ben érkeztek nőtlen és magányos bs.-ak Angliába, mint ön
kéntes munkások, az European Voluntary Workers mozgalom keretében,akik 
a kötelező három évi nehéz testi munkát nagyobbára vidéken töltötték el. 

A London környékén letelepedett bs-ak, 1952-t6l kezdve már rendsze
resen találkoztak, olvasták a Bajtársi Levelet és megtartották a Csend-
6rnapot. Kés6bb a kivándorlások folytán, csupán a londoni csoport maradt 
meg, mely az ötvenes évek e l ején önkéntes adományaival megvásároita azt 
a kétemeletes házat, melyb6l a bajtársak és a magyar közösség közös 
munkája és áldozatával, 1954-ben megszületett a Mindszenty Otthon. Az6ta 
csoP9rtunk~~z év folyamán több ízben tart bs.-i összejövetelt a Mind

szenty Otthonban. 
Ugyanitt rendezték, 1984.I1.18.-án, szombaton is a Csend6rnapot. 

A szép számban megjelent bajtársakat és vendégeket SZEKERES PÁL g.szds. 
csop.vezet6 köszöntötte, kiemelve, hogy különös megtiszteltetés a cso
port részére az, hogy a magyar egyházak lelkészei, minden ilyen alkalom
mal megjelennek, s felszólalása i kkal, e16adásaikkal értékesebbé és gaz
dagabbá teszik az estet. 

Ez alkalommal, Ft.PÁTKAI RÓBERT evangélikUS esperes tartott magas 
színvonalú történelmi és valláserkölcsi előadást, melyben a három tör
ténelmi egyház szerepét és törekvéseit tárgyalta. Az e16adást, Ft.dr. 
ISPÁNKI stLA, pápai kamarás, az angliai Magyar Egyház f6lelkészének 
imája követte. (Sz.P. 1984.11.20.) 

GRAZ (Ausztria) A Gráz-i és Steiermark-i magyarok, 1984.V.27.-én 
tartottak meg a H6sök napját, a Gráz-i hősi temetőben. A 10:30-kor kez
dőd6 szentmise alatt Ft. NYERS JÁNOS plébános mondott szentbeszédet. 
Hálával emlékezett meg h6seinkr6l, akik életüket áldozták, hogy mi sza
badon élhessünk. Külön kihangsúlyozta az 56-os Szabadságharc h6seit, 
akik között sok volt a fiatalkorú. A szentmise után r6zsafazért imád
kozva a h6sökért, vonultak az emlékmahöz, hol nagy,piros-fehér-zöld 
szalagos koszorút helyeztek el. Magyar és német nyelven emlékbeszédet 
mondott v.LENGYEL BÉLA altbgy. Kijelentette, hogy támad6 háborút nem 
folytattunk. A védelmi háborúban, a magyar katona védte Nyugateurópát, 
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amiért minket országcsonkítással büntettek. A sok véráldozat után Ha
zánknak, igazságon alapúló békére van szüksége. A beszéd után a jelen
lévők elénekelték a magyar Himnuszt. 

Miként a múltban, ez évben is májusban, a virágok hónapjában ünne
pelték meg az Anyák napját is. Hála imáikban gondoltak a j6 édesanyák
ra, akik katonákat neveltek és imáikkal kísérték a harctérre indúló 
fiaikat. Az édesanyák és a hősök szívei, egymást61 távoli sírokban por
ladnak, de lelkük egyesült és most, a Mindenhat6 előtt együtt imádkoz
nak a Hazáért. (B. J • 1 984 • VI • 28 • ) 

+ + + 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK 
NEW BRUNSWICK (N.J.) A csoport, a Szent László Egyházközség Szent 

László termében tartotta meg 1984.III.3.-án Csend6rnapját,masoros tár
sasvacsora keretében, kb. 200 hozzátartoz6 és csendőrbarát részvételével. 

A vendégeket KEREKES JÁNOs mérnök, (néhai KEREKES JÁNOS alhdgy.,fia) 
köszöntötte, majd HORVÁTH SÁNDOR zls.,csop.vezet6, az est f6rendezője 
mondott ünnepi beszédet, megemlékezvén a Testületr6l, az elesett és el
hunyt bajtársakr6l. Az asztali imát Ft.FOZÉR JULIÁN esperes-plébános 
mondta el. Imádságába belefoglalta a h6söket, a mártírhalált halt csen
d6röket, megemlékezett a csend6rözvegyekr6l és a gyermekekr6l is. 

Vacsora alatt a zenekar magyar nótákat játszott. Utána Mrs.VARGA 
IRMA énekelt magyar dalokat. Ugyancsak énekelt még magyar nótákat ROKOB 
FERENC, s vezette az. amerikai és magyar Himnuszt, melyet a közönség 
együttesen énekelt el. 

A vacsora ez évben is kifogástalan, b6séges és jóíza volt. A töl
tött káposztát a Ref.N6i Kör asszonyai készítették. A rendező bizott
ságban a csop.vezet6vel az élen, különösen HORVÁTH SÁNDORNÉ,KEREKES JÁ
NOSNÉ, FöLDES DOMOKOS, KEREKES JÁNOS és PRESSING JENŐ cs6.barát végez
ték dícséretesen a vacsora el6készítését és a tálalással kapcsolatos 
teend6ket. 

A hagyományos összejövetel ezúttal is erkölcsi és anyagi siker volt. 
Az összes költségek kifizetése után, a csoport a Szent László iskolának 
1,200.- ( a terembérrel együtt ), az egyházközségnek 150.-, a Ref.Egy
háznak 150.- dollárt juttatott. A maradvány 583.14 dollár a csoport 
bankszámlájára lett befizetve. ( H.S.1984.III.19.) 

( Az eredmény nem csak a Csend6rnaphoz való el6készaletek, a szer
vezés kiváló elvégzését mutatja, hanem tanusítja a helybeli magyar kö
zösséggel fönnt~rtott igen jó társadalmi kapcsolatokat is. Elismerés
sel gratulálunk! Előre 1985-bel ) 

CLEVELAND (OH.) A MCsCsK-be tömörült bajtársaink, 1983.XII.31.-én 
rendezték meg hagyományos "Csend6r Szilveszter"-üket a Rheinlander 
Party Centre tágas nagytermében. Az ez évben bevezetett 30.- dolláros 
belép6jegy, a hideg, meleg étkezést (buf·fet) és a teljes italfogyasz
tást is fedezte. A kb. 250 f6s baráti közönség hajnali 1/2 3-ig maradt 
együtt a legjobb hangulatban. 

A zenét, a közkedvelt HEGEDE6S KÁLMÁN zenekara szolgáltatta. 
Rendezték: MOLNÁR ISTVÁN,a Közösség elnöke,v.KEMES LÁSZLÓ,v.SZENT

ptTERY LÁSZLó és KONDOR JÓZSEF bs.-ak. 
Az erkölcsi és anyagi siker hozta jövedelem, ez évben is biztosít

ja a Közösség j6tékonycélú programjának kivitelezését. (v.K.L.1984.I.26.) 
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A Csend6rnapr6l, ez évben, 1984.II.26.-án, műsoros társas-ebéd ke
retében emlékeztek meg, melyen a bs.-ak, hozzátartoz6ik és a csend6rba
rátok vettek részt, s beszélgettek el egymással igen j6 hangulatban. 

SARASOTA (FLA.) A floridai csend6rök és csend6rbarátok,1984.II. 
14.-én a Sea Ketch étterem külön-termében tartották meg a Csend6rnapot, 
összesen 68-an. 
A vendégeket, a honvéd, rendör és vitézi bS.-akat v.ns.BARANCHI TAMÁSKA 
ENDRE, az !~CsBK volt vezet6je,a Csend6rnap rendez6je üdvözölte ezen az 
5. Sarasota-i Csendőrnapon, majd külön meleg bs.-i szeretettel köszön
tötte díszvendégüket, v.ÁGHY- ASBÓTH ZOLTÁN (Hales Corners,WISC.) ezre
des urat. A kapott tapsot az ezrs.úr felállva fogadta és megköszönte az 
ünneplést, majd sz6lott a vendégekhez és a megjelent csend6rökhöz. 

A Központi Vezető körlevelének felolvasását Főtiszteletű GYöRGY ÁR
PÁD, c.ref.püspök magas szárnyalású imája követte. Ezután a f6rendező 
bemutatta az ünnepi sz6nokot, DÉNES JENŐ, volt vk.szds., jelenleg Miámi
b6l jött mérnököt, az MKCsBK tb. tagját, kivel va16 barátsága, a nyiregy
házi tűzérosztályhoz megy vissza, közel négy évtlzed távlatába. 

A sz6nok beszédét a Csendőrség jelmondatára építette, melynek gya
korlati megva16s!tását hat csendőr élményével igazolta. Ezzel, bár kü
lönböző korb61, idöből és helyről származnak, hozzájárultak ahhoz,hogy 
ma büszkén vallja magát az MKCsBK tb. tagjának. Kivá16 beszédét a közön
ség nagy figyelemmel hallgatta és együttérzö tapsokkal jutalmazta. 

A műsor következő számaként dr.FURY LAJOS ír6,tb.csendőr novellá
ját olvasta föl, melynek h6se egy Délamerikába került székely,aki a doni 
front és az oláhok Duna-deltai haláltáborait végigjárva, végül is csava
ros g6bé eszével és szorgalmával boldogult. A vidám fordulatok több íz
ben váltottak ki derűt a közönségböl. 

Jelen voltak, az ezredes úr és a rendez6n kívűl a következ6 csend
örök: GöRGEY KÁLMÁN, dr.KULI SÁNDOR, dr.BORHY EMIL, dr.KARA LÁSZLÓ, 
v.SZENOY JÓZSEF, v.BOROS JENŐ cs6.- Levélben küldték el j6kívánataikat, 
v. NÉMETH ENDRE, v.KÖVENDY KÁROLY, dr.SZABÓ KÁROLY szds.-ok, sipos JÁ
NOS és KÖRMENDI FERENC 6rm.-ek, ifj.v.KŐRÖSSY ZOLTÁN és SZABÓ IMRE tb. 
cs6.-ök. 

Az ünnepély bezárása után finom vacsora következett. A társaság 
még hosszú ideig maradt együtt a legjobb hangulatban. (v.BTE.1984.II.17.) 

J.P. BRAINERD,(MIN.USA.) 1984.11.9 ••• tr Itt a környéken nincsenek 
volt cs6.-ök, de még magyarok sem. Ifj.v.KÖRÖSSY ZOLTÁN tb.cső.bs. el
juttatta hozzám hangszalagon,az 1955-56-évben tartott Csendörnap lefo
lyását. Febr.12.·-én, vasárnap,ebédid6 alatt,felteszem a hangszalagot,azt 
végighallgatom és ezzel meg lesz az idei Csend6rnap ünnepelve.A hang- o 
szalag tartalmazza a SZAPPANOS ISTVÁN ál tal vezetett ~v. J • jelzésű rádió 
közvetítést. Músora a következ6: 

1./ Rákóczi indú16 és más katonai indú16k. 
2./ R6zsa Lász16 bemond 6 ismerteti, hogya Csend6rnapon a kir.Vár

ban az 6rszolgálatot a CsendŐrség adta, s hogy milyen szép volt 
a zenés 6rségváltás stb. 

3./ Hiszek egy Istenben ••• imádság. 
4./ Nt. Kur Géza ref.lelkész imája, a harangok zúgása közben. 
5./ Dr.v.Körössy Zoltán,volt m.kir.cső.szds. ünnepi beszéde. 
6./ Folkusfalvi Folkusházy Lajos altbgy.,az MKCsBK vezet6jének 
üzenete a Csendörség volt tagjaihoz. 

Az ünnepséget a Rákóczi indú16 fejezte be." 
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KANADA 

TORONTO (ONT.) Csoportunk, 1984.II.28.-án, kedden este, az új Csár
da kUlöntermében társasvacsora keretében emlékezett meg a Csendőrnapr6l. 

Annak ellenére, hogy 28.-án d.u.olyan h6vihar támadt, amelyre a . 
város történetében 1900 6ta példa nem volt, több, mint 20 bajtárs meg
érkezett. Ez a szám, a csoport létszámához viszonyitva kevés, de az 
ítéletid6re val6 tekintettel, szinte áldozat-számba is ment. Akik ugyan
is megjelentek, nemcsak a csend6reszméhez, de a csoporthoz val6 ragasz
kodásukat is kimutatták, ahogy azt, a csoportvezető, dr.SZALONTAI SÁN
DOR g.fhdgy. hangsúlyozta Udvözl6 és megnyit6 beszédében. 

A kit\1n6 vacsora elfogyasztása után, dr. ZSIGl-I0ND ANDRÁS, a"Magyar 
ÉletIl főszerkesztője, a 100 éves Találkoz6 ünnepi sz6noka méltatta a 
Csendőrnap jelentőségét. MélyértelmG emlékbeszédében, a cső.összetartást 
és bajtársiasságot emelte ki és állította oda, követendő példának, úgy 
az emigráci6 idősebb, mind a fiatalabb tagjai elé. Az est folyamán KO
VÁCS ISTVÁN, a Magyar Ház főtitkára bejelentette, hogya tartományi kor
mány, a segély összegét 40,800.- dollárra emelte föl v6glegesen,melyet 
részben a Múzeum átköltöztetésével kapcsolatos átalakításokra fognak 
fordítani.A munkálatok ápr. h6napban fognak megindúlni. 

A hivatalos rész u·tán, FINTA IMRE bs. humoros szereplése keltett 
der\1t, j6kedvet és szórakozást, melyet a közönség ez évben is lelkes 
tapsokkal honorált. A h6vihar miatt lemaradt bs.-ak kivánságára a végig 
j6 hangulatban lezajlott társasvacsorát, a melegebb idő beálltával meg 
fogják ismételni. 

Egyházaink szt.mise tartásával,illetve külön .imádsággal emlékeztek 
meg Testületünkr6l és elesett bajtársainkr61. (dr.SZ.S. 1984.111.9.) 

WELLAND, (ONT.) A l:':.elybeli önképz6kőr kistermében, 1984.II.17.-én 
este 7 órakor jöttek össze a bajtársak , m~garnlékezni a Csend6rnapr6l. 

A központi vezet~ Csend6rnap-i üzenetét MÁTÉ JÁNOS v.törm.,csoport
vezetőh· ... · +,~~rtette •. (M.J .,1934; II. 20.) 

A bajtársi életben, nálunk annyi a változás, hogy öregszünk.Tartjuk 
egymással a kapcsolatot, ahogy lehet. Pikniket nem tudunk tartani, nincs 
hely. LUKÁCS ERNŐ eladta azt a helyett ahol pikniket szoktunk tartani. 
Egyéb összejöveteire pedig" nem tudunk termet bérelni, olyan toronymaga
sak a teremárak. (M.J.1984.VIII . 5.) 

