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nyékén, 1947.VI.21- 1949-ig a"Graz-i Magyar Cserd6rök Bajtársi J\sztaltársaság't-a, 
utána az MI<CSBK 1951-ig. _ 
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I. A VEZETőSÉG HíREI 

KÖZPONTI VEZETO 

1986. 1986, február 14.-én 

Kedves jó Bajtársaim: 

TestOletünk, a M.Kir. Csendőrség alapításának a 105. évfordulóján 
szeretettel köszöntelek Benneteket. 

Ahogy körülnézünk,igencsak szembetűn6, hogy az elmult esztend6 is 
igen megritkította, a már amúgy is rövid sorainkat. Számos jó bajtár
sunk, barátunk, kiknek távozása súlyos veszteség nem csak mindnyájunk
nak, hanem a Közösségnek is, hiányoznak közülünk a mai napon. 

Áldozzunk emléküknek 1 perc néma felállással •. 
Szálljon pora ikra az Úr Jézus békéje, álmodjanak aKárpátkoszorúzta 

szabad Magyarországról, melyért harcoltak, küzdöttek és dolgoztak. 

Mi, akik a Mindenható végtelen kegyelméből ezen a napon összejöttünk, 
fogjuk meg szorosabban egymás kezét és hirdessük tovább a rend és tör
vény eszményét, mely minden emberi együttélés alapja: amig csak 

" két volt m.kir csendőr élni fog .•• " 

1986-ban rendkivffli emigrációs összefogás előtt állunk. 
Szabadságharcos bajtársaink fognak megemlékezni az 195&-05 magyar 

forradalomról. A 30 év alatt ugyanis,otthon is,itt is feln6tt egy új ge-
neráci6. Ezeknek a fiataloknak nehéz megmagyarázni,hogy a szomszédálla
mokhoz viszonyítva mutatkozó állítólagos "j6lét", csak látszólagos. 

Az orosz elnyomás enyhGlésééit,-ha ez csakugyan fönnáll,- a nemzet 
sok-sok ezer szabadságharcos életével fizetett meg és fizet ma is,szüle
tésük előtt elpusztított magyar generáciÓkkal! EzenkívGI kénytelen el
tűrni nemzeti történelmünk, hagyományaink és kulturánk meghamisításátl 

A mi részünkre viszont, Bajtársaim, nincsen változás • 

. A bolsevisták ellen hősi halált halt,hadifogoly- és kényszermunkatá
borokban,börtönökben, helytállásukért meghurcolt,halálra kínzott csen
dőröknek éppúgy nincsen elismerés,mint a szabadságért fegyvert fogott, 
elesett, vagy kivégzett szabadságharcösoknak. 

Magyarország,- ellentétben szomszédai és a többi eur6pai örszágokkal,
nem állíthat hőseinek emléket, nem teheti le sírjaikra a kegyelet és 
megbecsűlés virágait. 

A 30.évfordul6,-1956-hoz hason16an,- ismét alkalmat ad az emigráci6-
nak az összefogásra,hogy közös erővel álljon ki a nemzet, emberi jogai
nak érvényesítéséért, Magyarország szabadságáért! 

'f 

Híven, Becsülettel, Vitézül! 

f1~fjA~ 
MKCsBK központi veze~ 
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a m.kir.Csendőrség volt felügyelője. 
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SEGtLyUGYI SZOLGÁLATÁT. 

A.I KöZPONTI VEZETOStG 

Dr. Kiss Gyula 
központi vezetö 

Dr. Szalontai Sándor 
a toronto i csoport vezetője 
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főszerkesztő 
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Az MKCSBK hívatalos lapja,köZ{X)nti tájékoztatója. Beszárol közösségi, egyesületi 
és társadalmi eserOOnyeinkr6l, a magyar élet .híreir61 világszerte. 

Személyi hírek, könyvszemle, közérdekű levelek és értesítések, va1am1nt a hozzá- . 
jMul.ások n~ rnJ.rXren számban. 

Alapította, megindította és terjesztette Graz-ban (Stájerország,1\USztria) és kör
nyékén, 1947.VI.21- 1949-ig a"Graz-i Magyar Cserd6rök Bajtársi 1\sztaltársaság't-a, 
utána az MKCSBK 1951-ig. _ 

Ugyvezet6, levelez6, szerkeszt6 és kiadó: Jegenyés Pál f6töxm. ~ El.OOk: néhai vi-
téz Karsay Jen6 alez. . 

Szerkesztette és kiadta Bregenzben, Drei.bergenben, majd Utrechtben 1951. V. 12. -t6l 
1964.IX.5.-ig: néhai vitéz I<arsay Jen6 alez.; munkatárs: néhai vitéz I<arsay Jen6né, 
született Gerencsér Lily. 

Szerkesztette és kiadta Is11ngtonban, majd Etnbiooke-ben 1964.X.1.-t6l 1975.VI. 
10. - ig: néhai vitéz Kövendy Károly CM. szds. 

Szerkesztette és kiadta 1975.VII.1.-t6l 1981.XII.31.-ig calgary-ban, (Al.berta,I<a
nada): dr. Kiss Gyula és a Szerkeszt6 Bizottság. 

SzerJte$ztette és kiadta, ( Vezet6i Bajtársi levél néven )5arasotában, (Florida,USA.) 
1982. I. 1 • -t61 1983. V. 31 • -ig: vitéz nemes Baranchi Tamáska Endre. 

Szerkeszti 1983. VI. 1 • -t6l a Szerkeszt6 Bizottság ,s kiadja a MI<CSBK Vezetősége: 

vitéz Keresztes Lajos D:m::>kos Sándor Dr. Kiss Gyula 
lektor f6szerkeszt6 felel6s kiadó 

MiOOen cikkért ás közleményért,annak szerz6je,a közlésárt a kiad6 felel6s. 

:oosTACtMUNK: 
A pénzküldelrények kézhezvéteiét a B.L.-ben,vagy maqánlevélben elismerjUk és nyug

tázzuk.Mirden levelet,hírt,közleményt,e16fizetést,hozzájárulást és pénzadcmányt a 
rendeltetés negnevezésével a K1ad6hívatal cimére kárjUk,mely a következ6: 

VETERANS' Association 
712-54th Avenue, S.W. 
CALGARY,Alberta, T2V OEl 

CANADA 
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ö s s Z E S t T É S 

az MKCsBK Központ (Calgary, Alberta, Kanada) bevétel és kiadásair6l 
1985 január 1-től deoember '31 -ig. 

B e v é t a l e k : K i a d á s o k : 

Tagdíj és önkéntes 
hozzájáruIások 

Bankátváltásb6l 

Bankkartat:b6l 

Juh. CS6. plakettre 

6,032.09 

744.56 

519.28 

75.00 

Bank 

Tem Deposit 

C.A. 9402012 

7,370.93 

: 1984.XII.31.-én 

összesen: 

• • 

7,000.00 

1,070.38 

R o van c s 

8,070.38 

15,441.31 

Nyatdakölts~ és 
sokszorosítás 

B.L.szállítás Winnipegr6l 
calgaryba 

Posta 
,Jub. Cs6.plakettre 

Telefon 
Tagdíj K.M.Sz. 

Iroda 

Egyéb ( gyászjelentés) 

A d o n:t á n y o k: 

Karácsonyi segélyre 454.47 

H6siemlékre (Akron, 
OH. ,USA.) 100.00 

B a n k b e t é t e ki 

T.D.1985.XII.23. 7,000.09 

3,330.40 

297.84 

959.44 

50.00 

161.17 

20.00 

91.25 

45.00 

4,955.10 

554.47 

C.A.9402012 2,931.74 9,931.74 
----------------------. 

összesen: 15,441.31 

( 

.(Z!III'~I ~ ~~ 
~ .. ...•..•..•.......... 

• , ~ Központi pénzt'ros 

t a 1 á 1 t u k: 

, /. Calgary, 1986 január • .3.' -én ~ 

.. Y~~ ..... . ... ~~ö~ ............. . 
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II. 
SZEMÉLYI HíREK, KINEVEZÉS, KITÜNTETÉSEK, MEGBíZÁS 

A M.Kir. Csend6r .Bajtársi Közössá;J közp:>nti Vezet6je 1985 október 23.-án: 
Nemzetes vitéz SERÉNYI ISTVÁN (N.Y.,USA.) tiszteletbeli csend6rnek, 

1962-ben az Egyesült Államok távgyalog16 bajnoka, az " Igazságot Ma
gyarországnak " hívatott hirdet6je, az alapítási okmány rendelkezései 
értelmében, a 100 ÉVES JUBILEUMI D1SzÉRME-t adományozta. 

nemes nemzetes vitéz NAGY KÁLMÁN tiszteletbeli csend6rnek ( Hamil
ton, ONT. Kanada) különösen az MKCSBK tájékoztatójának a Bajtársi Le
vélnek kiemelked6 támogatásával tanusított nemeslelkű áldozatkészségé
ért, hálás köszönetét, ~lismerését és dícséretét fejezte ki. Az okira
tot SEREGÉLYES MÁRTON f6törm., a helyi csoportunk vezet6je adta át ki
tüntetett bs.-unknak 1985.XI.20.-án ( S.M.1986.I.6.). 

Dr. MARKÓ ISTVÁN szkv. m.kir. tartalékos honvédzászlós Mayland-i 
( W.A.Ausztrália) lakost, mind Magyarországon a M.Kir.Csend6rség,mind 
az emigráci6ban Közösségünk felé megnyilatkozott együttérz6 és bajtár
sias magatartásának elismeréseképpen, az illetékes sz6rványvezet6 ja
vaslatára, az MKCsBK tagjáril ti~zteletbeli csend6rnek kinevezte,Calgary, 
1986 február 14.-én. ( l.szám Vez-1986 ). 

+ + + 

• A VITÉZI SZÉK Münchenben (Nyugatnémetország) 1985.X.16.-án megje
lent 4.sz. központi körlevelében közzétett határozata alapján 

f ö l vet t e : 
a.) A Rend állományába SAJÁT ÉRDEMEI alapján: 

GÉCZY MIHÁLY volt rn.kir.csend6r6rmestert (Kanada) a Tisza vo
nalán 1944-ben és a csehországi hadműveletek alatt 1945 áprilisában 
végrehajtott önfeláldozó, bátor, valamint 11 évi fogsága során tanusí
tott bajtársias, segít6 magatartásáért, 

b.) a Rend NEMZETvtOELMI TAGOZATÁBA rendkivűli érdemeik alapján: 

FÜLöPP JÓZSEF (Kanada) szkv.m.kir.6rnagyot,tb.csend6rt, 

Dr. KISS GYULA (Kanada) szkv.m.kir.csend6rszázadost,az MKCsBK 
központi vezet6jét, 

MAGAS ISTVÁN (Kanada) volt m.kir.hadnagyot,tb.csend6rt, 
a MSzVSz elnökét. 

K i n e v e z t e : 
vitéz HAMVAS JÓZSEF (Toronto) szkv.m.kir.hmtk.századost,tb. 
csend6rt keletkanadai székkapitányi tisztsége alól való föl
mentésével egyidejűleg tiszteletbeli székkapitánnyá, 

vitéz SERÉNYI ISTVÁN (N.Y.,USA) központi székkapitányt,tb.cs6., 
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mint ifjúsági és várományos i el6adót Törzskapitánnyá, 
vitéz nemes középajtai NAGY LÁSZLó (Kanada) szkv.m.kir.csend6r6r
mestert torontoi Vitézi Hadnaggyá. 

A J u b i l e ·u ro i É r d e m k e r e s z t e t adományozta az 

alábbi tb. csend6röknek: 
FULöPP JÓZSEF 6rgy. az MHBK volt kanadai f6csoportvezet6jének, 

vitéz SERÉNYI ISTVÁN Törzskapitánynak,közel 30 esztendei magyar 
nemzeti propaganda tevékenységéért, 
CSAPÓ ENDRE (NSW.Ausztrália) a It Magyar Élet ti f6szerkesztőjének, 

vitéz TASSÁNYI JÓZSEF (NSW.Ausztrália) ht.ausztrál törzs6rmesternek, 

SZELECZKY ZITA (CAL.USA.,) színmavészn6nek, 

nemes vitéz NAGY KÁLMÁN (Hamilton,Ont.Kanada) m.kir.honvéd ht.sza
kaszvezet6nek, jelent6s anyagi támogatásáért. 

+ + + + + 

GRATULÁCIó 
vitéz ÁGHY-ASBÓTH ZOLTÁN ezds. úr, az északamerikai földrészen é16 

bajtársaink rangid6s tagja, 1985 december 7.-én töltötte be a 89. évét. 
Ezredes úr nem csak a Milwaukee és környéke csoportunknak volt éveken 
keresztal vezet6je, de ma is támogatója a B.L.-nek és a csend6r közös
ségi ügyeinknek. Isten éltesse "öreg Bajtársunkat lt továbbra is er6vel, 
egészséggel, boldogságban, Családja körében, bajtársainak és mindnyá
junknak őszinte örömére! 

TÓTH JÓZSEF törm.,(Tourcoing,Nord) az l4KCsBK franciaországi terü
letvezet6je 75. életévének betöltése és leányának házassági évfordúló
ja egybe esik a Csend6rnappal. A hármas ünnep alkalmából egy szép ban
kettet,is rendeznek,melyen fia is résztvesz, aki már századparancsnok 
a francia hadseregben. (T.J.1986.I.22.) 

TÓTH törm.megbízását még FOLKUSHÁZY altbgy.MKCsBK vezet6t6l kapta 
1952-ben,s tisztségét még ma is betölti. A 75.mérföldk6 elérése alkal
mából mindannyian további er6t,egészséget kívánunk kedves Bajtársunk
nak.Adja Isten,hogy ezután is összetartsa a volt cs6.-ket és a hagyo
mányos Csend6rnapot megrendezhessék •• Várjuk a beszámolót a Csend6r
napról és a családi találkozóról. 

HORVÁTH SÁNDOR zls., (N.J.USA), aki több,mint húsz éve vezeti a 
New Brunswick-i (N.J.USA), egyik legnagyobb létszámú csoportunkat,igen 
szép erkölcsi és anyagi eredménnyel,1986 január végén éri el 7s.szüle
tésnapját.Szeretettel gratulálunk és kérjük az űristent,6rízze,óvja és 
adjon neki lelkj és testi er6t,hogy továbbra ls élvezhesse a nyugdíjas 
kor ver6fényes,békességes esztendeit,örömben,egészségben,boldogságban, 
bajtársai és mindnyájunk örömére. 

DIENES KATALIN (Wellington n.Z.) v.DIENES GYULA fhdgy.bs.leánya,az 
elmult tanévben kitan6 eredménnyel vizsgázott és nyerte el a School 
Certificate oklevelet angolból,franciáb6l,latinb61,matematikából,termé
szettanb6l és zenéb61. (v.D.Gy. 1986.1I.5.) 

+ + + + + 
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LÁTOGATÁS 

• 

Dr.SZENTANDRÁSSY ELEK és felesége(Melbourne, VIC~1985 okt6berében 
bajtársi meghívásra a szomszédos South Ausztráliába látogattak el. 
Adelaide-ben fölkeresték UTCZÁS MIHÁLYÉKAT és rtJHÁZY DÉNESÉKET. CJHÁ
ZY DÉNESNÉ a magyar közéletben tevékenykedik és az Adelaide-i ethnic 
rádió magyar adásaiban is közremaködik. Az útat gépkocsin tették meg 
és hazajövet 859 km.-t vezetett le bajtársunk "mindössze", reggel 7-
-t6l este hétig és érkeztek meg szerencsésen otthonukba. (Dr.Sz.E. 
1985.XI.6.) 

TÓTH JÓZSEF (Toureoing) franciaországi terUletvezet6, Ft.RUZSIK 
VILMOS f6lelkész társaságában 1985.VIII.31.-én Calvados tartományba, 
( Párizst6l nyugatra,a tenger partján), KOVÁCS JÁNOS 6rm., meglátoga
tására utaztak, annak fia, Ft.KOVACS ISTVÁN plébánosi beiktatására. 
Az ünnepi mise szept.-l-én ment végbe, melyet Ft.RUZSIK VILMOS együtt 
mondott a fiatal plébánossal.Utána díszebéd volt és kellemesen elbe
szélgettek.Szó esett a régi szép csend6r-id6kr6l, majd KOvAcS JÁNOS 
bs. 1946-ban írott verseit olvasták: miként gondolkozott egy fiatal 
csend6r a feffernitzi fogolytáborban. (T.J.1985.IX.4. /B.L.1980/2.szám.) 

+ + + + + 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
ÁNGYÁN BÉLA,nyugdíjas,az MKCsBK tb. tagja, Buenos Aires-i (Argentina) 

lakos és özv.HORVÁTH FERENCNÉ,szül. STANGLOVICS JULIA. úrasszony, a 
"Budapest" könyvesbolt tUlajdonosának özvegye, 1985.IV.13.·-án a Mind
szentynum-ban házasságot kötöttek. A szentmisét és az esketést Ft.P.OO-
140~QS,,,,, végezte. Utána az t1j házasok legszdkebb körűket a Mindszentynum 
ebédlőjében vacsorára látták vendégal. (A.B.1985.XI.l0.-) 

ifj.ELEKES LÁSZLÓ, egyik ausztráliai borpincészet Adelaide-i (S.A.) 
vezérképvisel6je, ELEKES LASZLÓ szds. és felesége fia és ANGELINA 
NICOLO t1rn6, 1985.X.19.-án Adelaide-ben házasságot kötöttek.Szép karrier 
el6tt ál16 fiatal bajtársunk, dr. SZENTANDRÁSSY ELEK szds. és felesége 
keresztfi~. (Dr.Sz.E. 1985.XI.6.-) 

FEKETE ZSOLT, az MKCsBK tb. tagja, a US hadsereg tart.6rmestere (Port
land,Oregon,USA.), FEKETE PÁL alez.fia és KEREKES ERZSÉBET úrnő (Kolozs
vár.) 1985-ben házasságot kötöttek. (F.Zs.1985.XII.6.) FEKETE PÁL alez., 
a kolozsvári csend6rzlj. pk.-a h6si halált halt az Ojt6zi szorosban 
1944.VIII.30.-án. 

Bajtársainknak, hozzátartozóiknak kitüntetésük, születésnapjuk és 

házasságkötésük alkalmával 6szinte szerencsekívánatainkat küldjük 

és szívb6l gratulálunk! 