MONTREAL (QUE.) Csoportunk, hagyományos Csend6rnapját febr.26.-án, 
vasárnap tartotta meg. A "Magyarok Nagyasszonya" plébánia templomban 
11 6rakor tartott szentmise után, a bajtársak hozzátartoz6ikkal, a 
Szent István Kulturegyesület éttermében közös ebéden vettek részt 23-an. 
CSERHALMI FERENC 6rm. csop.vezető felolvasta a központi vezető bajtárs 
üzenetét. Az ebéd hangulatos volt. Élmények és más dolgok is megbeszé
lésre kerültek, f6leg régi, csendőrségi emlékek. (Cs.F.1984.II.29.) 

. CALGARY (ALBERTA) Az MHBK helyi csoportja, a magyar egyházak és a 
testvér bajtársi egyesületek közremGködésével, 1984.V.27.-én tartotta 
meg Hősök napját, szépszámú közönség jelenlétében. 

Az istentiszteletek után, a bajtársi egyesületek koszorúját v.DETRE 
GYULA, az ~rnBK kanadai főcsoportvezetője helyezte el a Calgary-i magyar 
HŐsi emlékre, Hőseink és Vértanuink emlékére. 

A koszorúzás t társasebéd követte a Budapest étteremben. 
Unnepi beszédében a f6csoport vezető bs. a 64 évvel ezelőtt Magyar

országra erőszakolt Trianon békeparancsot elevenítette föl, mely nemcsak 
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az ország területének 213-át, lakosságának több, mint felét szakította 
el, hanem ••• It széttörte Eur6pa földrajzi, hadászati kulcspontjának a 
Kárpátmedencének politikai és gazdasági egységét is ••• " Az erőszakosan 
megszerkesztett ut6dállamok, erőtleneknek bizonyultak az orosz nyomás
sal szemben és végül is megindult az·a lavina, mely ma egész Eur6pát 
eltemetéssel fenyegeti. Majd így folytatta: ..... Addig nem lehet igazság, 
tartós béke és biztonság Európában, amíg a Trianon-i szerződés súlyos 
erkölcsi, politikai és stratégiai hibái nincsenek j6vátéve ••• Akkor, 
majd a Kárpátmedencében élő 14 milli6 magyarság baráti és testvéri segí
tő kezét nyújtja az ott élő szomszéd népeknek. Velük egyenlő szabadság
ban, egyenlő jogokkal és az újból egyesített terület iránti egyenlő kö
telességekkel kíván élni, minden ott lak6 nép közös előnyére és Európa 
javára ••• " 

Majd az ifjúsághoz fordúlt, azzal, hogy: \I a magyar kérdésben ala
pos szellemi felkészaltségre, HATÁROZOTT TUDÁSRA van szükség, hogy meg 
tudjuk a jogos magyar álláspontot védeni és ki tudjuk majd harcolni a 
magyar jóvátételt ..... 

Beszéde utols6 részében elismerését és köszönetét fejezte ki a 
Calgary-i csoportnak, s vezetőjének, DÁNIEL JÁNOS bs.-nak ••• " akik ön
zetlenül, az ősidőkből örökölt hagyományok szeretetével fáradhatatlanul 
dolgoztak és dolgoznak, hogy Közösségünk nemzeti fennmaradás ának eszmé
nyét szolgálják." 

A bajtársak még sokáig maradtak együtt vendégeikkel,meghitt beszél
getésben. 

+ + + 

IV. A M A G Y A R É L E T E S E M É N Y E I V I L Á G S Z E R T E. 

PERTH (W.A.) A hatodik Ausztráliai Magyar Találkoz6t a nyugat
ausztráliai magyarság rendezi meg az Ausztráliai Magyar Egyesületek Szö
vetségének védnöksége alatt, a Perth-i egyetem területén, 1984.XII.30-
1985.I.6.-ig. 

A három évenként tartott országos találkozó, az ausztráliai magyar
ság seregszemléje, tudományos, mavészeti, ifjúsági tánc és sport tevé~ 
kenységének gazdag bemutatója. Nt. KEMÉNY PÉTER, az A.M.E.Sz. elnöke, 
meghív6jában kéri az emigrációs magyarságot, hogy védnökség vállalásá
val is segítsék az előkészaleteket és ezzel is biztosítsák a Találkozó 
erkölcsi és anyagi sikerét. 
CíM: Dr. DRAVETZKY ISTVÁN,f6rendez6, 62 Verna Str.GOSNELLS,W.A.6110-

AUSTRALIA 

(Perthi Magyar Hírek,1983.dec.h6) 
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Az alábbi bs.-ink védnöke i a 6. Ausztráliai Magyar Találkoz6nak: 

BEREKALLY ISTVÁN és felesége, GOOR GYÖRGY és felesége 
dr.v. JANI ISTVÁN OAM v.MAJLÁTH GYöRGY és felesége 

dr. ELEK SÁNDOR és felesége JUHÁSZ LÁSZLÓ 
dr. SZENTANDRÁSSY ELEK és felesége v.SZOMBATHY LAJOS JÁNOS é~ felesége 

(Magyar Élet,1984.márc.15.) 

SYDNEY (N.S.W.) "Magyar Élet"-"Hungarian Life"c. magyar hetilap, 
az alábbiakban emlékezik dr.v.JANI ISTVÁN szds., az MKCsBK Sydney-i 
csoportja vezetőjének a B.L. más helyen hiraI adott magas kitüntetéséről: 

" A királynő születésnapjára rendszeresített állami kitüntetések 
során, évről-évre közzéteszik azoknak a személyeknek névsorát, akik az 
országnak, vagy a társadalom egy részének szolgálatában kimagas16 tel~ 
jesítményt végeztek. Az idei (1984.év) kitüntetettek száma, mindössze, 
csak 263. Éppen ezért örömmel fedezhette fel az újságolvasó magyar kö
zönség, hogy a kitüntetettek rendjébe egy magyar honfitársunkat is föl
vették, dr.v.JANI ISTVÁN, az O.A.M. (Order of Australian Medal) tagja 
lett. Neve mellett jogosult feltüntetni ezeket a kezdőbetaket is, magyar 
rendi jelek mellett. 

Ez a kitüntetés némi jele annak, hogy az ausztrál hatóságok értéke
lik a multikulturális társadalom kiépítésének során az egyes ethnik cso
portokban kiemelkedően tevékenykedő személyek áldozatos munkáját. 

Dr.v.JANI ISTVÁN méltó erre akitüntetésre. 6 egyike azoknak, akik 
nem annyira a nyilvánosság előtt, de annál szorgalmasabban és következe
tesen dolgoznak, annak a sz6kebb társadalomnak a j6létén, melybe szárma
zásuknál fogva tartoznak. 

Úgy érezzük, hogy ebben a kitüntetésben a magyar társadalom hálája 
és köszönete is kifejezést nyert, dr.v.JANI ISTVÁN társadalmi és szel
lemi tevékenységéért, hiszen az mind magyarság-szolgálat volt és ezért 
Olvasóink nevében is kifejezzUk gratuláci6nkat és j6kívánságainkat." 

+ + + 

EURÓPA 
KöLN (Nyugat-Németország), 1984 junius 1-3-ig zajlott le a 10. Sza

badságharcos Világkongresszus Kölnben, a Mindszenty Magyar Házban, euró
pai és tengeren-túli delegátusok részvételével. 

A lemondott korábbi vezetőség felmentése után, új elnökséget válasz
tottak. Elnök: MAGAS ISTVÁN, a kanadai Magyar Szabadságharcos Világszö
vetség elnöke lett, helyettesek: dr. TöTTöSI ERNŐ (Belgium) ,SUJÁNSZKY 
JE~O (Franciaország), WALTER ISTVAN (Kanada) és HELCZ TIBOR (USA) lettek. 

A kongresszus RÁD ZOLTÁNNAK (Nyugatnémetország), itA katonai egyen
súly helyreállítása'· c. előadásának meghallgatása után, zár6nyilatkoza-
tot adott ki. . 

Ebben további együttműködésre kéri a szabad világ magyar szerveze
teit, sajtóját és egyéneit, akik elutasítják magukt61 a szovjet-orosz ' 
diktaturával való együttműködést. 

Küzdelmet hirdet a Helsinki-i alapokmányban lefektetett jogok be
tartására, a nyugati tájékoztató anyagnak, az u.n. vas függöny mögé va
ló beengedésére, valamint a magyar kisebbségek, különösen az erdélyi 6s
lakos magyarság emberi jogainak érvényesítésére. 
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·Köszönti az Egyesült Európa minisztertanácsának nyilatkozatát,mint az 
első bátor hitvallást a Helsinki Alapokmányban lefektetett "szabad önren
delkezési jog és emberi szabadságjogok" megval6sítására szól6 felhívást 
Moszkva felé. 

A delegátusok este, a belga követség kulturotthonának dísztermében 
művészi előadáson vettek részt,majd fársasvacsora következett a Magyar 
Házban.Ezt követően egy hetes körútazást tettek a Majnától Mattsee-ig, 
majd Münchenben dr.KARL HILLEP~IER,a bajor miniszterelnök helyettese 
adott fogadást tiszteletükre. A vendéglátást MAGAS ISTVÁN, a MSzVSz el
nöke köszönte meg a kongresszus résztvevői nevében,angol nyelvú beszédé
ben. (Nemzetőr, 1984. VI. 15.) 

TOURCOING (Franciaország) A nelyi és környékbeli magyarok, j6l si
került ma soros előadás keretében, i gen szép számban összegyúlve emlékez
tek meg ~1árcius 15. - i Nemzeti ünnepUnkről. 

A bevezetőt TÓTH JÓZSEF törm., az MKCsBK területvezetője,az ünnepi 
beszédet ~~ZURKA BÉLA,a MSzSz tagja mondotta.Az ünnepi műsort szavalatok 
és énekszámok egészítették ki.Rendezte TÓTH J.törm. (T.J.1984.IV.14.) 

+ + + 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK 

ROCKVILLE (M.D.) I.B.GEREBEN, 4101 Blackpool Road,Rockville,M.D. 
USA. 

S. ol.al Malyara,," (No. 28) 1984. )(aUUI 14 

" 'I'M Tim" <London) 1984. június 6-i számá
ban birt adott a Román Szocialista Köztársaság in
t~lkecl~Iér6l, amellyel a kolozsvári Bolyai-Babea 
E,yetemen. amelynek halllató",a a múltban 66 
II'za1~kban ma,y.r volt. bevezeti a numerus cla
UlUIt: a maou ballgatók Ili mát az összbaUga
tók 6 Izizal6kában szabja meg. Az intézkedés to
v.bb' eI6irj •• MU· II Er.dél)' ter-üle"':n levő elemi-
6. UZ6Dukolüban a történelem és a földrajz tár
Iya clat rom6DIlil'mazálQ tanitók, tanáro~ által 
tanltbat6. . 

Ea a nyOt ma,yar ellene. intézkedés ismételten 
61 végérvényelen bebizónyftja. hogya Magyar 
N~pköJ~r.al'g azon politikAja. amelyre a IZom
IzMos onúgokban é16 magyar ki.ebbségek nem
zetiségí él emberi jogainak képviseletét al elmúlt 
.6vUzeclben alapozta, eredménytelen. 

' ......... 11 AW .... o. ... 
M AIMriIlai lIa'Jar 
.... wrUtu. Eola6a pAapölle 

Az oraóI hatArain kivül él6 magyarság erején 
feltil, adottlebet6aégeit maximálisan kihasználva 
eddig i. mindent megtett és a jövőben is meglesz a 
ltiaebblégben 616 ma,yarsá, jo,ainak érvényre 
juUatádút. 

" Román Szocialista Köztár.aa6a magyar elle
oea, apartbeid politikájának leeújabb melnyilat. 
kozba al~6b61 r6muqtunk arra a tényre, hogy 
a kömyez6 oraz'lOkban él6 ma,yanig jogainak 
batható. védelme e1a6lOrban a Magyar Népköztár
I •• il kormányának kötelellé,e. Ezért a kisebb
-Ii magyani, további .or.ának alakuli_áétt a 
Izom~zédOl or.z6lok hatól'gai menett a Maayar 

. Népköztár.a.ia korm.myát ~s.zük felel6ué. . 
1984. JúniUl l'l-én. . 

.. ....... leti at .... u ... 
AI Amerikai M.,yar 

Kálvin Synod püapöke 
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KANADA 

OTTAWA (ONT.) Honfi.társaink a Magyar Házban tartották meg Márciu/S 
15.-i ünnepélyüket, 1984.III.l1.-én, mely Hungarian Community Centre né
ven mGködik (43 Capital Drive) 1981.VI.1.-e óta. Az ünnepi beszédet,va
lamint Petőfi "Talpra Magyar" c. versét DUDÁS JÓZSEF adta e16. A m(1sor
ban szerepeltek: BENKO ILDIKÓ és MÁRTHA, akik Petőfi és Reményik verse
ket, továbbá v.THASSY-PLÁVENSZKY FERENC alez.bs.-unk, v.NÉMETH BRNO 
"Korvin-köz" c. versét szavalták. A nagy tetszéssel fogadott mIlsorszámo
kat az énekkar és a kisgyermekek szavalatai fejezték be. Az előadást a 
Multicultural Magazin riportere fölvette a TV részére. 

A Magyar Ház elnöke: NAGY FERENC. Taglétszáma 190 fő. A magyar is
kolát v.BENKO GYULA egyetemista leányai, ILDIKÓ és MÁRTHA vezetik. Mind
ketten a Burg Kastl-i (BRD) magyar gimnáziumot végezték. 

(v.T.P.F.1984.III.12.) 
TORONTO (ONT.) A "Magyar Élet tt

- "Hungarian Life since 1957 in To
ronto tl

,- az alábbiakban emlékezik meg dr. SZALONTAI SÁNDOR g.fhdgy.,az 
MKCsBK toronto i csoportja vezetőjének, a B.L. más helyen hír al adott 
magas kitüntetéséről: 

.. Magyar siker. A "Birthday Achievement" neva kanadai szervezet 
kitUntette dr. SZALONTAI. SÁNDOR volt m.kir.csend6rszázadost,(helyesen: 
főhadnagy). A kitüntetést a toronto i Városháza nagytermében adták át. 

Az átad6 elnök hangsúlyozta: t:Dr. SZALONTAI SÁNDOR már 23 éve ve
zeti a m.kir.csend6rcsoportot Torontoban -ezért érdemelte ki a ki
tüntetést." 

Gratulálunk dr. SZALONTAI SÁNDORNAK 1 Ez a kitüntetés nemcsak az ő 
érdemeinek az elismerése, hanem egyúttal a m.kir.Csendőrség elismerése 
is - kanadai részről. " 

CALGARY (Alberta) A Széchenyi Társasjg 1984.V.24.-én, 19.30-kor 
tartotta évi rendes közgyúlését a Kanadai Magyar Kulturközpont tanács
termében. A gyalést FEKETE TIBOR elnök nyitotta meg. Bejelentette, hogy 
a Széchenyi Társaság, a Rákóczi Szövetséggel együtt dolgozik egy "Magyar 
IntézetI! felállításán, melynek feladata a jöv6beli magyar események ki
értékelése, s az emigrációs magyarság álláspontjának nemzetközileg el~ 
ismert tudomanyos szinten való képviselete lenne. Az intézet felállítá
sához egy millió dollár s-zt1kséges , mely összeget nem kívánják egy álta
lános gyújtési acti6b6l lerakni, hanem inkább vállalati, s kormány tá
mogatásokat venni igénybe. Az ilyen irányú közös törekvéseket a szövet
séges kormány és a toronto i egyetem biztatóan fogadta. 