+ + + + + 

BETEGSÉGEK - FELGYÓGYULÁS OK 
v.VATTAY FERENC ezds.úr (Buenos Aires,Argentina) 1985.XI.l0.-én haj

nalban, a sötétben hál6szobájában elesett.K6rházba szállították,hol bal 
csíp6forg6 és combcsonttörést állapítottak meg.13.-án bódítással és he
lyi érzéstelenítéssel megoperálták. A matét sikerült. Egy hét után ha-
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zabocsátották, hol továbbra is ortopéd ágyban kell feküdnie. 3 hét 
után már tud széken Glni, de a járáshoz egyel6re még segítséget kap. 
Közérzete aránylag jó, de nehezen viseli az ágyhoz-kötöttséget~ (v.V. 
F. 1985.X1I.16.) 

( Szeretettel gratulálunk Ezredes ~rnak, tb.központi vezet6nknek, 
hogy sok fiatalt is megszégyenít6 hittel és akaraterővel 97 éves kprá
ban alávetette magát az operációnak és azóta is összpontosítja erejét 
a gyógyulásra. A javulás dtján van. Kp.vezet6nk levélben fejezte ki . 
Közösségünk j6kívánságait. Szerk.) , 

DOMOKOS SÁNDOR fhdgy., a B.L~ f6szerkeszt6jét (Winnipe9,Man.,Canada) 
1985 dec.utols6 napjaiban vese-fájdalmakkal kórházba szállították, hol 
I.7.-én megoperálták. A mIltét sikerült és 10.-én már gyógyultan haza
bocsátották. (D.S. 1986.1.10.-) 

HORVÁTH SÁNDOR zls. (Somerset,N.J.,USA) a New Brunswick-i csopor
tunk vezet6je 1985.IX.8.-án éles szdrásokat érzett mellében, mire kór
házba szállították, hol négy napi előkészítés után szív-koszord-érelme
szesedéssel megoperálták és az eldugult eret kitisztították. Kb. két 
hét után a k6rházb6l 9y6gyultan elbocsátották azzal, hogy később ellen
őrző vizsgálatra vissza kell mennie. (H.S. 1985.X.31.-) 

Dr. KASSAI JÓZSEF fhdgy. (Buenos Aires,Argentina) bS.-at 1986.11.10. 
-én sérvvel megoperálták, mivel nyara16ja körüli kertészkedése során 
" megfeledkezett a korár6l It. Azóta a gyógyulás útján van. (Dr.V.T.E. 
1986.11.14.-) . 

KOMÁROMY KAROLY fhdgy.(Tasmánia,Ausztrália) bS.-unk 1985.1.16 óta. 
háromszor volt kórházban szívzavarok miatt . Aug.-i levele szerint még 
nem határoztak a mIltéttel kapcsolatban és gyógyszer-kezelés alatt áll. 

BÁNKúTI JÓZSEF 6rm. (Coburg t Vic. Ausztrália) bs.-unk, a melbournei 
csoport volt vezetője, 1985 május elején szívrohamot kapott, melyb6l 
öt nap múlva éplllt föl és kezdett er6södni. 

PÁSZTOR ISTVÁN cs6.szakv. (Geelong, VIC.Ausztrália) bs.-unk ugyan
csak szívbántalmakkal került kórházba, hol egy hetet töltött. Jobban 
van. ( Dr.Sz.E. 1985.VIII.20.-) 

vitéz CSEPREGI ISTVAN törm. (North York,Ont.Kanada) bS.-unknak szív
zavarai vannak. Két ízben operálták. Most ismét nagyon gyengének érzi 
magát,nehezen kap leveg6t.Szeretné,ha Újév előtt nem kellene mennie 
a kórházba. (v.Cs.I. 1985.XII.14.-) 

KADOCSA GÁBOR fhdgy. (Sao Paolo,Brazilia) bs.-unk 1985 novemberében 
törte el a jobb fels6 combját. Két autó baleset következtében már két
szer volt gerinc operáci6ja. De csodálatosan jól bírja magát. Szépen 
gyógyul. ( ZS.Gy. 1985.XII.16.) 

v.NAGY LAJOS f6törm. (Northfield,OH.USA.) 1985. XI~26.-án újból 
szemvizsgálatra rendelték és 29.-én megoperálták. XII. 4.-én,u.n.lézer 
besugárzást kapott. II.22.-én/86-ban harmadszor is meg fogják operálni. 
It Szemei pocsék állapota ellenére ft is Csend6rnap-i emlékezést kül
dött. ( 1986.11.2.-) 

v.POLGÁRI LÁSZLÓ tb.cső.bs.-unkat 1986 II. első napjaiban a Nanaimo-i 
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kórházban epek6vel megoperálták. Feb.7.-i levele szerint, az operá-
ció sikerült, a fájdalmak megszüntek és jól érzi magát. (v.H.J.86/II.13.) 

SEREGtLYES MÁRTON f6törm. (Hamilton,Ont.Kanada), 1985.XI.30.-án 
súlyos influenzát kapott. tjjel, nappal köhögés gyötörte hetekig.Igen 
legyengült. (S.M. " 1986.1.6.) 

DEME LAJOS szds. (Hamilton,ONT.Kanada) bs.-unk 1985.XI.20.-án dol
gozószobájában, enyhe lefolyású agyvérzés következtében összeesett. 
Eszméletét nem vesztette el. A helybeli Szent József k6rházba száll í
tották. Közel 5 heti kórházi kezelés után olyannyira javult, hogy 
sept~23-án hazaengedték és a Karácsonyt családjával töltötte. Már ön
áll6an tud járni. (S.M. 1986.1.6.-) 

VÁRKONYI FERENC 6rm.bs.-unkat (Hamilton,ONT.) 1985.IX.14.-én szív
rohammal a SZent J6zsef k6rházba szállították. 12 napi gy6gykezelés u
tán hazaengedték, s azóta otthoni megfigyelés és háziorvosi kezelés 
alatt áll. 

Hamiltoni bajtársaink közül ugyancsak betegeskednek az alábbiak: 

v. JAKAB FERENC cső.bs. vérrák betegséggel okt.-ben kórházi kezelés 
alatt állott; GtRUS ISTVÁN bs. látása igen gyenge, míg az ugyancsak 85 
éves SZOMBATH LASZLÓ szívére panaszkodik. BIHARI BERNÁT t6rm.korábbi 
agyvérzés betegsége miatt nehezen jár, botot használ; SULLER JÁNOS tb. 
cső.bs.-unk 82 éves, többszöri különböző mfitét miatt beteges; v.FEKETE 
GYULA f6törm.-nek 1984 nyarán jobb lábát térd alatt levágták, s malá
bat kapott ugyan, de mozgásképtelenségét Istenbe vetett szilárd hittel 
viseli, felesége gondos ápolása mellett; FEHtR ANDRÁS őrm.pedig lábfá
jásra panaszkodik, lábafeje néha elszínesedik. (S.M. 1985.X.8.-) 

+ + + + + 

Az emberi élet természetes törvénye, Bajtársaim, hogy hajdani daliás 
erőnk, minden nappal csökken. Ezért, ma, még inkább szükség van arra, 
hogy tartsuk egymással a kapcsolatot, elbeszélgessünk néha, mely elte
reli figyelmünket, s felfrissíti összetartozásunk érzését. 

Jellemző sorsunkra a régi anekd6ta, mely arr 6l sz61, hogya széke
lyek panaszra mentek az Úristenhez, hogy miért kell nekik olyan nehéz 
keresztet cipelni, mikor a másoké kisebb, símább, könnyebb. 

Az Óristen megígérte, hogy segít rajtuk. Egyik napon fogta a keresz
teket és összekeverte.Mindegyiknek ki kellett választani egyet,s azt vin
ni.No, volt azután néhány nap múlva nagy veszekedés a székelyek között, 
s megint csak panaszra mentek, hogy mégis csak adja vissza nekik a sa
játjukat, az nem vág annyira az elevenükbe, nem is nagyon nehéz, mert 
már megszokták •••• 

Az Úr visszaadta mindenkinek a sajátját. A székelyek megnyugvással 
és megbékélt lélekkel vitték tovább a keresztjüket ••• 

Kedves Bajtársaim! Ez a mi sorsunk is. Mi is visszük a magunkét,Is
tenbe vetett hittel. Legyünk megértéssel, szeretettel egymás iránt,s 
gyámolítsuk egymást, kit jó szóval, kit mosollyal, kit együttérz6, 
régi kézfogással ••• ( Szerk.) 

Jobbulást, er6t, egészséget és teljes felgy6gyulást kívánunk 
kedves Bajtársainknak! 

+ + + + + 



- 8 -

HALOTTAINK 

ANDRÁS SÁNDOR sZkv.m.k1r.vezér6rnagy, a Magyar K1r. Lég1er6k volt 
vezérkar1 f6nöke, számos magyar és külföldi magas árdemrend tulajdono
sa, tíz éves polit ikai fogság ás 1956-t6l az emigráci6ban töltött évek 
után, 1985.XI.27.-én, életének 87. évében Ausztriában, váratlanul el
hunyt. Hamvait a lisszabon-estorilli Angol Emléktemet6ben helyezik 
örök nyugalomra-. 

Gyászolják: özvegye ANDRÁS SÁNDORNÉ. (Eisenstadt/Kismarton/ A-7000, 
Moreau-Strasse 11) barátai, bajtársai világszerte. (Gy j.) 

FOGARASI P. JÓZSEF m.kir.cső.alhadnagy, a volt budapesti I.ker.állo
mányában, a Magyar Bronz trdemkereszt a sötétzöld szalagon és más ki
tűntetés és érmek tulajdonosa Milwaukee-i csoportunknak és az MaSK-nak 
tagja, a Szent Lászl6 Társaság és Rend lovagja, hosszas szenvedés után 
~1ilwaukeee-ben (WIS. ,USA) 1985.XI.23.-án 86 éves korában meghalt. 

Budapesten született, 1899 III.18.-án és 1920-ban lépett be a Csen
d6rségbe. Zala vm.-ben szolgált különféle beosztásokban, majd Budapest
re került és a vasúti szárny 1. szakaszparancsnoka volt. 1952-ben ván
doroltak ki és Milwaukee-ben telepedtek le , hol gyárakban dolgozott 
nyugdíjazásáig. 

XI.27.-én temették, álta lános részvét mellett a Szent Imre templom
ban tartott gyászmise é s beszentelés után, a Holy Cross temetőbe.Egyik 
bajtársa búcsúztatt a. 

Gyászolják: özvegye FOGARASI JÓZSEFNt MÁRIA, a rokonság, j6barátok, 
helyben és l'1agyarorsz.ágon, a z ~W::CsBK é s bajtársa!.. (özv.F .. J .. -né 86/1.18.) 

PAPP JENŐ szkv~ m.kir. cse~d6rf6hadnagy, a galántai csend6rzászl6alj 
kiképz6tisztje, az ~~CsBK csep. segítőkész tagja, a Hungária sok éven 
át alelnöke Buenos Airesbe n (Argentina), agytromb6zisban 1985.XII.25.
-én, 66 éves kor.ában váratl anul meghalto 

Gyulafehérvárott születet t 1918.X .. 31 . -én és a román uralom elUldözte 
családját Badacsonylábdiba , hol s zül eit elvesztette. A, Ludovika Akadé
mia elvégzése után hadnaggyá avatták . A c s6.tiszti tanfolyamot elvégez
ve, hamarosan hadibeosztásba ke rült, s a háborút, mint nehézfegyver 
századpk. fejezte be . Amerikai hadifogság után Belgiumban szénbányában 
dolgozott. 1948-ban Buenos Airesbe vándoroltak ki és a vasszakmában he
lyezkedett el. Feleségével együtt két év múlva önálló üzemet alapított, 
gyermekjátékokat gyár tottak. 

1957-ben két társával megalapította a "TURUL S. R.L." f!nommechanikai 
vállalatot, hol munkát adott számos honfitársának. Kitan6 üzleti érzék
kel, megbízható, e ls6rangú produkci6ival nagyban hozzájárult az argentin 
gyáripar minOségi fejl6déséhez. Szakmájában tekintély, sikeres üzletem
ber. Nemcsak alkalmazott jai megbecstllését v!vta ki, de ügyfeleinek ba
rátságát és tiszteletét i s kiérdemelte. 

Aktiv tagja volt a helyi magyar kulturális és társadalmi életnek.E
gyik alapítója a It Centro Hungaro- ilnak, a .Centro, Olivos-i Egyesületnek, 
a Hungaria székházának, a Cse rkészház felépítésének odaad6 támogat6ja. 



- 9 -

Fiai is vezet6 tagjai a cserkészetnek. Intenziv üzleti elfoglaltsága 
mellett 1s, minden igaz magyar ügyet támogat. 

A Hungáriában ravatalozták fel, melynek épít6je volt, a koszorúk 
tömege mellett. A gyásszertartást Ft. DOMONKOS LASZLÓ végezte.Bajtár
sai nevében, dr. 'VÁRHELYI TIBOR búcsúzott tőle, méltatva esd. pályafu
tását, emberi nagyságát és 6szinte barátságát. A gyászol6 közönség hosz
szú aut6sorban kísérte a San Isidro temetőbe. Koporsóját a sírhoz ba
rátai vitték, hol a Himnusz hangjai mellett, párnáján egy marék erdélyi 
földdel egy szép és produktiv élet után helyezték örök nyugalomra. 

Gyászolják: özvegye PAPP JENONt született HAUSWIRTH MARGIT, JENO 
és ISTVÁN fiai, LILIKE é 's GABI unokái, családjaik, kiterjedt rokonsága 
Magyarországon, Németországban és Kanadában és bajtársai.( Bs.Ais.Ma
gyar Hírlap, 1986. január. -), . 

JÓZSA JÁNOS, szkv. m.kir.cs6.f6törzs6rmester, a miskolci volt VII. 
ker.állományában, majd a galántai III.csó.zlj. 1. század szolgálatve
zetóje, nyugdíjas, Cleveland-ban (OH.USA.) tíz hónapig tart6 súlyos be
tegség, hosszú szenvedés után, 1985.XI.2.-án, 77 éves korában meghalt. 

Fegyverneken ( Jász Nagykun Szolnok vm.) született 1908.XII.28.-án. 
Eredetileg a vasútnál volt állásban. 1932-ben lépett be a Csend6rséghez, 
1941-ben a salg6tarjáni gyalog tanszázadnál oktat6segéd. Az 6rsparancs
noki iskola elvégzése után Egerbe került, s onnan 1943-ban Nagybátonyba 
(Heves vm.), mint 6rsparancsnok. 6rskörlete nagy volt. Hozzátartozott 
Gallyatet6, öt község és 3 bányatelep. 1944-45-ben Galántán a III.csó. 
zlj. 1. század szolgálatvezet6je. A zlj.-at feb.22. - én további kiképzés
re Németországba indították útba, melyre sor már nem került. 

Tanult, igen képzett cs6.volt és szolgálatá t mindenkor rátermettség
gel, odaadással és eredményesen látta el. 

1951-ben vándoroltak ki az Egyesült Államokba és Cleveland-ban tele
pedtek le, hol a Peerless Automatic Mach.Co. gyár alkalmazott jaként 
dolgozott 1973-ig, nyugdíjazásáig. Betegségéig bajtársaival kölcsönös 
kapcsolatot tartott fönn és a "Bajtársi Levél"-nek hdséges támogat6ja 
volt. 

Temetése XI.5.-én ment végbe a helybeli r .kath. Szent Imre templom
ban, melyet Ft. Siklódi Sándor tartott magyar szertartással, aki egy
ben elbúcsúztatta. Holttest ét, kívánságára elégették. Hamvait haza
küldték, Magyarországon fogják eltemetni. 

Gyászolják: özvegye, szül.SUSZER KATALIN (Cleveland) fia ATTILA és 
családja, valamint testvérei Magyarországon. (J.J. -né ' ,985 .XII. 28.-) 

vitéz ERDELYI ISTVÁN szkv.m.kir.honvédszds. a Szuverain Szent Lászl6 
Társaság és Rend trdemkeresztes és más emigráci6s egyesületek alapító, 
vezet6ségi tagja, az MKCsBK, B.L. barátja, az Árpád Akadémia Ezüst Ár
pádérmes tagja, történész, közíró, kiad6, a nemzethQ emigráci6s lapok 
munkatársa, 1985.X.8.-án New York-ban (N.Y.USA.), 74 éves korában visz
szaadta nemes lelkét teremt6jének. 

1910.XI.14.-én Kiskunfélegyházán (Pest vm.) született, mint 6si szé
kely családok leszárma~ottja. Középiskoláit Egerben végezte, majd a 
budapesti cisztercitáknál érettségizett. A Ludovika Akadémi a elvégzése 
után, 1933-ban hadnaggyá avatták. Részt vett a Felvidék egy részének 
visszacsatolásában, Kárpátalja és Délvidék visszafoglalásában és az 
1941-es oroszországi hadjáratban. Mint kiváló tisztet Marosvásárhelyre, 
a "Csaba Királyfi" hadapr6diskolába nevezték ki tanárrá, mellyel együtt 
1944 decemberében Németországba telepítették ki. 1949-ben családjával 



- 10 -

kivándoroltak Amerikába. Itt kezdte el a harcot tollal továbbfolytatni. 
Nemzetvédelmi cikkei megjelentek a "Kanadai Magyar Öjság"-ban (Winnipeg) 
a "Kanadai Magyarság"-ban (Toronto), a "Magyar Végvár"-ban (Throop PA. 
USA), a "Lármafá't-ban, a "Katolikus Magyarok Vasárnapjá"-ban (Youngstown, 
OH.USA), a "SzittyakUrt"-ben (Cleveland,OH.USA) és más emigráció s la
pokban. Mint Padányi Viktor szellemi hagyatékának gondnoka, e16szóval 
látta el és kiadatta annak négy nagyobb munkáját ( 5 kötetben ). 

Holttestét, végakarata szerint, a New York-i Szent István templomban 
tartott gyászmise után elégették és hamvait Budán, a Farkasréti temet6-
ben fogják örök nyugalomra helyezni. 