FALVI MÁRTOr: , ügyvezet6 titkár, ItKözgyt1lési Tájékoztat6"-jában b~
számol arr61, hogy egyes magyarországi lapok nem a val6ságot publikál
ják, sőt feldicsérnek személyeket, egyesületeket, mert tudják, hogy ez 
a dícséret a nemzeti emigráci6 e16tt hitelrontás. Nem kétséges, hogya 
budapesti kormány szeretné megkaparintani a magyarok verejtékével tet6 
alá hozott tanszéket. Bár ez nekik nem sikerült, de a Helsinki-i kultur
csere egyezmény (Kanada betartja!) olyan szituációt teremtett,melyben · 
egyesek azt következtethették, hogya Szécheny Társasága budapesti kor
mány kezére játszik. Ez határozott tévedés. A Szécheny Társaság útja 
és célkitazése ma is ugyanaz, mint húsz évvel eze16tt volt. 

Utána kiértékelték a távollev6 tagok és támogatókt61 beérkezett . 
96 szavaz6lapot, s megválasztották 2 év id6tartamára az alábbi elnökséget: 
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Elnök: 
Alelnök: 
P~nztáros: 

FEKETE TIBOR 
MAGAS ISTVÁN 
KOVÁCS MÁRTON 

Társelnök: MÉZES MIKLÓS 
Ugyvezetd titkár:FALVI MÁRTON 

+ + + 

V. B E S Z Á M O L 6 K, E M L É K E K, E L B E S Z É L É S E K 

DIENES GYULA 
EMLÉKEZÉSEK A MÚLTRA 

A B.L. 1984/1. számát lapozgatva, v.Radn6czky Antal szkv.m.kir. 
szds.-nak a 13-15 • oldalon megjelent ünnepi beszéde ragadta meg figyel
memet, ami választ adott nekem a 40 év 6ta foglalkoztat6 kérdésre, amit 
a következ6kben kísérlek levázolni. 

1944 okt.közepe táján, mint egyeddli tiszt, nyomoz6 alosztályommal, 
Marosvásárhelyrdl, gyalog menetben visszavonú16ban, Dés környékére ér
keztem.Magyar kötel~kekkel nem volt kapcsolatunk, mert utánunk, csak az 
orosz e16véd volt el6nyomúl6ban és mindíg a német ut6védek szomszédságá
ban, annak védelme alatt igyekeztünk a hátország felé, változ6 szeren
csével. Híreket magyar részr6l nem kaphattunk, így fels6bbségi utasít~s
t61 is meg voltunk fosztva. Most, hirtelen, az a gyanú ötlött fel ben
nem, hogy talán feletteseim, már akkor ismerték az újzélandiak fele16s
ség nélküli mondását, amit kritikus helyzetben használnak: "She'll be 
a'rightl", amit magyarra átültetve, kb.annyit jelent,hogy: "Ne tör6dj 
Vele, nem lesz semmi baja! It, vagy talán ttKutyába nem üt a ménk6"? 

Na, de visszatérve az el6bbi tárgyra, a mindíg bajtársasiasan visel
ked6 és sokszor segítségünkre siet6 német egységek, várqtlanúl ellensé
ges és fenyeget6 magatartást vettek fel velünk szemben, amit hirtelen 
nem tudtam mire magyarázni. Éreztem, hogy valami történt, ami súlyosan 
érintette a magyarok és a németek közöt~i viszonyt, amire hamarosan rá
mutatott a közelben lév6 német egység parancsnoka. Hideg, barátságtalan 
hangon, rövid gondolkozási id6t szabva, nyilatkozatot kért tdlem, hogy 
velük, vagy ellenük harcolunk. Zavart elképedésemre, kurtán nyilatkozott, 
hogy a magyar kormány, a románok mintájára kiugrott a katonai szövetség
bdl és az oroszokkal alkudozik. Ez a hír meglepett és egy pillanatra be
lém fojtotta a lélegzetet. A kérdés fog6s volt, nem hiszem, hogy ilyen 
feladat megoldására kiképzést nyertem volna. Töprengésre nem volt iddm 
és éreztem, hogya természetes ösztön diktálta j6zan ész dönthet csak, 
ebben a dilemmában. Döntésem pedig az volt, hogy folytatnom kell a visz
szavonulást alos~tályommal, amit rövidesen közöltem is a német parancs
nokkal, hozzátéve, hogy fels6bb parancs hiányában nem változtathatom 
meg korábbi célkitdzésemet, azt, hogy bevonúljak a Fdvárosba. 

A német parancsnok kéz szorítás sal méltányolta elhatározásomat és 
rögtön fel is kért egy ad hoc feladat teljesítésére, amit néhány 6ra le
forgása alatt teljesítettem is, majd folytattam, bombatámadás közepette 
félbeszakadt visszavonulásomat. A támadás alatt, három tiszthelyettesem 
meghalt, hét pedig megsebesdit. 

Az okt6beri események körülményei, még a 11 évi börtön-életem alatt 
is mindíg foglalkoztattak és 40 évet kellett arra várnom, hogy erre a 
homályos, történelmi jelent6séqd kérdésre választ kapjak, v.Radn6czy 
szds. ünnepi beszéde következtében, amiért nagyon hálás vagyok neki. 

Beszédében egyébként i .smer6s névvel találkoztam: v. Fehérváry Pis
tával,(Muki) fogságom 9.esztendejében találkoztam a váci fegyházban,aki 
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nagyon bajtársiasan viselkedett és ahol csak tudott, segített. Pista 
otthonos volt a gomb-üzemben. Kivitte, hogy engem is oda osztottak be, 
ami nagy könnyebbséget jelentett számomra. 

Úgy érzem, hogy itt meg kell említ8em G.M. 6rm.bs.-unkat, aki 8za
kácsként mllködött és leleményességével kidOlgozta azt, hogy néha maga is 
áthozhatta az ételt a konyháb6l s kisfogházba, a uveszedelmes fasiszták" 
részére. Ily alkalmakkor veseköt6ket is csempészett be. Az 6 részér6l ez 
kockázatos dolog volt. Úgy tudom, hogy egyszer már "lebukott" és láncra 
is verték a gyajt6fogházban. Az Isten segítse őt is az életben .•• 

+ + + 

vitéz NAGY LAJOS 

AZ UTOLSÓ BAKONYI BETYÁR KARÁCSONYA 

Napok óta esett a hó. Asarvali erd6t tejszína fehérség öleli kö~ 
rül. Ember, állat szárnyék alá húzódott a Balatonr6l fújó hideg szél 
el6l. Duda, az öreg csavarg6 kora reggel indult Tapolcár61, hogy Szent
estére bekutyagolhasson SUmegre, ahol a váraljai Ferencesek rendházában 
ilyenkor meleg étel, egy-két meleg gúnya és a j6 Anzelmus pátert61 egy
néhány garas is leesett, amiket Urunk Jézusunk születésének örömére, 
Grossman Jaksinál torok-öblít6re lehetett átcserélni. 

A lókút mellett fáradtan d61 neki egy leveleit vesztett bUkkfának. 
Nikotin-sárga bejuszáról benyalta a havat. Szomjas volt, meg éhes is. ' 
Nyakát fáz6san húzta be, kopott ködmönének sz6rét hullajt6 gallérjába. 

Lépésr61-lépésre küzdötte magát el6re a térdéig ér6 h6ban, az öreg
hegyi sz616k i 'rányába. :Ködmöne alatt úgy zihált elvénlllt tüdeje, mint a 
keszthelyi vonat, amir6l azt rebesgették, hogy: "csak akkor mén, ha tol
ják. 11 Megállt és a sara hóval együtt kapkodt a be a leveg6t. "Mögvénlll-:
tem, az ántijátl "-morogta befelé ••• fide mög ám!" Hirtelen eszébe ju
tott a múlt, ami eltünt, mint egy álom és helyében nem maradt semmi,csak 
6 maga, a vén Duda, teljes vénségében. 

Járt 6 ezen a vidéken valamikor igenest sokat. Itt, ezen a tájon, 
ahol most küzködik a h6val, Savany6val csaptak rá a Stejeri hentz kocsi
sokra, akik borért jöttek Ábrahámhegyre és pénzt hoztak iszákjukban. 

Pénzt, pénzt kellett keríteni, mert rossz napok jöttek a sarvali 
erdőben meghúzódott betyártanyára. Széltében leváltották a pandúrokat ', 
akikkel így, vagy úgy,"neked-is-nekem-is" alapon, ki lehetett jönni,de 
a helyükbe hozott toll~usokkal, hogya rosseb esne beléjük, nem lehet 
bótot csinálni.tjjel,nappal kószálnak, oszt nem teketóriáznak,hanem 
lanek. Csöndéreknek hívja 6ket a nép. Igenest megkeserítették Savany6ék 
életét, még magát Savany6t is elnyomták, pedig három vármegye pandúrjai 
azték, oszt nem tudták megfogni őtet. De Jánosházán,amikor Talabér nagy
ságos úr akoljából akart egy üstreval6 bárányt elemelni,megfogták. Még 
arra sem volt ideje, hogy j6 estvét kívánjon, már lánc volt a kezén.Tíz 
esztend6t töltöttem Szamosújváron,- morfondírozott magában ,- mert Gubi
ca, az a rihes horvát, Savanyó komája rám-vallott. 

Törte a havat és amire kijutott az öreghegyi dfil6 alá a h6vihar is 
alábbhagyott. Csabrendek felett a h6felh6k közötti kis résen el6bújt egy 
csillag. Hirtelen megbálványosodtak reszketeg lábai.Füst, sz6l6venyige 
füstje ütötte meg az orrát. Az egykori erdei ember tapasztalatával,gyor
san megállapította a füst irányát. 

Arra fordította fejét és meglátta, hogy Gombár Gyuri bácsi préshá-
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zának ablakán kiszűródó fény, miképen küzködik a présházra ráfekvó sö
tétséggel.Dudának éltek rokonai széles Zalában. Ismerte mindenki, a pa
raszti sorb6l és egy letUnt világ fenegyerekét, a törvénnyel is ujjat~ 
húz6, urakat abajgat6 betyárt láttak benne. 

Duda, korát meghazudtol6 fürgeséggel kúszott át a tüskésdr6t kerí
tésen és furk6sbotjával megkocogtatta Gombár bácsi tenyérnyi ablakát. 

Gyújj be,- hangzott belülról egy rekedtes kiáltás. 
Csés j6 estvét, Gyuri s6gor,- köszöntötte az asztal mellett úlő,ve

le egyivású vénembert. ÉS, mint aki haza jött, letette magát az egyik 
üres tapló-székre. 

Még csak nem is paroláztak.Minek az ilyesmi, kupec huncutság.Bot
ját két lába közé támasztotta, s kínálás nélkúl szájához emelte az asz
talon álló boroskancs6t. Ádámcsutkája úgy járt, mint Mesterházy uraság 
masinájának dugattyúja. Szőrmók arcbőre kiveresedett, a kesze-kusza 
szőrzet alól. Szemei majd kiugrottak az erőlködéstől, de Duda csak nyel
te az italt. 

- Oszt ennél-e valamit?- kérdezte az öreg Gombár. 
- Ha adol,S6gor valamit, szívesen.-válaszolta Duda. 
- Akkor nyúlj fel a gerendára. Találsz ott oldalast, meg cipót. örzse 

készítette, de nekem már nem kell, mert két nap óta csömör űl a gyomrom
ban. 

Duda levette az oldalast. Zsebéből előkerült bugyli-bicskája és 
lassan falatozni kezdett. 

Oszt mi szél hozott erre, ebben a csúnya id6ben? 
Duda nem válaszolt a kérdésre azonnal. Els6bben bajuszár61, majd 

bicskájár61 nyalta le az oldalas ízét. Térdér61 felcsipegette a kenyér 
rnorzsákat, csak azután szólalt meg. 

Stimegre igyekeznék, Sógor! Ilyenkor a ferences barátok, ott a vár 
alatt t éjféli mise után karácsonyi ajándékot osztanak. Gondútam,rám is 
elkeine egy két alsó gúnya, mivel hogy Dömörnap óta gatya nélkül ténfer
gek, oszt az üngöm is elég keshedt. 

Az öreg Gombár két könyökére támasztott állal hallgatta Dudát,majd 
hirtelen elé tolta a csöcsös korsót: 

Igyál, betyár, múlik a nyár! - kínálta. 
Nem iszom, Sógor, nem szeretnék lemaradni az osztásr61, oszt Anzel

mus, a konyha-barát nem szíveli a kés6n gytiv6ket. 
öreg Gombár nézte az indulásra fészkelődő Dudát, majd, mintha mé

regből tenné, rákiáltott: 
Maradj veszteg! Úljél a fenekeden! Gatya kell, én adok neked, még 

cihainget is. Kicsit f6tosak, de tiszták és használhatod.Én már vagy hu
szonöt esztendeje nem voltam éjféli misén.Akkor lett Maris, a lányom, 
szömély. Aratás v6t, oszt belecsapott a menyk6 Bazsó Berti házába.Nagy 
szél v6t, s mi is megégtünk •••• Kellett a pénz ••• Maris elszegődött 
Egerszegre, oszt ott elcsavarták a fejit, megesett.Nem gyUtt haza. Világ
gá ment •••• Régen v6t, akkor is illen h6fúvásos karácsony estve vót •••• 
Bizony, huszonöt esztendeje ••. El6tte mindíg eljártam röndösen az éjféli 
misére. úgy szerettem hallani, amikor énekelték, hogy "Mennyből az An
gyal, lejött hozzátok, pásztorok", no mög, hogy "Dicsőség, mennyben az 
Istennek, oszt békösség,f6dőn az embernek! ••• fl 

Rival megzörgették az ajtót. 
Mönny, oszt nézd meg, ki fia,borja kászkál illen időben. 
Duda az ajtó zárját biztosít6 pecket kihúzta és kinyitotta az aj-
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tót és úgy hátra esett, hogy az asztalt az öreg Gombárral együtt a fal
nak taszította. 

Az ajt6ban két csendőr állt hóval belepve. 
J6 estét, Gombár gazda,- szólt az egyikük, akinek baloldalt a mel

lén, a hó al6l is kilátszott a koronás jár6rvezető jelvény. 
Maguknak is,órsvezet6 úr! - köszönt vissza az öreg Gombár.- Kerül

jenek mán bejjebb, hiszen igen befúj a h6! 
Nem érünk mi arra rá, Gombár gazda, de kéne egy lapát, ha volna itt 

magának,- kérdezte az ajt6b6l a jár6rvezet6.-Gelb Nácit, a tapolcai fiak- 
kerest a Darnai kaptat6n be fútta a h6, úgy,hogy se előre, se hátra nem 
tud mozdulni. Valamiféle asszonynépséget fuvaroz na SÜIDegre. 