Gyászolják: özvegye, szül.MUSIL ILONA MARIA, három gyer;meke és azok 
családjai, rokonsága, barátai és bajtársai. (Szittyakürt,1985.okt.-) 

1980.XII.17.-én, a 100 éves találkozó e16tt, levélben fejezte ki 
Közösségünkkel va16 együttérzését, melyben így írt: 
•• II A M.Kir.Csend6rség fennállásának 100,. évfordú16ja alkalmából me
legen gratulálok az MKCsBK Vezet6ségének és a Bajtársi Levél szerkeszt6-
ségének példátmutató, a bajtársiasságot töretlenül ápoló nagyszerd mun
kájához. Tiszta szívb6l kívánom, hogy az MKCsBK tagjai közül minél töb
ben megérhessék Hazánk felszabadulását és a M.Kir.Csend6rség reaktivá
lását ••• " 

ISMÉT EGY VITtZ KATONA CSATLAKOZOTT CSABA KIRÁLYFI ÉGI SEREGtHEZ. 

Ft. Dr. HETS JANOS AURELIÁN, O.S.B. Sao Paolo (Brazilia) és környéke 
magyar lelkésze, a magyar közösség közszeretetben ál16 tagja, az MKCsBK 
tisztelt barátja, va16színdleq agyvérzésben, 1985.VIII.12.-én a hajnali 
6rákban 72 éves korában meghalt. 

A Szent Benedek Rend 1939-ben Pannonhalmáról helyezte át Sao Paolo 
Morumbin városrészbe és bízta meg a magyarok lelki gondozásával.Minden
kihez kedves volt, mindenkit meghallgatott és segített, aki csak kérte. 
A magyar és csend6rnapi összejöveteleink hdséges résztvev6je volt. Tá
vozása a magyar kolonia nagy vesztesége. Temetésén véget nem ér6 ember
tömeg kísérte utols~ rttjára. A hetednapos gyászmisén, mely auq.18.-ára 
esett, Szt. István királyunk napjára, a Morumbin-i templom megtelt ma
gyarokkal, ' imádkozván fájdalommal megtelt szívvel, kedves halottunk 
lelki üdvéért. Az általános gyász végett a szokásos ünneplés elmaradt, 
a gyászmise után mindenki hazament. 

Gyászolják: morumbin .. -i rendtársai,valamint a magyar kolonia minden 
tagja. (v.V.M.A. 1985.VIII.24.-) 

MERtNYI KÁROLY m.kir.tdzérezredes, a Magyar trdemrend Tisztikereszt
je a kardokkal és a hadid!sz!tménnyel és más háborús és béke kitüntetés 
tulajdonosa, tiszteletbeli cs6., az MHBK megbecsalt tagja, Sarasotában, 
(FLA.,USA) 1985.XII.20.-án 89 éves korában elhunyt. 

XII.22.-én Istentisztelet alkalmával brtcsúztatta F6t.GYÖRGY ARPÁD, c. 
ref. püspök, majd utána v. LEVALT JEZIERSI<I LÁSZLó vk;6rgy. búcsúztat
ták, s elénekelték a magyar Himnuszt. Elhamvasztották, hogy hamvai majd 
haza kerüljenek. Gyászolják: Családja, rokonsága és sok bajtársa. 

( Floridai Bajtársi Híradó III.évf. 3.szám,1985.) 
Dr. NAGY ZOLTÁN, m.kir. orvoshadnagy, a Kormányzói Dícsér6 Elismerés 

a hadiszalagon tulajdonosa, toronto i orvos, az MHBK volt csoportvezet6-
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je, az MKCsBK igazi barátja, a magyar közösség önzetlen, tevékeny,or
vosi segítségre mindíg kész tagja, hosszú szenvedés után Torontoban, 
1985.VIII.22.-én csendesen elhunyt. 

A Székelyföld szülötte volt. A II.Világháborúban hadi beosztásban 
éjjelt nappallá téve kötözött és operált. Az ötvenes évek elején csa
ládjával együtt vándorolt ki és a Bloor Streeten nyitotta meg rende-
16jét. Gyógyított, tolmácsolt, amíg betegsége miatt praxisát föl kel
lett adnia. VIII.29.-én Ft. JASCHK6 BALÁZS szentelte be. Elhamvasztot
ták. VIII.30.-án temették a Mount Pleasant temet6be. Gyászmise IX.6.-án 
vol t az Arpádházi Szent Erzsébet templomban .Gy~s.z.Ql:1J~,»;tgyermekei: ILDIKÓ, 
CSILLA, ATTILA és LUCIKA, barátai,bajtársat,hálás betegei és a toronto! 
magyarság. (I{'M.1985. IX. 7.) 

Dr. KLIMM LÁSZLÓ, volt m .. kir.cs.6.százados,a szentendrei szárny pk. 
helyettese, orosz hadifogságban szerzett betegségéb6l kifolyó!ag,-hon
nan 1954-ben szabadult-, Budapesten, 1984 év végén 67 éves korában meg
halt. (Dr. B.E. és Dr.Sz.E. 1985.VIII.20.-) 

HÁM LAJOS szkv.m.kir.csend6rszakaszvezet6, a kassai VIII.ker.állorná
nyában, Melbourne-ban (VIC Ausztrália) 67 éves korában meghalt. 

Felesége halála óta,- aki 10 évvel e16bb halt rneg,- visszavonultan 
élt. A Csallóközben született. A mikepéresi (Hajdú vm.) 6rsön, majd 
Kárpátalján szolgált.Temetésén, 1985.VII.31.-én öt bajtársa vett részt, 
s koporsóját a gyászmise alatt nemzeti zász16 takarta. A melbourne-i 
csoport piros-fehér virágokból összeállított koszorúja szállt vele 
sírba. (Dr.Sz.E.1985.VIII.20.-) 

BARTI IMRtNE ht.h.szakv.tb.csend6r felesége Geelong-ban (VIC.,Auszt
rália), gyomoroperáci6 után, 1985 augusztusában váratlanul meghalt. 
Életében sohasem volt beteg. Étvágytalanságr6l panaszkodott, végül .is 
megoperálták, s gyomorszáji rákosodást találtak, melyet már nem tudtak 
teljes mértékben eltávolítani. Két nap mulva egy vérrög vetett véget 
életének. Aug.13.-án t .emették, bajtársi részvét mellett. (Dr.Sz.E.1985. 
VIII. 20.-) 

NIKOLINI JÓZSEF m.kir.honvéd alezredes Salzburgban(Ausztria),1985. 
VIII.8.-án 87 éves korában váratlanul meghalt. 

Egerben~ Ungvárott és Kassán szolgált. Temetése, majd az azt követ6 
gyászmise, aug. 12.-én a r.k.egyház szertartása szerint ment végbe. A. 
helybeli köztemet6ben helyezték örök nyugalomra. 

Gyászolják: özvegye NIKOLININÉ IRÉN, leányai: ERZSÉBET, férjezett v. 
SERÉNYI ISTVANNÉ és SZÉKELYNÉ IRÉN, valamint kiterjedt rokonsága. 
v.SERÉNYI ISTVÁN, az MKCsBK tb. tagja az elhunytban apósát gyászolja. 
(v.S.I.1985.IX.23.-) 

Or. PÁLFFY LÁSZLÓ, volt m.kir.csend6rszázados, a galántai I.cs6.zlj. 
állományában, Budapesten 1985 okt6berében meghalt. A háború során szov
jet-orosz hadifogságba került, s a voronyezsi fogolytábor után a recski 
kényszermunkatábort is megjárta. Okt.27.-én temették.(v.BTE 1985.XI.12.) 

vitéz boldogasszonyfalvi PML LAJOS volt tart.m.kir.tilzérf6hadnagy, 
a Kormányzói Oícsér6 Elismerés és más kitüntetések tulajdonosa,Arany
koszorús vitorláz6repa16, 1985 augusztusában, agyvérzésben, Budapesten 
72 éves korában meghalt. Bár a csend6r g.tiszti tanfolyamot elvégezve 
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a TestUletb6l elbocsátást nyert, a kommunista uralom alatt még~s sokat 
szenvedett és csend6r múltja miatt állást sem tudott hosszabb id6re 
kapni. (v.STE 1985.IX.5.-) 

PINTtR ENDRE, néhai PINTER JÓZSEF cs6.f6törm.fia, az MHBK Buenos 
Aires-i csoportjának, az Erdélyi Világszövetségnek, a helybeli Irodal
mi Körnek tagja, a Szent István Kör alelnöke, az MKCsBK, B.L. munkatár
sa (B.L. 1976/2.) 14 h6napos súlyos betegeskedés után tüd6rákban,1985. 
XI.27.-én 62 éves korában elhunyt. 

XI.28.-án temették. A r.k.egyház szertartását Ft.PESTI JÓZSEF végez
te~ Koporsójánál NAGY PÁL, a Szent István Kör elnöke búcsúztatta és 
méltatta úgy az egyesület, mint az Irodalmi Kör nevében. Rokonok és ba
rátok kisérték utols6 útjára • 

. Megingathatatlan jó magyar volt. Súlyos betegsége ellenére, készült 
a két hét múlva tartandó MaSK évzár6 alésére és a 22-ére tervezett ka
rácsonyi ünnepre betlehemes e16adásokkal, amit a Szent István Kör ren
dezett volna. 

Gyászolják: özvegye, leánya s Budapesten é16 huga. Távozása nagy Ort 
hagyott maga után. Nem tudják, akad-e valaki, aki fáradhatatlan munká
ját folytathatná. (4.S.1985.XI. 28.-) 

özv. KEREKES JÁNOSNÉ, szül. RIGÓ MÁRIA, néhai KEREKES JANOS lovas 
cs6.alhadnagy özvegye, New Brunswick-ban (N.J.USA.), 1985.XI.21.-én 
71 éves korában meghalt. 

1914.II.2.-án született Jászkarajen6n (Pest vm.). Férjével 1932-ben 
lépett házasságra, kivel 1952-ben vándoroltak ki Amérikába és New 
Brunswick-ban telepedtek le. Az MKCsBK csoport mellett a Szent László 
magyar egyházközségnek volt tevékeny tagja, 1976-ban elhunyt férje ha
lála után is. Temetése nov.23.-án ment végbe a r.kath.egyház szertartá
sa szerint; a bajtársak és barátok egyUttérz6 részvétele mellett a Szt. 
Péter temet6ben. 

GyáSZOlják: fia KEREKES JÁNOS, menye KEREKESNÉ szül. TöRöK MÁRIA AN
NA, unokái, valamint kereszt fia ifj. HORVÁTH LAJOS. (K.M.V.1985.XII.8.) 

·ROOSEVELT MARK, Hamilton-i (ONT. Kanada) lakos, PAPP FERENC cső.bs. 
feleségének els6 házasságából való unokája 1985.VIII.26.-án munkahelyé
r61 kerékpáron hazafelé szívrohamot kapott és meghalt. Már korábban is 
szívbetegségben szenvedett. Temetése 29.-én ment végbe. Hamilton-i cso
portunk a nagyszül6knek baj t árs i r észvétét kifejezte .. (S.M.1985.VIII.29) 

LETENYEI (LIPKOVICS) ISTVÁN szkv.m.kir.cs6.6rmester, a Tazkereszt és 
más kitüntetés, érem tulajdonosa a Comax-i (B.C.Kanada) k6rházban,hábo
rás sebesUléséb61 kifolyólag szerzett tUd6rákban, 1985.XII.29.-én,70 é
ves korában csendesen elhunyt. 

Aldebr6n (Heves vm.) született 1915.XII.29.-én. A II.Világháborúban 
hadibeo8ztásban szolgált, mint tábori cs6. A Don-kanyar környéki har
coknál súlyos has és tUd61övéssel sebesült. ~lete folyamán többször 
volt tUd6vérzése. Kanadába vándoroltak ki és Cumherland-on telepedtek 
meg. Az egyetemnek Vancouver szigeten lév6 mintaqazdaságában, mint fej6-
mester dolqozott 1981-ig, mely id6 alatt többször kapott dícséretet és 
elismerést pontos, szakszera munkájáért. 

Temetése 1986.I.2.-án a r.katheqyház szertartása szerint ment végbe. 
A Cumberland-i (B.C.) temet6be helyezték örök nyugovóra.Gyászolják: öz
vegye LIPKOVICS ISTVÁNNt RÓZSA, leányai RÓZSI és MAGDA, vejei, három 
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unokája, bátyja JÓZSEF, kiterjedt rokonsága ~~gyarországon és Kanadá
ban, barátai és bajtársai. (v.H.Je1986.I.18,,-) 

BATA JÓZSEFNÉ, szül. WALDNER ELEONORA, Temesvárott,II.21.-én, BATA 
JÓZSEF 6rm., a B.L. levelez6 munkatársának felesége, szívinfarktus kö
vetkeztében a Rotenburg-i (Fulda,B.R.D.) k6rházban, 1985.XI.26.-án, 
71 éves korában hirtelen meghalt. Gyászolják: ura BATA JÓZSEF, rokon
sága, a j6barátok és bajtársak. (T.J.1986.I.22.-) 

özv. HORVÁTH LASZLóNÉ szül. HOLLÓS PAOLA Toronto-ban (ONT.Kanada) 
a Riverdale k6rházban, 1986.I.13.-án 96 éves korában meghalt. Az Ár
pádházi Szent Erzsébet r.k. templomban I.16.-án tartott gyászmise után 
temették el a York temetőbe. Gyászolják: leánya GABRIELLA, férjezett 
dr. SZALONTAI SÁNDORNÉ, fia OLIvtR, veje dr. SZALONTAI SÁNDOR g.fhdgy., 
az MKCsBK toronto-i csoportjának vezetője, valamint j6 ismer6sei és 
barátai. A gyászoló család kéri, a koszorú és virágmegváltást a M.Kir. 
Fegyveres Er6k Muzeuma (Toronto,ONT.) eimére eljuttatni. (K.M.86.I.25.-) 

BAKONYI JÁNOSNÉ szül. MEZEY MARGIT, BAKONYI JÁNOS bs. felesége,64 é
ves korában, a betegek szentségével meger6sítve, 1985.XI.h6ban váratla
nul elhunyt. XI.23.-án a Passaic-i (N.J.) Szent István magyar templom
ban tartott szentmise és beszentelés után temették aStMary temet6be. 
Gyászolják: Férje, gyermekei, azok családjai és rokonsága Magyarorszá
gon. (Gyj.K.M.V. 1986.1.5.) 

FINTA IMRÉNÉ, FINTA IMRE szds.felesége hosszan tart6 fájdalmas be
tegség és baleset után, 1986.I.31~-én, 78 éves korában meghalt. A teme
tési szertartáson, csak a közeli családtagok vettek részt. Engeszte16 
gyászmisét a család Torontoban az Árpádházi Szt. Erzsébet templomban, 
·II.21.-én este 7 6rakor fog bemutatni. Oyászolják: Férje, e1s6 házas-
ságáb61 fia, unokája, tiszte16i; barátai és j61smer6sei. 

vitéz GtCZY JÓZSEF szkv.m.kir.pr6bacs6. a miskolci volt VII.ker.ál
lományában, háborús sebesfiléséh6l kifoly6 vérkeringési zavarok követ
keztében, Münchenben (B.R.D.), 1985 szeptemberében, 64 éves korában 
meghalt. Mint a miskolci jt~isko1a hal1gat6ja a dunántúli harcokban sú
lyosan megsebesült, mély 100 t-os rokkantá tette.Feleségét néhány évvel 
eze16tt ve'sztette el. Gyászolják: nagykorú, házas gyermekei, unokái és 
otthoni rokonsága. 

NAGY FLORIÁN volt m.kir.cs6.f6törzs6rmester, a központi közlekedési 
pság állományában, Rosenheim (B.R.D.) kalvárosában lév6 öregotthonban 
( beszél6képességét korábbi agyvérzésekben elvesztette ), 1984 májusá
ban, 78 éves korában hirtelen meghalt. ( D.I./D.D.J. 1986.II.13.-) 

SIMONFI MÁRTONNÉ. MARGIT, SIMONFI MÁRTON tb.cs6. az MKCsBK Sydney-i 
csoport haséges barátja felesége, 1986 januárban váratlanul meghalt. 
A Szent Erzsébet Otthon kápolnájában ravatalozták fel. 

A csoport számos tagja vitte ravatalára a szeretet .virágait és je
lenlétükkel adtak kifejezést bajtársunkat és a Közösséget ért s~lyos 
veszteségben. SIMONFI bs. feleségével együtt hGséges támogat6ink,mél
tán kiérdemelték a tb.csend6r nevet TestUletünk melletti kiállásukkal 
akkor, amikor ennek megvallása nem hozott mást, mint ellenszenvet és 
bonyodalmat. A temetési szertartást Ft.FAZOKAS BtLA O.S.B. végezte I. 
25.-én, majd a bajtársak és barátok részvéte és együttérzése mellett 
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kísértük utolsó útjára és helyeztük örök nyugalomra a Rockwood-i Ma
gyar Temet6be. (Or.v.J.I.1986.II.7.-) 

PAPP SANDOR m.kir.cs6.vizsgázott törzsőrmester, a szombathelyi volt 
1II.ker.állományában, a híradó 6rs utolsó parancsnoka,számos kitüntetés 
és szolgálati jel tulajdonosa, az MKCsBK és az MaBK lelkes, aktív t~gja 
hosszas betegség után Mount Cola-ban, a Horsby-i közk6rházban (Sydney, 
Ausztrália) 1986.I1.5.-én, 80 éves korában meghalt. 

Szombathely bombázásakor,az öttagú családjával együtt h6si halált 
halt 6pk. után, mint helyettes Vette át a h!rad66rsöt és az akkori utol
s6, nehéz id6kben is szolgálatát kivál6an látta el. Orse tagjaival e
gyütt vonult vissza, majd Ausztráliába vándorolt kir hol szorgalmával, 
kemény munkájával új életet, otthont és jólétet teremtett. magának. 

Hosszú betegsége alatt, volt beosztottja FöLDHÁZY ISTVÁN 6rm.ápolta, 
gondozta, igazi bajtársi odaadással és szeretettel utols6 6rájáig. 

A temetési szertartást Nt. SOÓS ATTILA ref.lelkipásztor végezte és 
mondott imát bajtársunk lelkiüdvéért. A csend6r-zászl6val borított ko
pors6ja e16tt ott volt az MKCsBK és az MHBK koszorúja. A szertartás a
latt a búcsútmond6 bajtársak,- csend6rök és honvédek,- együttesen emlé
keztek és állták körül PAPP SANDOR ba.-unk koporsóját, kiben ~jb61 egy 
19az magyart és j6 bajtársat vesztett csoportunk, az MKCsBK és az MHBK. 
( dr.v.J.I. 1986.1I.7.-) 

Elhunyt bajtársainknak, hozzátartozóiknak és barátainknak adjon a 
Mindenhat6 békességes pihenést és lelküknek örök Üdvösséget. 