Az öreg Gombár a sarokból két falapátot hozott elő. 
Nyitrai t6tokt61 vettem a Dömölki vásárban Nem tapad rá a h6. 
Mielótt a lapátokat a csendőröknek adta volna, leakasztotta a szög-

ről irhabőr ködmönét. "Elmegyek szívesen segéteni az uraknak,"-mondta 
és neki indult az ajt6nak. 

tn is mék, S6gor,- szólalt meg a magához tért Duda. 
Az útról elhordta a szél a havat, be a városi erdő közzé,csak a 

kaptató mélyedéseiben űlt meg. r~ég egy negyed óra sem kellett, hogya 
két csendőr s a hátuk megett ziháló öregek elérjék a Sarnai kaptat6t, 
ahol Gelb Náci fogai verték az egyszeregyet.Fecske nevú gebéje pedig 
úgy últ a hóban, a hintó rúdja mellett, mint egy nyugalmazott táblabíró 
nyáron, a sz6lő lugasa alatt. 

A csendórök hátukra vették karabélyukat, mint azt a huszárok szok
ták s egyik jobbról, másik balról kezdték elhányni Gelb Náci rozzant 
hint6ja kerekei e16l a havat. 

DUda, az obsitos betyár, a havon kényelmesked6 Fecskével kezdett 
foglalatoskodni.Gombárral, nagynehezen, négylábára tessékelték.Utána Du
da e16vette paszúlypipáját.Rágyujtott. Hogy mit tett a pipa dohányába, 
soha nem tudódott ki. De amikor a pipafüstöt a renyhe Fecske orra alá 
fújta, az úgy meglódult, hogyahintót a hajtószárba kapaszkod6 Nácival 
együtt egyszuszra felhúzta a kapaszkodó hómentes szélére. Ott megállt, 
mintha oda cövekelték volna. 

Amikor a két csend6r feljött a kapaszkod6 szélére, az örsvezet6 
megkérdezte Dudát61, hogy mi az ördögöt csinált Náci gebéjével. A kivén
hedt betyár befelé somolyogva, annyit mondott,hogy: "Izé ••• küs igyekö
zetet lehútem a rusnya gebéjinek fülébe . Oszt még csak azt akarnám monda
ni magiknak, csöndér urak, hogy izé ••• valamikor nem akadt v6na Zalá~ 
ban olyan pandúr, aki egy hóba rekedt zsidóért odahagyta volna az éjféli 
mise utáni kocsonyáját. De magik mások! De ne haraguggyanak meg, Tisza 
Kálmá-ba béüthetett v6na a mennydörg6s ménkű, amikor a bába e16ször meg
firesztette! ..• " 

Köszönjük a lapátokat, Gombár bácsi ••• - búcsúz tak a csend6rök. 
A kopott hintó még kopottabb ernyője alól egy asszony fej bújt e16 

és elcsuk16 hangon kérdezte: 
Magi az Idesapám? tn vónék a leánya, Maris! 
Csabrendek felett megszakadtak a hófelhők . Kikandikált alóluk a te

le Hold. Sümegen, a váralatti Ferencesek templomának tornyában megzendúl
tek a harangok. Hirdették az isteni Kisded születését. 

Gelb Ráci szemei, majd kiestek a csodálkozástól, amikor a két öreg 
lekapta fejfed6jét és a hint6 erny6jéhez állva, az ~~erikából hazajött 
Mária leányasszonnyal együtt énekelni kezdték, hogy: 
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" Dics6sség Mennyben az Istennek ••• 
Békesség, Földön az embernek •.• ! ti 

Másnap, a nagymisén, amikor Anz~lmus páter felment a sz6székre, 
Isten csudája, hogy majdnem leesett az elcsodálkozást61, amikor meg
látta Dudát, az utols6 bakonyi betyárt,-akinek neve után, szenteste ke
resztett tett, hogy már meghalt,-az els6 padban, fehér kesztyas csend6-
rök és a városbir6 között ülni, fene tarka amerikai gúnyába öltözve, 
mintha ő jött volna haza Washington hazájáb61 és nem az öreg GOmbár, 
valamikor világgá ment MariS lánya. 
1984. január elején. 

u. I. Áldott emlékO csenddr apám, aki ezt a történést elmesélte, 
már régen, igen régen fent portyázza az tgi tereptárgyakat, 
J6ska fiával, aki a galántai csenddrörsr6l a recski poklot 
megjárva, vonult be édes j6 apja Égi örsére. 

+ + + 

GOND A ZSIGMOND ~ 
1914 -1984 

EGY LOVASCSE~DOR t.LETtBOL 
( A közel múltban elhunyt haséges bajtársunk, a B.L. odaad6 tá

mogat6jának emlékére közöljük az alábbi részleteket, a B.L. 
1972/VII.XII.számában megjelent visszaemlékezéséb61.) 

1944 okt.havában,a Nagy Magyar Alföldön ut6lért bennünket a háború •.• 
Az id6ben, Bajor Kálmán alez.úr, kecskeméti osztályparancsnok, 

.a kiüritett szabadszállási lovasörs vezetésével bizott meg, 
Az oszt.pk.ság 1s visszavonúl6ban volt, nyugati irányban a Duna felé. 

Egy napon, délben, Mészáros István lovasszakv.bs.-ammal szolgálatba 
indultunk. tn, egy szép, szürke l~'picai kancán ültem, 6 pedig, hasonló 
termeta fekete lován. Könnya nyergelést rendeltem, a kardokat is az Ö~
sön hagy tuk. Lovam igen élénk vérmérsékleta állat volt, a szárakba na
gyokat rántott. Felvettem az érintkezést, s simán haladtunk a főtér fe
lé. Éppen jött a tábori cs6.szakaszpk. f6törm. és közölte, hogy siessek 
a községháza tanácstermébe, a v6rgy.úr hívat. 

Percek alatt elértük a községházát, jt-am átvette a lovamat, én pe
dig a v.6rgy. úr elé pattantam és jelentkeztem, mint szabadszállási 
6pk. A v.drgy.úr a következő parancsot adta: 

Fiam, az Izsák felől a faluba vezet6 úton egy német zárt páncélos 
oszlop áll arccal felénk. A községen kell nekik keresztalvonúlnirde nem 
tudnak, mert ez a néptömeg elállja az útat- közben kimutatott az ablakon,
s nem hajland6k félrevonúlni, a németek pedig nem akarnak beléjük gázol
ni. Maguknak különös képességük van a néptömeg szétoszlatására, tehát az 
a feladata, hogy az embereket parancsolja félre és az útat tegye azonnal 
szabaddá! " . 

Igenis, vezér6rnagy úr! - feleltem, keményen t1sztelegtem,villám
gyors hátraarccal és kemény kilépéssel távoztam. 

Mig a lovamhoz értem, átfutottam emlékezetemben a néptömeg szétosz
latására vonatkoz6 utasításokat a SZUT-b61, s arra is gondoltam,hogy hí
vatom a hat lovas és hat gyalogos csend6römet. Nem tettem. Átvettem a 
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lovamat és nyeregbe szálltunk. ( Kiképzésünk értelmében, a néptömeg 
szétoszlatása a "kardot ránts" vezénysz6val kezd6dött, de kardjainkat 
az örsön hagy tuk.) 

Gondoltam, értenek magyarul is ezek a j6 népek és nem kell er6sítés. 
Igazam lett. A néptömeg felé fordultunk, j61 kihúztarn magam a nyeregben 
és a törvény nevében hangosan felsz6lítottam az embereket, hogy menjenek 
a piactérre és hagyják szabadon az útat. Szavaimat még a legtávolabb ál
lók is jól értették. Egy pillanatra halálos csend lett, azonban nem moz
dúlt senki! 

~ csendet, egy mély hang törte meg, úgy négy 16hossznyi távolságra 
e16ttem: .. Könnyű maguknak ott a ló hátán, de bennünket elbolondítottak, 
kiúztek az otthonunkb61, melyért egy életen át dolgoztunk. Azt dobolták 
ki, hogy csak egy pár napra kell eljöjjünk, míg az új csodafegyvereket 
használják, azután visszamehetünk. Most látjuk, hogy a németek is, a 
magyar csapatok is menekülnek, mi innen egy lépést nem megyünk tovább! 
Verjék vissza az oroszokat, hogy haza mehessünk!" 

Valahogy, csak eddig volt ideje mondania, de részben igaza volt. 
Nem volt id6nk megnyugtat6 szavakat válaszolni, néhány km.-re a 

front mögött, különben is lovam nyugtalankodott. Lábszáraimat egyen16en 
szürkém oldalához szorítottrun, a hang irányába fordítottam, szárat ad
tam, lovam két hátulsó lábára állt és egy er6teljes ugrással a tömeg kö
zepében termett, kb.ott, ahol az atyafi beszélt. Lovam nyugtalansága a 
tet6fokon járt, körbe forogtam. A nép pedig rémúlten, de hangtalanul, 
olyan gyorsan tolta le magát az útról, ahogy csak lehetett! : 

Nem éreztem, hogy lovam bárkinek a lábára lépett volna, de lényeg 
az,hogy fél perc alatt lesodorta magát a néhány ezer f6nyi tömeg az út
ról.s az szabaddá vált. Ott álltunk ketten az út közepén, a községháza 
e16tt. Az ablakb61 a .vőrgy.úr végignézte a jelenetet, a fejét cs6válva 
mosolygott örömében. . 

uégegyszer fölszólítottam, hogy maradjanak a piactéren, s az árkon 
senki se jöjjön át. Jobbra tekintettem és megláttam a német páncélos osz
lopot az út jObb-oldalán. Intettem az élen járó pk.-nak, hogy indúlhat
nak. Az oszlop motort indított és megmozdult. A német pk.e16tt keményen 
tisztelegtem, a nehéz páncélosok elhúztak előttünk, a német parancsnok 
tiszteletadást vezényelt, a fiatal német katonák egyenest a szemünkbe 
tekintettek. Vagy 10 perc után elmentek a német páncélosok. Odasz6ltam 
a tömegnek, hogy máskor se állják el az útat, hisz soha sem lehet tudni, 
hogy a harcos egységek hová mennek, hová csoportosít ják őket. A katona 
sohasem menekal, hanem parancsot teljesít. Lehet, hogy két nap múlva 
visszajönnek. 

A tömeg harag nélkül maradt, mi pedig folytattuk eredeti szolgála
tunkat. 

Másnap, a tábori cső.f6törm. szokatlanul barátságosan üdvözölt,nyo
matékosan jelentette ki, hogy ezután előre tiszteleg, ha lovascsend6rt 
lát. Mondotta, hogy 6k e16tte megpr6bálták, de nem tudták a tömeget el
mozdítani az útról. A v.6rgy.úr kűlönösen szívébe zárta most a magyar 
lovascsend6rt! 

Rég volt, 28 éve már, az emlékek élnek még, csak a nevek mosódnak 
er lassan ••• 

+ + + 

Kivonat GOND A ZSIGMOND bs.-unk 1981.XII.18.-án kelt, a B.L.-hez 
címzett leveléből: 
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" A B.L.1981.X.31.-én kelt 2.szám 46.oldalán közétett "Vég-
sz6"-hoz itt pár szóban hozzász6lok: Nem tudok röviden megfelelő sza
vakat találni, hogy érzéseimet kifejezzem. AB.L.-Iel kapcsolatosan, 
olyan bs.-ak, akik több sz6bdséggel rendelkeznek, sok szépet és jót le
írtak. Azok mindent elmondtak. Csak ismétlésekbe bocsájtkoznék. 

tn, csak azt mondom, hogy olyan volt, mint a jó bor. Ahogy örege
dett, úgy javúlt. 

Ez fáj a legjobban, hogy mikor elérte azt a magasságot, minden te
kintetben, hogy így már mehetne tovább, akkor szakad félbe. 

A Sors, neki is hasonló életet adott a csend6rséggel kapcsolatban, 
mint nekem. Amikor elértem az drm.-i rf.-ot, BAJOR KÁL~1ÁN alez.oszt.pk. 
uram drsparancsnok helyettesi beosztásba helyezett. Megkaptam a ndsalé
si engedélyemet. Minden úgy nézett ki, hogy meg van a gyümölcse annak, 
amiért addig szorgalmasan küzdöttem. Már, csak élvezni kellett volna. 

Rajtunk kívGlál16 okok miatt, jött a kegyetlen vég. 
Ezideig bíztam abban, hogy, ha önként jelentkező nem lesz, akkor 

megújítja kötelezdjét. Annak semmi külsd akadálya nem lett volna ..... 

••••• Mi megújítottuk a kötelezdnket .•• csak azt sajnáljuk, hogy 
Gonda Zsigmond, jó bajtársunk,már nem sokáig élvezhette. (Szerk.) 

+ + + 

dr. ANDRÉ LAs ZLÓ 

CSENDŐR FELADAT? 

A Csendőrség Tiszti Tanfolyam -ára, a pályázókat alaposan megszúr
ték és ennek s szúrésnek utolsó mozzanata, a Csenddrség Felügyelőjénél 
való jelentkezésb61 állt. A Felügyeld, abban az id6ben, v. NEMERE Y MÁR
TON, altbgy. volt. A jelentkezés a Böszörményi úti laktanyában zajlott 
le. A bemutatkozást nagy izgalom el6zte meg, mert, talán ezen múlott, 
hogy én is tagja leszek-e a U.Kir.Csend6rségnek?! 

A jelentkezéskor igyekeztem határozott magatartást tanús!tani,ahogy az 
eqy 24 éves hadapród 6rm.-t6l kitelt. Pár személyes kérdés után, felállt, 
szigorúan a szemembe nézve megkérdezte, hogy tudom-e, hogy mib61 áll a 
csenddrségi szolgálat? Tudom-e, hogya csend6rnek, esdben, h6ban, sár~ 
ban és minden körülmény lözött, rendűletlenűl kell a szolgálatot ellát-
ni? ! (Akkor még nem ismertem a hármas jelmondatunkat: híven, becsűlet
tel, vitézűll) Természetesen, jelentettem, hogy ezzel tisztában vagyok 
és akár csendőr, akár katonai vonatkozásban igyekezni fogok, csend6r 
tiszthez méltóan és az útasítások és szabályzatok betartása mellett, q 
legjobb tudásom szerint eljárni. 

Úgy láttam, hogyaválaszomat kielégít6nek találta, a kihallgatást 
befejezettnek tekintve, elbocsájtott. 

Pár hét múlva, ~ásik 19 pályázó hdp.őrm.bs.-ammal, a Böszörményi 
úti laktanyában, a csd.tiszti tanfolyamot megelőző katonai tanfolyamra 
jelentkeztünk. 

A fenti kihallgatás sal kapcsolatban, az akkor elhangzottakra emlé
kezve, szeretnék egy kis epizódot elmondani, ami nem egészen számított 
csendőr feladatnak. 

A háború utolsó évében, 1944 okt6berében, a Calánta-i Cs6.zlj.pán
célos század-nál, mint fhgy.,rangid6s alantos tiszti min6ségben és egy
ben a páncél-gépkocsi szk.pk.-ként szolgáltam. A zá~zlóalj, összes egy-
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ségeivel, az akkor üres Honvéd Ludovika Akadémia területén nyert elhe
lyezést, a páncélos század pedig, az ugyancsak üres lóistállók térségé
ben rendezte be szálláskörletét. 

A zlj. gyalogos részei, különleges feladatot teljesítettek a Fővá
ros területén, mi pedig a páncélos jármfivek karbantartásával és kikép
zéssei foglalkoztunk. 

Október 16.-án, a napos tizedes jelenti, hogy a most vett telefon 
értesítés szerint, azonnal jelentkeznem kell a zászI6aljpsáq-on.Körül
belfil 10 percig tartott, amíg a század körletből, az Akadémia törzsépG
letében lévő zlj.paá~ra 6rtem. 

Itt, HORVÁTH ÁRPÁD szds. segédtiszt, azonnal bevezetett a zlj.pk., 
ptTERFFY JENö ezds. irodájába. 

Az egyébként nyugodt természetG parancsnokom, szokatlanul ideges
nek látszott. Jelentkezésem után, a következő parancsot adta: " Azonnal 
riad6ztass 2 páncélgépkocsit, lőszer kiszabattai és gyorsított menetben 
érd el az Eskü tér 6-ik számú házat, ahol a GESTAPO fogva tartja, ifj. 
HORTHY MIKLÓST, a KOR~NYZÓ ÚR idősebb fiát. Feladatod, kiszabadítani 
ifj.Horthy Mik16st a németek fogságáb61. Végeztem! .. 

A parancs elhangzása után, vártam, hogy valami, néven nevezendő ki
segítő ~tasítást kapok, tekintettel a politikai természetG feladatra. 
Miután ez nem történt meg, kértem a parancsnokomtól irányelveket, hogy 
a várhat6 eseményeket, a helyszínen mérlegelni és megítélni tudjam. 

Erre, a hívatalos hangot, atyaira változtatta és közölte: " Laci 
fiam, sajnos nem tudok többet én sem mondani a dologr61, a parancsot, 
közvetlenfil a Kabinet Irodát6l kaptam és azt, most neked továbbítom.Sok 
szerencsét! II 

Tisztelegtem, s a parancsnokságot elhagyva, visszasiettem a század 
körletbe, ahol két Csaba páncélgépkocsit riad6ztattam, teljes lőszer ki
szabattal, én, magamhoz vettem a "Királ y" géppisztolyomat és mária ki
húztunk az Akadémia Orczy úti oldal-kapuján. 

Az üllői úton haladtunk a Duna felé, a forgalom által megengedett 
sebességgel 
. A kocsiban pr6báltam rendezni gondolataimat és megállapítottam ma-
gamban, hogya kapott feladat nem egy, karhatalmi, vagy felderít6 pán
célgépkocsi szakasz, hanem egy gyalogos roham szakasz feladata kellene 
legyen. Kérdéses, hogy mit fogok tudni elérni, a 8,hiáriyosan és nem az 
adott körülményekhez felszerelt csendőr és pr6bacsend6reimmel. Oe nem 
töprengtem tovább, elhatároztam, hogya gyönge kilátásaim ellenére, a 
parancsot teljesíteni fogom, az adott körülmények szerint. 

Körülbelűl másfél 6rával később, a parancs vételét61 számítva,leér
keztUnk az Eskü tér sarkához. Azonnal láttam, hogya tér és környéke le 
van zárva, a Honvédség alakulatai által. Rögtön jelentkeztem a Honvéd 
karhatalmi erők pk.-ánál, VASKA ISTVÁN gépkocsizó gyalogos ezds.-nél. 

Tőle a következő tájékoztatást kaptam:" A németek tudomást szerez
tek arr6l, hogy ifj.Horthy Mikl6s megbeszéléseket folytat Tito megbí
zottaival az Eskü tér 6.sz.házban.Okt.16.-án a GESTAPO, még a koraregge
li 6rákban megszállta az épűletet és ifj.Horthy Mikl6st letart6ztatta. 
Amikor ezt hírűl vitték a KormányzÓ úrnak, azonnal intézkedett, és egy 
megerősített testőr szakaszt küldött ki, fia kiszabadítására. A túlsúly
ban lévő németek visszaverték a testőrök kiszabadítási kísérletét,akik 
közül néhányan életüket is vesztették a GESTAPO elleni rövid tűzharcban. 
A testőrök leküzdése után, a németek, ifj.Horthy Mik16st szőnyegbe gön-
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gyölve, az épúletet elhagyták és ismeretlen helyre távoztak." 
Eddig tartott VASKA ezds.úr tájékoztat6ja, aki szintén, már az ese

mények után érkezett a helyszínre. 
További parancsot kértem és, mivel semmiféle katonai múveletre nem 

volt már szükség, a tér É.-i és D.-i·sarkán, készenléti állásba rendelt 
apáncélgépkocsikkal, várjak a további parancsra. 

Körülbelül még két 6rát töltöttünk az Eskü téren, amikor az egyik 
bérház ablakába kitett rádi6b61, értesültünk, hogya Kormányz6 Úr, a 
harcok azonnali beszüntetését rendelte el, és fegyverszünetet kért az 
oroszokt61. 

A hír hallatára azonnali bevonúlást rendeltem el. A Ludovikán, a 
zászl6alj, már,mint a megbolygatott méhkas nyüzsgött. ptTERFFY szds-:t1r, 
tiszti gyalést hívott össze, a gyalésen, a tisztikar javasolta a zlj.pk.
-nak, hogy azonnal ürítse ki a zlj. az Akadémiát és vonuljon át Budára, 
ahol hatásosabban képes védekezni az ellenség támadásával szemben. 

Ez megtört ént és amenetoszlopok elindúltak a Horthy híd irányába. 
Amikor a zöm elérte a pesti hídf6t, egy tiszti futár, a Honvédelmi 

Minisztériumból leállította a mozgásban lév6 zlj.-at és visszairányítot
ta a parancs szerint a Ludovika Akadémiára. 

A hír szerint, új kormány alakult és az ország tovább folytatja a 
harcot. 

Ez lett volna az én különleges feladatom, amit, a közrejátszott kö
rülmények következtében nem voltam képes végrehajtani. 

Sokszor eszembe jut az6ta, hogy, mi történt volna, ha én érkeztem 
volna els6neka helyszínre? 

No, de ezt már Bajtársaim fantáziájára bízom. 
"Híven, Becsúlettel, Vitézül!" 

+ + + 

DOMOKOS SÁNDOR 
A ti KONYAK ti 

Furcsa dolog a katonaélet. Rengeteg egészséges, férfias kalandot 
rejteget a fiatalember számára, aki erre szánja a fejét. 

Ugyanakkor azonban. sok nehéz pillanatot is tartogat annak, akit 
a sors szeszélye olyan felettes alá rendel, akinek egyetlen célja, hogy 
mind azt a nehézséget, amin 6 átment a katonaélet folyamán, kamatos ka
mattal adja tovább az 6t követ6 ifjabb nemzedéknek. 

Engem, a sors szeszélye, fiatal hadnagy koromban, ilyen el6ljáró
val áldott meg. Nevet nem említek, csak azt hozom fel példának, hogy, 
mikor avatásom után, 1942-ben a vadonatúj hadnagy-öltönyömben,-melynek 
aranysulytásain még ott sugárzott a "tojáshéj" sárgasága,- beállítot
tam a 9.- gyalogezred irodájában szolgálatom megkezdésének jelentésé
re, egy tartalékos zászlós is ott állt, kihallgatásra készen. Kölcsö
nös bemutatkozás után kiderúlt, hogy őt fogom felváltani. 

tn, öregem, hál Istennek, megszabadultam ennek a •.• - és itt egy 
nyomdafestéket nem t6rő jelz6t tűzött jövendő századparancsnokom neve 
elé,- karmaiból. Madarat lehetne fogatni velem! •.• 

ts hová vagy áthelyezve?- érdek16dtem én, naív kíváncsisággal. 
A frontra, öregem, a frontra! T6le, csak így lehetett megszabadúl-

nom. 
Nagyon elgondolkoztam jövőm alakulása felett, egy olyan el6ljáró 

keze alatt, akit61 ilyen "kitör6 örömmel" szabadulnak meg beosztottjai. 
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Néhány nap szolgálat meggyőzött arról, hogya zászlós nem túlzott. 
Századparancsnokom egy magános vadkan volt, aki mindíg dúlva-fúlva és 
lángot okádva járta a körleteket és mindenben kifogást talált. Még a 
géppuskás lovakat is megfenyegette, vezet6ikkel együtt, ha azok vigyázz
ban megmozdúltak. 

Szerencsémre, ennél a zász16aljnál szolgált, egy nálam egy évvel 
id6sebb Ludovika-els6s barátom, Gy6z6, aki a második gyalogszázad pk.-a 
volt és akit a Laséról ( értsd Ludovika Akadémia ) jól ismertem. Ö ugyan 
fiatalabb volt az én századparancsnokomnál, de, mivel 6 is ugyanabban a 
beosztásban szolgált, így független volt t6le. 

Mikor keserveimet elsírtam neki bizalmasan, 6 csak nevetett. 
Egyet se búsúlj! Le fogom én 6t úgy égetni, itt, a tiszti étkezdé

ben, a többiek előtt, hogy azt mindenki emlegetni fogja. 
Na, erre kíváncsi vagyok,- mondtam kétkedően. 
A barátom, csak az alkalomra várt. Néhány nap múlva, mikor egy meg

beszéld-gyakorlat után minden tiszt, a zászl6aljparancsnokkal az élen 
együtt ebédelt az étkezdében, Győző a Harcászati Szabályzatra terelte 
a sz6t, tudva, hogy az én "kínzóm", arra a legbüszkébb, hogy azt elől
rŐl-hátra, betűről-betűre tudja. 

Vannak még magasabb rendfokozatú tisztek is,- vetette ki barátom a 
horgot,- akik még a legelemibb harcászati szabályzati elvekkel is hadi
lábon állnak. Nem is csoda, hiszen, mióta elhagyták az Akadémiát, ki 
sem nyitották a Harcászati Szabályzatot. 

Azok inkább a mostani sárgahajt6kás ficsúrokból átvedlett fiatal 
tisztekb61 kerülnek ki.ök azok, akik csak kardbojtot fitogtatva, korz6z
ni szeretnek inkább,mint a harcászati elvekkel foglalkozni l-dörgött 
vissza a századparancsnokom. 

Na, nem kell elvetni a súlykot. Senki sem tudja a H.Sz.-t kivalről. 
Tőlem ugyan nem tudsz olyat kérdezni, amit én ne tudnék!- kötötte 

az ebet a karóhoz a százados. 
Vigyázz, mert szavadon foglak! 
Most már, az én századosom, úgy belemelegedett, hogy nem tOrhette, 

hogy egy "kölyök" fölibe kerekedjen. 
Az alezredes úr a tanum, hogy fizetek száz pengőt is, ha te többet 

tudsz a H.Sz.-ből, mint én.- dörög te barátom felé kihívóan. 
Hát, ha nem is száz pengőbe, de egy üveg fínom konyakba áll a fo

gadás, - vette fel a felédobott kesztyűt Győző,- ÉS, ha már a konyak
nál tartunk, mondjad meg, százados uram, hogy ez a szó hol szerepel a 
Harcászati Szabályzatban? 

Mi? Akonyák? 
Igen. 
Ilyen sz6 nincs is a Harcászati Szabályzatban. Még rumos fekete 

sincs, nemhogy konyak! 
De bizony, az benne van!- erősködött Győző. 
Hegduplázöm a fogadást, ha bebizonyítodl 
Hát itt van-e! Itt, a 362-ik oldalon, pont az első sz6! - Ezzel 

diadalmasan a százados elé tolta, a már elkészített H.Sz.-t. 
Erre bizony, még az·'öreg"ezredesünk , ( aki akkor,vagy tíz évvel 

volt fiatalabb, mint én vagyok most) az orrára csíptette szemüvegét, 
mert maga sem hitte, hogya H.Sz.-ben konyakr61 legyen sz6. 

De bizony, az ott éktelenkedett. A századosom egyszerre ki kellett 
gombolja a kravátliát, úgy belevörösödött a szégyenbe ••• mert bizony a 
362-ik oldal elsd szava ott díszelgett "konyak". Csak most jutott eszé
be, hogy visszalapozva az előző lapra, az egész mondatot végigolvassa, 
mely igy szólt: II A harcjárőrök legyenek éberek és mozgé- (és itt fordí
tani kellett a 362-ik lapra a folytatásért) "konyak". 
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Úgy csapta le a H.Sz.-t a százados, mintha sütötte volna a kezét. 
De nem volt mit tenni. A tiszti társaság harsány nevetése közben, meg 
kellett rendelnie a két üveg konyakot. 

Hem vagyok iv6s ember,de akkor még éri is ittam a konyakból ••• bosszúb61. 

+ + + 

vitéz THASSY-PLÁVENSZKY FERENC 

OLVADÁS HERVADÁS 
Sörényes fekete felhők suhannak az égen 
s égi testeket nyelnek el merészen, 
Mint háborgó háborús lelkek, ha életre kelnek 
Szomorú síruk gyászos éjéből ••. 
Pergő forgószél, örvénylő orkán 
Rohanja meg szívemet mogorván, 
mert keserű magányom éjje oly hideg. 
Nézem nemzetem sorsát 
sámáni szemekkel - Jövőben mit lát? 
Látom, mint az alvilági lelkek, 
lHndennel, mi Szent I harcra kelnek; 
S vörösbe oltottan üszkösödik az élet! 
Gyalázatba torzul a lélek; 
s az IGAZSÁG is, már sárba tiporval 
A ,múlt emléke dübörög köröttem 
s rohan a végzet felé a Föld! 