A Gyászoló Családoknak ezúton is kifejezzUk 6szinte egy~ttérzésünket 
és bajtársi részvétünket. 

... ... ... ... ... 
Kérjük csoport- sz6rványvezet6 ás minden bajtársunkat, hogy tartsanak 

kapcsolatot a környéken lakó, egyedOlé16, id6s volt csend6rökkel, hogy 
baleset, vagy betegség esetén együttérzésünk eljusson hozzájuk. 

Gyász esetében. pedig a b a j t á r s i v é g t i s z t e s s é g 
megadását vegyék kezükbe. ( Kp.Vez8) 

+ ... + ... + 

III. 
BESZÁMOLÓK A BAJTARSI KöZöSSÉGEK ÉLETÉBőL 

AUSZTRA!.IA 
MELBOURNE (VIC.) Az 1985 év végével dr. SZENTANOnAssy ELEK csp.veze

tó összefoglalást és elszámolást adott ki az elmult esztend6r61 és 
nyugtázta a hozzájárulásokat és felUlfizetéseket. Bejelentette,hogy az 
1986-os Csend6rnapot az 6 házánál fogják megtartani, 1986.II.16.-án d.u. 
1 6rakor. A bs.-ak közöljék részvételi szándékukat feb.6.-ig.A háziasz
szony és a csó. asszonyok meleg és hideg ételekkel várják a vendégeket. 
Végezetül, kéri a bajtársakat, hogy hozzájárulásukat a pénz romlására 
is tekintettel, tehetségükhöz képest megemelve juttassák el kezeihez. 
A B.L. 1985/2. számait tartalmaz6 csomagok, 1985.XII.23 és 24.-én ér
keztek kezeihez, melyek azon m6d kiosztásra kerültek. (dr.Sz.E.'86.I.2.) 

A Melbourne-i Magyar Szövetség rendezésében, a magyarság és a baj-
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társi egyesületek képviselői, 19S5.XI.3.-án, vasárnap megkoszorúzták 
a H6si EmlákmOvet. Az oszlopon u 1848, 1956 " felírás, az oszlop tete
jén pedig kardot tartó turulmadár van elhelyezve. Az MKCsBK-t dr.SZENT
ANDRÁSSY ELEK terUletvezet6 és PÉTERFFY ZSOMBOR kápviselték és vettek 
részt az Únnepségen. (dr.Sz.E~ 1985.XI.6.-) 

SYDNEY (N.S.W.) dr.v. JANI ISTVÁN, MKCsBKhelyi csop.vezetó,v.TASSÁ
NYI JÓZSEF tb.cs6.bs.kíséretében részt vett 1985.XI.15.-én az ausztrá
liai Vitézi· Rend törzs zász16avatásán. A remekbe készült zász16szalagot, 
- DOROGI ISTVÁN tb.cs6.felesége mUnkája-, a csoportvezet6 kötötte fel 
az új zász16ra, megemlékezve hósi és mártírhalált halt bajtársainkr6l 
is. A Csendőrnapot áprilisban fogják megtartani. (Dr.v.J.~.1986.I.21.-) 

ADELAIDE (S.A.' 1986.II.12.-én a helybeli nemzetiségi rádi6 magyar a
dása az alábbiakat sugározta: Jt Február 14.-én, pénteken, holnapután 
van a M.Kir.Csendőrség alapításának 10S.évfordulója.A még élő ás a vi
lág minden tájára szétsz6r6dott csendórök h6fehér hajjal,de még mindíg 
töretlen lelkesedéssel február közepén összejönnek és emlékeznek az el
esett csendeSr h6sökre és a Testület már elhunyt tagjaira. Az adelaidei 
öreg zsandárok vasárnap, 16.-án jönnek össze CsendcSrnapot tartani. 

A MAGYAR RÁDIÓ nevében most szeretettel köszöntöm az ünnepIeS csend6-
röket ezzel a j6l ismert dallal: II MÁR tN TöBBET CSENDőR KÁPLÁR NEM 
LESZEK ••• " . 

A csoport tagjai a Regnum Marianum magyar katolikus otthon kápolná
jában 11 órakor szentmisén imádkoztak a csoport elhunyt tagjaiért.Utá
na a Magyar KlUb-ban társasebéden jöttek össze vendégeikkel együtt,ösz
szesen 70-en. Ebéd után a csoport vezet6je, UTCZÁS MIHÁLY szds.köszön
tötte a magyarság vezet6i t és a nteg jelenteket I a már 8 O • életévük fölött 
jár6kat és a bajtársakat, akik meggy6gyul tak annyira, hogy el tudtak 
jönni. A még életben léveS 24 bajtársb6l 14-en jelentek meg, néhányan 
betegségük miatt maradtak távol. Utána méltatta a nap jelentóségét,tör
ténetét t áldozott a h6sök és a csoport elhunytjai emlékének. 

Majd felolvasta a központi vezető Csend6rnapra küldött Uzenetét. 
V~gezetül v.OLASZ LAJOS bs. egy foly6iratban megjelent csend6rnapl 

méltatást olvasott fel. A terem szép berendezése ismét NAGY KAROLY bs. 
és felesége érdeme volt. (U.M. 1986.11.19.) 

,'o 
EURÓPA 

TOURCOING, Nord, (Franciaorsz3g)lrz MaBK Nord-i csoportja és a ma
gyar Katolikus Misszi6 1985.IX.22.-én a szomszédos Roubaix-ban emlékez
tek meg Szent István királyunkr61 mOsoros ünnepély keretében. Ft.RUZSIK 
VILMOS franciaországi magyar f61elkész miséje után a vendégeket TÓTH 
JÓZSEF csop.vezető (MKCsBK területvezet6) üdvözölte és vezette le az 
ünnepélyt. Elednek MOLNÁR BÁLINT (Párizs) bs. szavalta el egy erdélyi 
költ6 versét: fl És mégis élünk!". Utána TöRaCSIK KATALIN francia,MÁTHt 
JENŐ párizsi csoportvezet6 magyarul emlékezett meg Szent Istvánról. 
ACZÉLVÁRI LÁSZLÓ szavalata után TÓTH JÓZSEF csop.vezető adta át MOLNÁR 
BÁLI~n-nak az Eur6pai Frontharcos Emlékérmet az okirattal a magyar kö
zösségi életben hosszú évek során kifejtett odaad6 munkájáért.MAZURKA 
BtLA szabadságharcos bs. beszéde után a szép ünnepély a Himnusz elének
léséval ért véget. (T.J.1985, Duna Tud6sít6 1985.XI.nov.) 

Az 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARC emlékére, 1985.X.20.-án rendezett 
TÓTH JÓZSEF bs. ünnepséget,A magyar szentmisét és a szentbeszédet Ft. 
RÉNYES IMRE Belgiumban felszentelt újmis~s magyar pap mondotta. Beszé~' 

:. 
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d~ben az emberi szabadságjogokat, az embert a bels6 és külsó szabadság 
tükr~ben elemezte. Ezt követóen MAZURKA stLA szabadságharcos az 1956-os 
eseményeket idézte föl. ILLYÉS GYULA " Egy mondat a Zsarnok'ságr6l It c. 
vers~t KUTLIK SÁNDOR szavalta, míg vit~z SOMOGYVÁRY GYULA "Memento" c. 
versét ACZtLVÁRY LASZLÓ adtae16. A magyar szabadságharc h6si · áldoza-· 
ta iért Ft. RUZSIK VILMOS franciaországi magyar f6lelkész · imádkozott. 
Az est sikeres rendezéséért TóTH JÓZSEF bs. f6rendez6t illeti elismerés. 
1986. II. 1 • -) 

ROUBAIX-ban (Nord} 1986.II.23.-án 11 6rakor Ft. RUZSIK VILMOS,C.M. 
mondott misét és szentbeszédet TestUletünk 105. születésnapján, melyen 
TOURCOING-i csoportunk és a magyar közösség 60 fóvel vett részt. 

A szentmise után az ünnepi kápolnában emlékeztek meg a. Csendórnapr6l. 
TÓTH JÓZSEF törm.terUletvezetó üdvözölte a vendégeket, felolvasta az 
MKCsBK kp.vezet6jének körlevelét és egy perces néma felállással tiszte
legtek a M.Kir.Csend6rség hósihalottainak. 

Ft.RUZSI.K ünnepi beszéde után ACZtLVARY LÁSZLó, néhai HAJAS ISTVÁN 
"KakastollasokIt c. versét szavalta el s a közönség elénekelte a Magyar 
Hiszekegyet. KISS GÁBOR:" Csendórsors ti c. versét TÓTH JÓZSEF adta eló 
mély átérzássel, majd köszönp.tet mondott a kBzönségnek, vég~l azon remé
nyének adott kifejezést, hogy: tI Eljön az id6,- ha nem is a mi életUnk
ben,- hogy a magyar nép vissza fogja hívni az 6 csend6rfiait, fel fog
ják áll!tan1 az új magyar Csend6rséget." Az ünnepély a Himnusz elének
l~sévelért véget. 