- S én, tehetetlen, mit tegyek? 
Hisz saját vérem hajtásiból 
is kiszáradt az ősi hit •.. 
gyökerét rágja a rothadás férge. 
Hajtásimból idegen hangok szólnak, 
csak bennem él még 6si lobbanás, 
Magamba' dúdolom a hősi dalt 
Az ősökr6l; ök nem értik szavam 
testükben már idegen vér pezsd61. 
így maradtam én árván, egymagam. 
p.évedezve nézem abeolvadásuk 
az új talajba, mely nekem hideg. 
ök, nem értik már a Múzsám szavát sem 
s az ősi táncra nem rezd61 ideg! 
Még pislog itt-ott, remény kis lángja, 
mit halvány remények óhaja teremtett. 
Felhangzik még a kopott, régi szólam 
II Csak nyelvében maradhat fönn a Nemzet!" 
De ez, csak szó; kongat a nagy világba 
de mellUkön nem virít kokárda. 
S az élet útján egyedűl,-álmomat rnormolva 
kocogok tovább - s dúdolom rendúletlenűl: 
" HAZÁMBA VÁGYOM,DUNA,TISZA PARTJA VÁR 

SZEBB OTT AZ ÁLOM, SZEBBEN DALOL A MADÁR!" 
+ + + 
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VI. A M Ú Z E U M H í R E I 

v.KöVENDY KÁROLY s~ds.MKCsBK m~zeum6r és levéltáros, 1984.V.4.-én, 
és VI.6.-án küldött beszámo16t a múzeum átköltöztetésével és átadásával 
kapcsolatban, az alábbiak szerint: . 

ti ••• A Toronto-i Kanadai Magyar Kulturközpont f6titkára, KOVÁCS 
ISTVÁN, okl.,mérnök, igen jó kormánykapcsolatai révén 40,800. -dollár ösz
szeget járt ki a Múzeum javára. A pénzt máj.7.-ére ígérték és akkor 
kezd6dik az átalakítási és minden egyéb kapcsolatos munka. 

A terveket FEKETE LÁSZLÓ, építészmérnök, néhai PÁLF~ SANDOR cs6. 
alez.veje CSinálja meg szakszeraen. Ei6bb megnéztük a Royal Ontario 
Museum-ot, a Military Institute-t, a szekrények, világítás dolgait. 

A KMSz közgyalésén jelen voltam, dr. SZALONTAI SÁNDOR, g.fhdgy., 
helybeli MKCsBK csoportvezet6 és JAKAB IVÁN bs.-akkal együtt. Fel is 
szólaltam, dr. NAGY GYöRGY elnök beszéde után. A múzeumot fölényes több
ség szavazta meg tavaly is és most is. KOVÁCS ISTVÁN, főtitkár, annak 
idején a tartományi segély iránti kéreimét, a Toronto-i maködési engedé
lye (charter) alapján pályázta meg, így a szerz6dés és leltárban a 
MKCsBK Múzeum neve, magyarul: 

Torontoi MKCsBK Katonai Múzeum 
angolul: Hungarian MKCsBK Military Museum of Toronto. 

A múzeumi anyagot a Kulturközpont megőrzésre veszi át. Gondozásra, 
karbantartásra nem lehet 6ket kötelezni a szerződésben. Ezt a Múzeumi 
Bízottságnak kell elvégeznie.Elnök: v.KöVENDY KÁROLY szds.~ Elnökhelyet
tes: KOVÁCS ISTVÁN, aKulturközpont f6titkára,; ' Titkár: GALLÓ ISTVÁN 
cserkésztiszt (hegyivadász hdp.6rm.),; Tagok: dr. SZALONTAI SÁNDOR, JA
KAB IVÁN, v. MÁTÉ KÁROLY. 

A mózeumi anyag tulajdonosa az MKCsBK marad. Jön hozzá a szabadság
harcos és rep6l6 múzeum is, ez független. 

Végleges rendeltetési helyét, a szabad és független Magyarország 
kormánya határozza .meg, s szállíttatja oda. Ha IIBudapesti Csend6rmúzeum" 
-nem lenne, akkor, minden valószínOség szerint a budai Hadimúzeum. 

A Kulturközpont érdekében, s talán a mienkért is, a Múzeum bejára
ta felett a felírat a következ6 lesz: Magyar Katonai és Történelmi Mú
zeum. A Múzeum, hétfő kivételével mindennap 9-teSl zár6ráig (21-226ra) 
lesz nyitva. A bejárati pultnál a16 ügyeletes és a háznagy hallanak min
dent, igy a betörés lehetetlen. Zárás után pedig biztonságban van. A be
ton falakon nem ·lehet átbújni. 

A könyvtár, s velük a szolgálati könyveink, egyelőre maradnak itt 
és marad az eszmei lak tanya is. A Múzeum tervelnél mindíg lehetnek kés
lekedések, id6eltol6dások. Pl. az idén 6sszel még nem lesz meg. 

+ + + 

MEGJEGYZÉS 
Az Ontarlo-i tartományi nyilvántartásban az MKCsBK Toronto,-i cso

port 1962. IX. 27. -teSI : Royal Hungarian Gendarmerie Veterans' .Benevolent 
Association. néven van bejegyezve- úgy hiszem, ma is. 

" A múze~~~ ' anyag tulajdonosa az MKCsBK marad." Ez azt jelenti,hogy 
a tulajdonjogb.an változás nem lesz. így az MKCsBK . szerződő fél lesz a 
szerződésben. 

- 33 -



JAVASLOM: . 
hogy az MKCsBK Központ bérelje ki - névlegesen - a kije

lölt helyiséget, mondjuk 25 évre, évi 1.- dollárért, mely bérösszeg 
évente, e16re fizetendő. így, aKulturközponttal kötend6 megegyezés, 
kétoldali jogügylet formájában, jogilag is megállja a helyét. 

Az átvev6nek kötelezettséget kell vállalnia a teljes md
zeum1 anyag 'átvételére, hűséges megőrzésére és szakszerű kiállítására. 
Az anyag gondozása és karbantartása, a múzeumór vezetése alatt "áll6 Mú
zeumi Bizottság feladata lesz. 

Az MKCsBK múzeumőr és a két meghatalmazott bajtárs felü
gyeleti hatáskörét a szerződésbe föl kell venniw 

A múzeum neve a szerződésben, a leltárban, a kiállítási 
teremben és annak bejárata fölött Közösségünk nevének föltüntetését azo
nos formában,- legalább 1s a kezd6betúkkel,- szükségesnek tartjuk az 
alábbi formában; magyarul: Torontoi MKCsBK l.fúzeumi angolul: Hungarian 
MKCsBK Military Museum of Toronto. 

Ha mi már nem is fogunk élni 25 év múlva, legalább a nevU nk legyen 
megörökítve és a látogat6k olvashassák, hogy az eredeti múzeumot kik 
alapították. Egyébként meggyőződésem, hogy önérzetes volt csendőr nem 
fog beleegyezni nevünk elsikkasztásába. 

Megfele16 biztositék kidolgozását és felvételét kérem,ar
ra az esetre, ha a torontói Magyar Kanadai Kulturközpont megszünne, fel
számolnák, avagy annak vezetése a jelenlegi hazafias érzésa vezet6ség
gel ellentétes felfogású irányzat kezébe kerGlne. 

Ez a biztosíték terjeszkedjék ki arra is, hogy a múzeumi 
anyag nem adhat6 ki a jelenlegi budapesti és hasonl6 felfogású követ
kező kormányok hivatalos, vagy magánügynökeinek. 

A bajtársak egyhangú kívánsága szerint, a múzeumi anyag 
végleges elhelyezése, a budapesti Csendőr Múzeum, amikor és, ha Ma,gyar
ország a jelenlegi szovjet-orosz megszállás alól szabaddl, s a függet
len, szabad és önálló magyar kormány az anyago t 6hajtja és hazaszállít
tatja,ha akarja, saját költségén. 

Ha 25 év alatt a magyar helyzetben politikai változás nem 
következik be, akkor az MKCsBK akkori központja, vagy, ha az akkor nem 
létezik, a torontói MKCsBK csoport tagjai határozzanak a jelen szerződés 
szellemében a múzeumi anyag további biztonságos meg6rzése érdekében. 

Javaslom a szerződéseket angol és magyar nyelven elkészí
teni, melyeknek mindkét példánya kerüljön aláírásra, a szerz6d6 felek 
meghatalmazott jai által. Kívánatosnak tartom, hogya múzeum6r, a szerz6-
dések összeállításához, általa választott, független ügyvéd segítségét 
vegye igénybe. 

Ezen ujabb szempontok le fektetés ének célja, hogya bajtár
sak által összegyUjtött és adományozott értékes múzeumi anyag megtartá
sát közös erőnk, tudásunk és gondosságunkkal biztosítsuk. 

A múzeum6rt kértem, hogy ezen cél érdekében kövessen el mindent, 
amihez törvényes alap rendelkezésére áll. 

Calgary, 1984 augusztus 9. Dr.Riss Gyula s.k. 
Központi Vezet6 
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v. KöVENDY KÁROLY, Etobicoke,(ONT.) 1984.VIII.15 ••• nA Magyar Ház 
Kulturközpontban (Kt.fKK) a munkálatok, végre megindultak, s jól haladnak. 
A terveket Fekete László okl.építészmérnök, (Néhai Pálfy Sándor cső.al
ezredes veje) csinálta kivá16an. A múzeumi termet és a mellette lév6 két 
folyos6t a vezetőség a Múzeum céljaira utalta ki véglegesen, tehát szüg
ségtelen azt kibérelni. 

A K!-1KK befogadja a Múzeumot, de azért fele16sséget vállalni nem tud, 
mert éjjel senki sincs az épúletben. Erős zárak és riaszt6 csengők segí
tenek. 

Nem ismered Toront6t. Ha a bejárat felett. az lenne, amit 'Ile 6haj
tasz, egyesek azonnal megfúrnák és tönkretennék sajtóval, TV-vel a 
IQ.U<K-t. a felirat, vagy egyszerüen "Múzeum", vagy .rKatonai és Történel
mi :f.lúzeum" lesz és ebbe beletartozik a csend6ranyag is •••. A biztosité
kok a jövőre a lehetőségek szerint fognak megcld6dni. 

Világos, hogya magyarországi komrounisba kormány kiküldöttei, ügy
nökeinek semmi sem adhat6 ki. Jelenlegi szabály, hogy ilyen emberek nem 
léphetnek be a. KMKK-ba. 

. Ugyancsak világos, hogy, ha majd a szabad magyar kormány igényt 
tart az anyagra, magyar államköltségen hazavihetik. A honvédanyag a Ha
dinn1zeumba, a csend6ranyag a felállítand6 CsendŐr Múzeumba. 

lIol lesz 25 év múlva a torontoi csend6rcsoport ?!-Und a temetőben. 

A szerződés és a leltár kész. Végleges szerz6dést nem tudtunk csi
nálni, mert Toronto julius-auguszt:usban l szept:.. közepéig nedves, fo:r:'r6, 
meleg, s ' cl város halott, mindenki vakáci6zik. Igy, nem tudunk összeülni . 
JAKAB IVÁN cottage-jában hüsöl, SZALONTAI pedig, három rokonát hozatta 
ki Magyarországr61, 6ket hordozza-

J:~em tudom, ki csinálja az angol fordítást, a~·t hiszem, Ivánra bí
zom. Óhajod szerint, az elkészűlt példánl'űk egyikét Neked küldöm el, s 
mi, csak azután írjuk alá. 

Tekintettel I hogy kinyír6dtam, kérlek, bízz bennünk, kik itt élünk, 
~i ismerjük a helyi viszonyokat~ 

Jól ismerlek, precíz és pontos ember vagy, de a szerződést augusz
tus 31. -ig· lehetetlen elkészíteni * S a !>1KKK vezetősége is beleszólhat ••• II 

+ + + 

SZABOLCS! R. BtLA 

TÉVEDÉSEK ÉS JAVASLATOK. 

Tucson, AZ.,USA 1984.VII.25. 

Az MKCsBK Vezetője, 1983.III.3.-án körlevelet küldött szét a csop. 
vezet6knek, melyben a Torontoban elhelyezett Csendőr Múzeum jövőjére vo
natkozó állástfoglalást kért. A beérkezett válaszok eredményét a B.L. 
1983.X.31-iki 1983/2. száma közli. Eszerint a bajtársak: 1. az össze
gyíijtött anyagot ~ntetúen az M1<CsBK tulajdonának nyilvánították, 
2. az emlékek elhelye:Ú~sét írásos szerződéssel kivánják biztosí.tani és 
3. e~yhangÚlaw azt határoz·ták I hogy a magyar f6vá.rosban "Budapesti 
Csend r M~zeurn n~ven kapja meg végleges elhelyezését. 

Ezzel kapcsolatban v.KöVENOY KÁROLY szkv.m.kir.cső.szds.múzeum6r, 
1983.VI.15.-én kelt levelében (lásd a B.L.fent megnevezett számát) elis
meri, hogya IIcsendőr anyagr61 a mlÍzeum6rrel egyetértésben, az HKCsBK 
tagsága határoz." 
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A kérdés itt az, ki dönt ellentétes vélemény esetében: a bajtársak 
egyhangú határozata, vagy a rnúzeum6r? 

A B.L. 1983/2. számában, a múzeurn6r a múzeumot, már a "M.Kir.Fegy
veres Er6k Múzeum"-ának nevezi. A legújabb hirek szerint azonban "Toron
toi l-tKCsBK Katonai Múzeum" lesz. 

TÉVEDÉSEK. 
A Múzeum nem torontoi, mert annak anyagát f6képpen csend6rök adták 

össze Nyugat különböz~ országaiból. A helytelendl használt kifejezést,
-mert az kés6bb vitára adhat okot,- " a Torontoban ideiglenesen elhe
lyezett"-re lehetne át javítani. 

A Múzeum nem katonai, mert az önkéntesen odaajándékozott tárgya 
Csend6r Múzeumba va16 befogadás tényével, annak tulajdonába került. 
A Csend6rségen kivdláll6k emléktárgyainak hovátartozásáról valaki vitát 
kezdhet, de a csend6rők által alapított és fenntartott múzeum katonai 
voltának bizonyitására semmiféle jogi alap nincs. 

vel 
így 

Az új néva csend6rök szerzett jogainak elvesztését jelentheti,mi
ezek kihalásával az utókor elfelejti az MKCsBK rövidítés értelmét, 
azt elhagyva, a Múzeum és Könyvtár csupán katonaivá válik. 

JAVASLATOK. 
1./ A Múzeumban elhelyezett katonai, vitézi és egyéb emléktárgyak

ból alakuljon egy független Katonai Múzeum.A csend6rségi rész maradjon 
meg "Csendőr Múzeum és Könyvtár"-nak. A kett6, még a torontói Magyar 
Házban val6 elhelyezés esetén is - szépen megférhet egymás mellett,csak 
egy kis bajtársiasság kell hozzá. 

2./ Az MKCsBK vezetője, a szétválasztott Múzeum és Könyvtárból,lé
tesítsen egy hivatalosan bejegyzett intézmény (non profit corporation), 
a Cleveland-i Árpád Akadémia mintájára "Magyar Csend6rök }~adémiájan , 
(Academy of Hungarian Gendarmes) néven. Igazgatóságában a cs6.csoportok 

-és cs6.1eszármazottak, a megfelel6 arányban legyenek képviselve anélkdl, 
hogy valamelyik csoport többséget alkosson. Azután az Igazgat6ság kösse 
meg a szerz6dést a Toronto-i Magyar Házzal, a már bejegyzett csend6r-in
tézmény ideiglenes elhelyezésére.A "".corporation-t, bármelyik csend6r-ba
rát ügyvéd könnyen bejegyeztetheti. 

FELADATA·. 
a./ A Múzeum és Könyvtár fönntartása és b6vítése. 
b./ A külföldi módszerek tanulmányozásával a bdncselekrnény mege16-

zési m6djainak kutatása és fejlesztése. 
c./ közbiztonsági tárgyú szakkönyvek és folyóiratok, B.L.,F.B.H.stb. 

kiadása. 
ANYAGI FEDEZET 

Adományok, örökségek, könyvkiadások, kutatások és kormány támogatás. 

vtGSZÓ. 
Ez az Akadémia, valamikor hazakerülhetne Budapestre, ott foly tat

hatná mdköd"ését, a közbiztonsági testületek álland6 fejlesztéseés a la
kosság jogainak védelme érdekében. 

+ + + 
Vettem: Calgary, 1984.augusztus 9.-én 
Az átadással kapcsolatos események már folyamatban vannak. 

+ + + 
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VII. K Ö N Y V I S M E R T E T t S 

" EGY HONV~DTISZT VISSZAEMLtI<EZtSEI." Korkép a XX. századból. 
írta: KOLTAI JENŐ, volt m.kir.vk.6rnagy. Megjelent a szerzO saját ki
adásában. Kászítette a Corvin Publishing Ltd., Calgary,Alberta,Kanada, 
képekkel, térképekkel, 712 oldalon, puha kötésben. Ára:26.-Cdn.dollár. 

A szerző azt tazte ki céljáúl, hogy az idOk jellegzetességeit,saját 
élete eseményein és tapasztalatain keresztal örökítse meg. Ehhez rendel
kezésére állott, néhány értékes okmány, korabeli fényképek, sok napl6-
jegyzet és még több emlék. A m.kir.Honvédség, a Világháború végével 76 
évre tekinthetett vissza. így, nemsokára kihalnak még azok is, akik eb
ben az idOben a haza érdekében munkálkodtak, harcoltak. 

A szerzO 17 és fél évet szolgált a Honvédség kötelékében. Ezalatt 
kerékpáros szakpk.,hadnagyb6l a hadosztály vezérkari fOnöki beosztásig 
emelkedett. MeggyOz6dése, hogya jövO történészei számára a legértéke
sebbek lesznek azok a tapasztalatok, melyeket a Honvéd Vezérkari Fönök
séghez beosztva szerzett, 1942 január közepétOl 1944 október végéig. 

Könyvét különösképpen azok részére írta, akiket az a kérd6s érdc~ 
kel, hogy milyen is volt a valóságos élet abban az idOben a hadsereg 
körében és milyen is volt az a magyar fegyveres erO, mellyel a ro.kir. 
Honvédség megvivta hosszú és véres történelmének tragikus háborúját. 

Élményein keresztal megismerjük azokat az er6feszítéseket,melyeket 
Csonkamagyarország a trianoni megkötöttség béklyóiban is, gazdasági nyo
más és anyaghiány ellenére is tett, s hozott súlyos áldozatokat,vérben 
és életben, hogy éljen a Ha"za. 

Hadaeregszervezési táblázatok, térképvázlatok a 20.hadosztály hely
zetéről egészítik ki a visszaemlékezéseket • . 

A "Katolik.us MagyB' r ok vasár napja" c. magyar hetilap, 1984.VII.29-
iki számában, szintén ismerteti a könyvet és olvas6inak ajánlja. 

Megjegyzi még az alábbiakat: 
..... Emlékíratainak utolsó oldalán a szerz6 leírja, hogy, mint 

.amerikai túrista, nyolc alkalommal járt Magyarországon és lelkes szavak
kal ecseteli az ott látott fej16dést. A mai hazai helyzettel kapcsolatos 
m~gjegyzései a valóságot nem ismer6 amerikai túrista, tipikusan naív 
véleményét tükrözik. Annak a tú~ istának a véleményét, aki dollárral bé
lelt pénztárcával a zsebében járja végig az országot, nagyszeraen érzi 
magát, de a magyar élet mélységeibe nem képes belátni. A jelenlegi hazai 
rezsimet Koltai JenO "magyarabbnak, bölcsebbnek és pragmatikusabbnak" 
nevezi. E megáliapítás olyan nagyfokú tájékozatlanságra vall, hogy szin
te nem 1s érdemes rá szót vesztegetni ..... (Catholic Hungarians Sunday, 
-1739 Mahoning Ave., Youngstown, OH. USA) Me(:Jj"egyzés: A szerz6 nem azért írta 
az utols6 sorokat az Utóhang végén,hogy Kádárnak,vagy a mai rezsimnek hí
zelegjen,hanem azért,hogy munkája hazajuthasson és az otthoni történészek 
kiknek körében,ha megindúl a tárgyilagosabb történetírás,némi támpontot 
kapjanak. (K. GY. ) 

+ + + 

t'A RECSKI TÁBOR RABJAI. II trta:ERDEY SANDOR,cs6.fiunk,okl.mérnök. 
Megjelent a szerz6 kiadásában 25 fejezetben,300 oldalon,képekkel,puha 
kötésben. Ara;30.-DM. Nyomta:Dr.Johann Herp,Münchenben.Kaphat6 a szerzO 
cimén: 10 1mpIer Str.10.D-8000 München 70,West Germany. 

1949 aug.-tól 1953 okt.-ig mdködött Magyarország els6,legszigor\\bb 
és legkegyetlenebb lntézménye,a recski internáló kényszermunka-tábor. 

A szerz6,ennek az id6szaknak,végig központi alakja, mert saját él
ményanyaqára támaszkodik, mely a legmegbízhatóbb. Leírta, amit 6 maga 
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átélt, átszenvedett, mindazt, ami füle hallatára és szem~ láttára tör-
tént. • 

Fölhívja figyelmünket egy modern korunkban elbagatellizált,s6t gúny 
tárgyává tett erény fontosságára, a hitre. A túlvilági életben, Istenben 
hívó, vagy szilárd morális életrendszerrel rendelkez6 rabok élték csak 
túl Recsket. Az ateisták majd mind belepusztultak. Ebb61 megért jük ,hogy 
a diktaturák miért terjesztik direkt, vagy indirekt a materialista gon
dolkodásmódot. Direkt: mikor az ateizmust teszik meg államvallásúl, in
direkt: amikor az Isten-hitet, vagy az erkölcsrendet olyan ostoba irra
cionalizmusba és embertelenségbe ránt ják, hogy arra materialista ciniz
mus nélkal b61intani lehetetlen. A cél és az eredmény ugyanaz: a jelle
mek megtörése. 

A recski rabok névjegyzéke nem teljes. Olvassuk azonban bajtársaink 
nevét, akiknek a ~1indenhat6 különleges testi és lelki er6t adott, hogy 
a'szenvedéseket és kegyetlenkedéseket túléljék. (K.GY.) 

+ + + 

\VIII. A V E Z E T O S t G L E V E L E S L A D A J A B Ó L. 

Részletek az' 1983 évi Segélyakci6nkra beérkezett levelekb6l: 

1983.XII.3 •.• tdesanyám nevében nagyon szépen köszönöm a küldeményt. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog ~jévet kívánokl 

1983.XII.14 ••• A küldeményt megkaptam, melyet hálásan megköszönök. 
A j6 Isten áldását és jó egészséget kívánok az egész családnak! 

1983.XII. ·19 ••• A részünkre küldött karácsonyi ' ajándékot megkaptuk, 
melynek nagyon, de nagyon megörültUnk. Sírva fakadtunk a férjemmel,hogy 
~ó az Isten, van, aki gondol a szegényekre. Segítségüket nagyon szépen. 
köszönjük. A j6 Isten áldja meg a j6ságokért. 

1984.I.3 •••• Kellemes .ünnepeket r j6 mulatást, sok er6t és egészsé
get kívánunk szeretettel. 

1984. 11.6 •••• 'Bocsánatot kérek, de betegség jött közbe és így ha
lasztódott el a válasz.Mivel X.Y. tudatta önökkel férjem halálát, aki 
hosszú két éves szenvedés után, itt hagyott, messze édes hazánktól,»agy 
meglepetéssel vettem át a küldött összeget, melyre nem szárnítottarn , így 
tehát hálásan köszönöm elhunyt férjem nevében, gyermeke~el együtt. 

1983.XII.3 ••• Engedtessék meg, hogy életem utols6 százmétereit él
ve a Mindenható Úristen akaratáb61, a magam egys~~ra szavaival mondjak 
köszönetet mindazoknak, akik még ma is számontartanak. Meghat6dva kö
szönöm a szent Karácsonyra küldött ajándékot. Büszke örömömben , az ol
vasás közben egy-két gyémánt-csöpp ráken6dött, éppen ógy, mint fehér 
ingemre1981-ben Németországban, mikor vitéz JÓZSEF ARPAD,a vitézek F6-
kapitánya vitéz zé avatott. tn is azok között voltam, akiknek halált ho~ 
z6 köteleket, életfogytiglant, 10-15 évi börtönöket osztogattak ••• 
12 évi börtönre ítélve, 6 évet lealtem. Az 56-os dics6 forradalmunk 
szabadított ki a váci börtönb61, mint ' fizikai és szellemi roncs! 
A tatabányai 14-es rabbányában történt balesetem miatt ••• Még egyszer 
köszönöm, hogy nevemet a számontartot~ak névsorába beírtátok.Jelsza
vunk köszöntéaével búcsúzom: Híven, Becsülettel, Vitézül! 

+ + + 
Dr.A.F. (Buckhannon, W;N .. ,USA) 1984.11.9 ••• "Mellékelve egy csekk 

25.-dolárr6l a B.L.-re, mely nagyon hiányzik nekem itt az idegen hegyek-
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ben ••• ~ 
Bajtársunk 1981-ben ment nyugdíjba (B.L.1981/1.s~ám), mint a W.V., 

Wesleyan College tanára és könyvtárosa. Az6ta kitüntetett méhész és 
csemege,s borsz616t termel, melyek már 12 évesek. Mindezt 6 saját maga 
teremtette meg magának, mely valamikor, régen, otthon meg volt nagyapjá
nak, atyjának is. Tennerton-i otthonában egy évvel eze16tt meglátogat~a 
J.LONG, az egyik helyi lap riportere és egy egész oldalas fényképes 
cikkben mutatja be a "Little Hungary" virágz6 bokrait, gyUm.ölc~fáit,pin
céjét. Szeretné meghonosítani West Virginiában a bortermelést. 
Addig is szívesen várja bajtársait,bork6stol6ra. (S~erk.) 

v.K.A. Hamilton, (Ont.Kanada) •.•• 1984.IV.15 ••• "Fogadd 6szinte j6-
kívánságainkat áj és megérdemelt tisztségedben. Ha valaha, akkor ma 
kétszeresen szükség van arra, hogy még sokáig szorosan együtt-tartsátok 
a kitOn6en szerkesztett B.L.-lel, közös keresztényi szempont jainknak 
megfelel6en, azt a fogyásnak indult nemzetcsoportot, melyre minden j6-
szándéká magyar, teljes bizalommal tekint föl. Dr.IRANYI LÁSZLO, szabad
földi püspökünk, néhai UINOSZENTY bíborosunk szellemében, ezt a gyakor
latot követi. Legyetek szívesek 6t mindenben, mint ahogy eddig is tet
tétek, hOségesen támogatni." 

D.Gy. (Wellington, N.Z.) 1984.VI.20.-án .... "Nagyon szépen köszönöm 
a B.L.-t, már négyszer is átolvastam és még mindíg találok benne része
ket, amik el6z6leg elkerülték a figyelmemet ••• köszönetet mondok DOMOKOS 
SANYINAK fáradozásaiért, hogy oly remekül összeszedte a ránk nézve je~ 
lent6séggel bír6 híreket. Gratulálok mindkett6töknek és már alig várom 
a B. L. követke'z6 számát, mert számomra ez annyi t jelent, mint születend6 
gyermek számára a köldökzsin6r. Ez jelenti az egyedali összeköttetést , 
számomra a távoli bajtársaimmal." . 

Dr.T.G~. (Sydney, N.S.W.AusztráliaJ •.•• 1984.VI.12.-én " ••• A márc. 
27.-én fela ott két B.L.csomag,máj.23.-án,illetve jun.7.-én megérkezett. 
Köszönöm szépen az itteniek nevében fáradozástokat. Altalánosságban be
szélve és gondolkodva, vélem~nyem vállalkozástokr6l ( a Tiedr6l és Sándo
r~r6l ), a köszőn6 elismerés. Részleteire kitérve, úgy a tartalom, mint 
a kiállítás ' tekintetében semmi kifogásolhat6 nincs, hacsak nem az, hogy, 
ha lehetséges lenne,-többünk véleményét adom itt,- több visszaemlékezést 
lehoz ni a dics6 múltb6l, csend6rbarátaink, leszármazottaink és magunk
nak, volt testületi tagoknak tájékoztatására. Itt, ilyent mindenki szí
vesen olvas, annál is inkább, mert pontosan ugyanannyi a nem csend6r tá
mogat6nk, mint ahányan a csend6rök vannak. 

A Mázeum sorsa <felett lehetne vitatkozni.· Minthogy én is eléggé ér
dekelve vagyok,- az itteni emigrác16s nemzeti közügyekben "honorary" 
alapon,- nagyon jól tudom, hogy kritizálni könnya. Pláne ilyen távolb6l. 
Cselekedni, az már kényelmetlen, és lemondással, áldozattal jár. 

Dr. REKTOR BtLA; tanfolyamtársam írt egy nagyon figyelemremélt6 
elaboratumot ebben a kérdésben egyik levelében nekem. Oe ezt a kérdést 
nem hinném, hogy a gyakorlatban meg tudná oldani úgy, ahogy azt 6 elkép
zelte ••• így hát marad az, ami van és talán a Mázeum anyaga nem vész el. 
Az irattár sorsa nyugtalanít6 ugyan, de jobb híján talán azért mégis 
csak biztonságban lesz •••• Egyébként meqvagyunk, lassan,de biztosan 

, öregszünk, é.rUnk a lehullásra... de addig is változatlan lelkesedéssel 
és lassan, fOgy6 er6vel látjuk el a "szolgálatotll, amint azt annakidején 
néhai,j6 MÁTtFFY PISTA bátyánk ránk testálta. úgy hiszem,Ti is ezt vall
játok ••• Sok szeretettel köszöntelek Benneteket, Téged, külön nagyrabe
csalássel üdvözöllek." 
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Dr .A. L. (Bulverde, TX. ,.USA) • •• 1984. V. 11 • -én "... Köszönöm kedves 
leveledet és a Bajtársi Levelet. Nagyon örültem mindkett6nek. A B.L.min
dí jobb és tartalmasabb lesz, úgy látszik, D •. Sanyi érti a dolgát mellet
ted. Kár, hogy nem/ tudunk visszatérn+ az eredeti füzet formára, úgy sok
kal tart6sabb és tetszet6sebb lenne. Mennyivel drágítaná meg az el6állí
tását? Gondolom, a csökken6 és nyugdíjban lév6 bs.-ak áldozatkészsége 
is csökken6ben van. Ajánlatos lenne a B.L.-ben, hírek és más események 
mellett, a tartalmat, irodalmi dolgokkal is fOszerezni, amint Sanyi csi
nálja. így nem válik egyhangúvá az olvas~sa. ösztönözésedre, csatoltan 
küldök egy kis visszaemlékezést. A történet igaz és nem a sablonos köz
biztonsági szolgálattal kapcsolatos •••• " 

H •. ::S. (Somerset, N.J.,USA) 1984.V.7 ••• " A Csend6rnapi összejövete
leink~edelméb61, minden évben juttatunk a helybeli magyar közösségek
nek. Támogat juk a New Brunswick-i Szt.László magyar iskolát, melynek 
173 tanúlója van •. Ebb6l 83 magyar. Az iskolát f6ként 3 magyarországi a
páca irányítja, vezet6jük Ágnes n6vér.Minden áldott nap van magyar nyelv
tanítás. Nem régen volt egy, a Board of Education részér6l, egy felmérés 
és New Jersey állam .területén, az alsó . fokú tanítást a legjobbnak ta
lálták. Kimondottan, csak a magyar nyelvet tanítja:Krieger Katalin taní
tón6. Természetesen amerik.ai tanítón6k is vannak. Mindezen kívdl magyar 
nyelvd tanítás van a mindennapos ovodában és hét végén a magyar iskolában." 

M.L. (Koblenz, Svájc) 1984.11.26 ••• " ••• A szovjet vörös propaganda 
bizonyrthat6an kimeríthetetlen anyagiakkal rendelkezik. Kihasználja a 
nyugati jólét ,gyermekeinek puhaságát, kényelemszeretetét, rÖvidlát6,.vagy 
lelkiismeretlen üzletemberek pénzéhségét és mindenkinek a háborát6l val6 
félelmét. Az amerikai véd6rendszer kiépítését (egyetlen reményünk, a ~ég 
szabad földrészünkönl) háborús fenyegetésnek propagálja és egy els6 atom
csapással, azokat az országokat és népeket fenyegeti, melyeknek terijl~
tén US rakéták állomásoznak. Ez a hazug propaganda különösen Pyugatné
metországban talál term6 talajra, ahol az er6szakos tüntet6k, a leszere
lést követel6k között még egy volt NATO generális is találhat6. 
. A mi kis országunkban, nem ilyen veszélyes a helyzet, bár itt is 
er6södnek a hadsereg elleni hangok. tppen ma van egy nagyon fontos nép
szavazás, mely eldönti, hogya jövőben a hadkötelesek szabadon választ
hatnak katonai, vagy polgári munkaszolgálat között. 

GondOlhatod, hogy én, mint "öreg frontharcos", melyik oldalon ál
lokI? Most 6ránként közli a rádi6 az eredményt, eddig öt kantonban már 
győztünk, a továbbra is kötelező katonai szolgálat fenntartására. A nép 
többsége belátja ennek fontosságát. Annyian mentünk az urnákhoz, mint 
ritkán, egy-egy szavazásnál ••• AzonkívQI, nagyon j6l látjuk: kik követe
lik a munkaszolgálatot: fizetett vörös agitátorok, az általuk félreveze
tett puha fiatalok, akik még a rövid békeszolgálat fegyelmét6l is fél
nek, s mindenek el6tt a kommunisták. Mert ilyenek is vannak itt, a Világ 
leggazdagabb és ma még val6ban szabad, demokratikus országában. 

P.S.: Gy6ztünk! A ~egyveres katonai szolgálat továbbra. is kötelező1 ft , 

V.L. (Los Angeles ,Cal. ,USA) 1984.V.3 ••• I.' örömmel vettem. tudomásul, 
hogy m~gis csak voltak nemeslelkQ fiatal cs6.bs.-ak, akik a kezükbe vet
ték a B.L. to.vábbi életben maradását. Ehhez a nemes elhatározáshoz én is ( 
segítséget kívánok nyújtani azzal, hogy két fiatal bs.-amat felkértem, 
hogy legyünk' bajtársi kötelességünk tudatában és anyagi helyzetünkhöz 
mérten, ki-ki a saját belátása szerint járuljunk anyagi támogatás sal a 

- 40 -



B.L. további életben maradásához. A csd.-k nevét, eimét és 30.-US dollá
ros csekkemet csatolom ..... . 

Dr.v.J.I. (Sydney,N.S.W.,Ausztralia) 1984.VI.14 ••• " ••• Mind a két 
csomag B.L. szerencsésen megérkezett. Mind a kanadai, mind a US csomag
forgalomnál, 2-3 h6nap teljesen normális. Mindkettdtöknek gratulálok. 
Mi a B.L. mellett állunk és amit Ti irtok, hivatalos véleménynek tekint
jük és, - ha lehetne is mást tenni egyes kérdésekben,- véleményünk az, 
hogy az tegyen sz6vá valamit, vagy hangoztasson véleményt, aki 'meg is 
tudja azt val6sítani. A nemzeti és antikommunista emigráci6s kiállás pe
dig nem lehet alapjában más, soha és sehol sem, mint a Bajtársi Közös
ségünk alapja. Mi, a MKCsBK központi vezet6sége által szerkesztett és 
kiadott Bajtársi Levél mögött állunk, mind erkölcsi, mind anyagi er6nk
kel, amig élünk. Kézzelfogható jele ennek az évi hozzájárdlásunk és az 
az intézkedésünk,- most még tárgyalás alatt, - ha a Testületünk Sydney-i . 
csoportja megszQnik, a csoport Csendérzászlója és annak anyagi tulajdo-
na (pénze), a MKCsBK tulajdonába megy át, - ha az még akkor létezik. 

Mindnyájunk nevében köszöntelek Benneteket, kö.zönöm a jó munka 
végzését TestületUnké.xt és Isten áldjon meg Mindnyájatokat. Igaz bajtár
si szeretettel ölellek ••• " 

B.J. (Ligist, Ausztria) ••• " Igen elérkeztem életem hetvenedik 
mérföldkövéhez. Hála a Mindenhatónak a kegyelemteljes évekért. Ha vissza
tekintek megtett életútamra, bizony elég göröngyös és tövises volt, de 
volt napsütés is. Szeretnék még sokat dolgozni, hogy én is segíthessek 
üldözött embertársaink szemeirdl a könnyeket letörülni. Autóm már nincs. 
Nálunk a benzin nagyon drága. Autó helyett kerékpárt vettem. Ahhoz elég 
egy tányér bableves is. Tablettákat nem nyelek, inkább elmegyek a hen~ 
teshez kolbászt venni, az nekem jobban ízlik, mint a keserG pirula. 
. Születésnapi ajándék~l kaptam egy orvos családtól,-kinek a kertjét 

gondozom,- egy kaszát, kaszak6vel, tokmánnyal és kalapáccsal. Most már 
van mivel "hetvenkednem ...... " 
. Szeretettel gratulálunk Uhetvenked6" bajtársunknak, de ezután a 
gereblyéz 6 lányokat ne dolgoztassa meg túlságosan. (Szerk.) 

+ + + 

IX. t R T E S t T É S E K - N Y U G T A Z A S O K. 

Ba~társi Levél 1951-1964 évfolyamai. Akinek megvannak az 1951.máj. 
12 - 19 4.szept~3-igterjed6 id6szakról a Bajtársi Levél régi számai ~ 
és nincsen rá szUksége,- küldje el címemre, szeretném azokat egybe köt
tetni. Ezeket a számokat v.KARSAY JENŐ alez.úr szerkesztette az Aus-. 
tria-i Bergenz-ben. 

Címem: Mr.P.JEGENYÉS, Rt.8.,Box:177; Brainerd,MIN. 56401 USA. 
+ + + 

1881 - 1981 csend6rmellkép, plakett, brozsz!nben, 5 x 8" nagyságban, 
a Jubileumi Csend6r mellszoborr617 1/2 x 10" nagyságú falapra er6sítve. 
DOMOKOS SÁNDOR alkotása. Ara: 15.-Cdn.dollár, melyb6l 5.- dollár a B.L. 
javára használunk fel. 

Megrendelhet6 a fenti összeg bekUldése mellett a Kiadóh!vatalt6l. 

Cím: Veterans' Association, 712-54th Ave. S.W. CALGARY, Alta. 

+ + + T2V OE1, Canada. 

Szeretnénk összeköttetésbe kerülni olyan volt cs6.bs.-sal,aki a há
bor1 végéig a szegedi kerület zentai szárnx egyik örsén teljesített szol
gálatot. Cim: A Kiad3hlvatal címe. 
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AZ MI<CsBK VEZETOSÉGE 
ezúton is köszönettel nyugtázza az alábbi pánzküldemányeket: 

.1982 október 31.-én 
Pénztárkönyv 31 oldal 24.t szám alatt: Hamiltoni csoport VBL-re 50.00 

1983 augusztus 6-án 
Pénztári napló 32.oldal 2.tétel alatt: New Brunswick csoport 

BL-re 150.00 
1984.január 1- augusztus 10.-ig:: 

B.J. BL 20.00 P.E. BL US 5.00 G.Zs. BL'US 12.00 
Dr.B.I. BL US 20.00 Z.Á.J. BL US 20.00 P.I. BL US 20.00 . 

.., K.I. BL US 13.00 v.Sz.J.közp. Melbourne 
v.Cs.I. BL 40.00 US 5,376.81 csoport BL 144.00 
S.A.-né BL 12.00 v.Sz.L.J. BL 30.00 S.I. BL 20.00 
K.M. BL 50.00 P.W. BL 25.00 özv.M.F.-né BL 20.00 
ifj.v.G.A. BL US 15.00 Cs.Á. BL 20.00 Cs.L- BL 20.00 
0.5. BL 70.00 K.J.-né BL 2.00 Adelaid-i 
U.J. BL 50.00 Dr.A.F. BL US 25.00 csoport BL 120.00 
B.J. BL 12.00 M. L. BL 12.00 Tourcoing 
P.I. BL 1.5.00 v.T.P.F. BL 20.00 csoport BL 144.30 
Cs.F. BL 15.00 O.P. BL 12~00 Melbourne 
özv.P.Ch. BL US 17.55 v.Á.A.Z. SA US 15.00 csoport BL 200.00 
T.Á. BL US 25.00 Dr.N.Z. BL US 10.00 G.K. BL 10.00 
Calgary Dr.A.L. BL ·US 15.00 G.G. BL 56.23 
csoport közp_ 12.80 özv.H.I.-né 'BL 16.95 A.P.J. BL US 10.-00 
New Brunswick v.B.T.E. BL US 12.00 v.fs.T.E.közp.US 50.00 
csoport BL OS 150.00 L.M. BT .. 25.00 M.I. BL 1.5.00 
Dr.v.Sz.F. BL 12.00 K.K. BL 12.00 K.J. BL 25.00 
v.N.L. BL OS 5.00 B.E.-né DL US 15.00 T.J. BL US 20.00 
v .• Á.A.Z. BL US 10.00 B.Gy_ DL 12.00 V.Gy. CsJ US 6.00 
J.J. BL US 25.00 Cs.B. fsL US 20.00 P.J. BL 20.00 
v.K.A. BL 10.00 Ny.G. BL 20.00 A.L. BL 20.00 
B.L. BL US 12.00 v.H.J. BL US 10.00 F.J. BL US 15.00 
v.T.P.F. BL 10.00 v.N.L. BL OS 5.00 v.K.L. BL 12.00 
·s. L. BL 50.00 P.A. BL 12.00 V.L. BL US 15.00 
S.J. EL US 15.00 Melbourne V.J. BL US 12.00 
v.T.P.F. BL 10.00 csoport DL 30.00 ö.H.STné BL US 12.00 
l·irs. E. H. BL US 15.00 1985-re BL 100.00 v.D.Gy. BL 40.00 
E.S. BL 44.60 Hung.Comm. K.L. BL 12.00 
B.A.B. BL US 20.00 Wolverhampton · N.J. DL 15.00 
v.N.L. BL US 10.00 BL 48.90 R.A. BL DM 20.00 
Calgary csoport 60.00 v.T.P.F. BL 10.00 K.J. BL US 20.0 0 
M.J. BL 12.00 Sydney csoport 

NS\1 
Australia Br .. 368.26 
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LAPz.ARTA UTÁN 

érkezett hír: ANTALFFY PÁL,m.kir.csend6r6rnagy, az MKCsSK ausztrá
liai .területvezet6je, Mildu-rában (VIC), 1984 aug.20.-án szívbajban, 81 
éves korában meghalt. (U.M.1984.VIII.21.) 

Dr. SZENTANDRÁSSY ELEK szds., a.Melbourne-i csoport vezet6je, aki 
23.~án a temetésen az MKCsBK-t és a kp.vezet6t képviselte, az alábbi 
bejelentés leközlését kérte az Ausztráliai Magyarságt6l: 

" MITAL-FFY PÁL emlékére. Fut6t(fzként terjedt el a h!r, hogy 1984. 
aug.20.-in ANTALFFY PAL, volt m.k1r.csend6r6rnagy visszaadta nemes lel
két Teremt6jének. Lázas tevékenység indult el Adelaide-tól calgary-ig · 
(Canada), hogy mélt6képpen b~cs~ztathassuk el az MKCsBK ausztráliai te-
rületvezet6jét. . 

Pali bácsi,- ahogy a Testület volt tagjai tisztelve ismerték,- Mel
bourne-be va16 megérkezése után rövidesen hozzálátott az életben maradt 
csend6r bajtársak felkutatásához és eqyütt-tartásuk megszervezéséhez. 
De nemcsak a Victoria állambeli bajtársakra volt qondja,hanem Adelaide, 
Sydney, Perth-i csoportok életbentartását, a szétszórt csend6rök felku
tatását Brisbane-t6l Hobart-ig is kötelességének tartotta. 

Fáradtságot és költséget nem kímélve látogatta és buzdította a b~j
társakat a m.kir.Csend6rség hagyományainak ápolására. 5 évvel eze16tt 
Mildurába költözött, hogy .a Murray folyó partján áldozhasson horgász 
szenvedélyének és f6zze országosan elismert finom halpaprikását. 

Erdélyi származású, meg nem alkuvó igaz magyar volt és ezt a lelki-
séget hagyta örökbe a még életben maradt volt bajtársainak. . 

Intelligenciája, közvetlen modora sok barátot szerzett neki, mely
nek tanujeiét láthattuk a temetésén. Geelong, Melbourne és Trentham-i 
bajtársai és nem utolsó sorban Mildura-i tiszte16i, kb. 40-en, ugyanany
nyi koszor~val kís6rték az angyalos, koronás magyar-c!meres zászlóval 
letakart koporsóját végső pihen6helyére. 

A s!rjánál az MKCsBK központi vezetőjének (Kanada) nevében, angol 
és magyar nyelven zokogott a búcsúszó:" Pali bácsi, Isten vezéreljen 
~taldon, találkozunk a Hadak Útján! ••• " (Dr.Sz.E. 1984.VIII.28.) 

Búcsúztatását a B.L. 1985.évi l.számában hozzuk. 
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