Ezután a ba.-ak a szomszéd városban ünnepi ebéden vettek részt, ' hol 
Ft.RUZSIK mondott asztali áldást. Ebéd közben TöR6cSIK PÁL ~s VARGA 
ISTVÁN tb.cs6.bs.-ak mondtak pohárköszönt6ket , üdvözölvén 75. születés
napja alkalmával TÓTH JÓZSEF törm. terUle.t',ezet6t .. 

PÁR1ZS1 Az 1986.II.7.-én tartott 'MaBK összejövetelen emlékezett meg 
MATHt JENŐ cs6.örm.csop.vezet6 a Csend6rnapr61, TestUletUnk 105. szüle
tésnapjár61. 15 perces elóadás keretében ismertette a Csendórség szer
vezetét, szolgálatát és háborús veszteségeit. 

Kitért a románok 1944.VIII.20.-i átállására, akik Délerdélyben ótat 
nyitottak a szovjet csapatoknak. Ez legjobban sújtotta a székelyföldi 
cs6.6rsöket, mert kevés létszámmal 6k tart6ztatták fel az ellenságet,
amíg tudták. Elóadását: ti Adassék tiszte1et a katonaeszménynek ' "sza
vakkal fejezte be. (T.J. 1986.11.24.-) 

~ondon (Anglia) A hagyományos Csend6rnapot a csoport eqyszerQen, de 
TestUletUnknek megfelel6 méltósággal és komolysággal rendezte meg ismét 
a Mindszenty Otthon barátságos nagytermébl.an 1986.11.15 .-én. A jelenlev6 
csend6rök. száma ezúttal 8-ra csökkent, de hQséges barátaik ez évben is 
eljöttek és közel 30-an gyülekeztek össze. A vendégeket SZEKERES PÁL g. 
szds. csop.vezet6 fogadta, üdvözölte, majd beszédében röviden sz6lt a 
csoportr61, megamI! tve,' hogy a magas kor, betegség miatt néhányan nem 
tudtak megjelenni. Id6nként azonban a csoport tagjai mégis összejönnek 
és segítenek egymáson, ahogy tudnak. . 

Az elsó ízben távollev6, 1985 májusában elhunyt Ft.ISP~~Y atLA,Tes
tUletünk tisztelője a csend6rök igaz barátjár6l gyönyör G emlékbeszédet 
mondott Nt.pATKAI RÓBERT, az angliai evangélikus egyházak \vezet6 elnöke. 
Méltatta annak emberi és papi érdemeit, ismertette közel 30 éves ang
liai munkáját, kiemelve példaad6 egyUttmfiködését a többi egyházak veze
t6ivel. Utána GöDöR GYULA csend6rbarát szavalta el ADY ENDRE: " A Duna 
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vallomása" és ALFöLDI GEZA: "Csak a gyökér kitartson!" c. verseit 
nagy hatással~ Utána UTczAS MARTA, Ausztráliában é16 fivérének UTCZÁS 
MIHÁLY, az Adelaide-i (S.A.) csoportunk vezet6jének üdvözletét adta át, 
melyet a bajtársak és a vendégek is hálásan fogadtak. (Sz.P.1986.II."S.) 

+ + + + + 

DtLAMERIKA 

SAO PAULO (Brazilia). A Casa Pia kápolnában nemzeti zászlója alatt 
vett részt szentmisén az MKCsBK helyi csoportja a Csend6rnap emlékére 
1986 febr.9.-én. Ft.Dr.GÁCStR IMRE.O.S.B., a magyar katolikus kolónia 
f6lelkésze mondott igen szép, tartalmas. "hosszú beszédet Testületünkról 
megemlékezve életrehívásának l05. születésnapján. 

A mise után "Díszebéd"-re jöttek össze a bajtársak és vendégeik,dr. 
ZSOLT GYULA fhdgy. meghívására, aki mint házigazda, már egy évvel eze
l6tt is fölelevenítette a csend6rnapi hagyományokat és az összejövetelt 
megrendezte. 

vitéz vtGVÁRI MULLER ANTAL 6rm. csoportvezet6 üdvözölte az étterem
ben kényelmesen elhelyezkedett vendégeket és bs.-akat és örömének a
dott kifejezést, hogy ismét összejöhettek. Köszönetet mondott Ft.Dr. 
GÁCStR IMRE plébánosnak, aki a szentbeszédben elismerést adott a 64 
éven át szolgálatát békében és háborúban hOséggel ellát6 Testületünk
nek. Utána felolvasta a kp.vezet6 Csend6rnap~a küldött körlevelét és ke
gyelettel emlékez~ek meg az elesett h6s és elhunyt bajtársakr61. 

VégezetÜl megköszönte dr. ZSOLT GYULA bs.-nak a vendéglátást azzal, 
hogy ••• " a jó Isten még sok egészségben és anyagiakban b6velked6 éve
ket adjon házigazdánknak és e j6 szokásáról soha meg ne feledkezzék •• " 

Utána a kilenc bajtárs társas levélben küldte Udvözletét a kp. veze
t6nek, majd összegyüjtötték a BajtárSi Levél-re szánt hozzájárulásukat. 
Az 586,000 cruseiros továbbítására dr.ZSOLT GYULÁT kérték föl.($;40.00 US) 

A Csend6rnap megünneplése 1986-ban is barátságos beszélgetés mellett 
jó hangulatban folyt le, s a megjelentek emlékeiben fölfrissülve vettek 
egymást6l b~csút az 1987-e8 Csend6rnapig. (v.V.M.A.1986.II.9.-) 

( A kedves megemlékezést, az üdvözleteket ezúton is szeretettel 
viszonozza és kíván er6t, egészséget a hagyományainkat ápoló 
csoportvezet6nek, a házigazdának és az egész csoportnak, az 
MKCsBK központi vezet6je. ) 

+ + + + + 

ESZAKAMERlKAI EGYESULT ÁLLAMOK 

CLEVELAND (Ohio) A Magyar Csendórök Családi -Közösségé-be (MKCsCsK) 
tömörült bajtársaink 1985-ben is megtartották, immár hagyományos Csen
d6r Szilveszterüket a Highland Party Center helyiségeiben. 

A kétszázf6s vendégsereget a nagy teremben kényelmesen helyezték el, 
s a terítés, a díszités, az ízletes vacsora mindenki megelégedését vívta 
ki. tjfélkor frissen salt töpörtyOs pogácsát, salt kolbászt és sütemé
nyeket szolgáltak föl, s az Űjesztend6 köszöntésére pedig egy nagy üveg 
pezsg6 szolgálta a hangulat emelkedését. A kiváló hangulatot szolgálta 
HEGEDEOS KÁLMÁN közkedvelt zenekara, így nem csoda, hogy a vendégek zár-
6rakor nem szívesen akartak haza menni. 

A figyelmes és gondos rendezésért MOLNÁR ISTVÁN elnököt, v.KEMES 
LÁSZLÓ F6rendez6t és a rendez6 bizottság többi tagját méltán illeti elis
merés. Köszönetet érdemelnek ezen kíval a Pert y CQnter tulajdonosai, 
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az ANDERSON házaspár, kiknek e16zákeny udvariasság4, segít6kászságe 
a bál sikeráhez ugyancsak hozzájáruit. 

Bár a megjelentek száma nem érte el a tavalyit, az erkölcsi si~er 
semmiben se maradt el a mált Szilveszter mögött. Bajtársaink f~radtha
tatlan munkája és barátaik pártfogása biztosítja ugyanis azokat az a
nyagiakat, melyekkel a Közösség, karácsonyi segélyezését biztosítja.Az 
elmult évben 1,300.-dollárt küldtek segélyezésre, s más magyar cálokat 
szolgáló jótékony és kulturális egyesületekpek.(K.K.1986.II.18.-) 

A CSENDORNAPRÓL 1986.II.16.-án emlékeztek meg bajtársaink társas- _ 
ebéd keretében. A bajtársakból és barátokb61 ál16 180 fós közönséget ., 
MOLNÁR ISTVÁN elnök köszöntötte, akik vas-tapssal ünnepelték az elnök 
kérésére felálló csend6röket és hozzátartoz6ikat. : 

Utána megemlákezett ~z elmult évben elhunyt bajtársakr6l ás néma 
fe'lállással áldoztak azok emlékének .. 

Ezt követ6en az elnök beszámolt a karácsonyisegélyezásr6l, melynek 
keretében ' majdnem 30 személynek küldtek pénzbeli segítséget. Továbbá a 
H6si--Emlék turul madarára 500.00, az Erdélyi Bizottságnak 400.00, s a 
Magyar Public Rádi6ra 100.00 dollárt juttattak. A közönség nagy taps
sal jutalmazta a beszámolót, különösen, mikor az elnök megemlítette, 
hogy minden évben kevesebben vannak, de pártfoq6ik száma ugyanolyan 
arányban növekedik. A kellemes hangulatban, baráti beszélgetések során 
társaslapon küldték üdvözleteiket CSEPI BÉLA ezds.úrnak -(USA) és az 
MKCsBR kp.veiet6jánek (Kanada),/aki hálás köszönettel viszonozza a j6-
kívánságokat ezúton is bajtársi szeretettel./ (.M.I.1986.II.18.-) 

A VIT~ZI REND OHIO-i csoportja e16adássorozatot tart a Magyar Evan
gélikus Egyház termében ( W.98 ás Denison sarok ), melyre az emigráci-
6s ~yarsá90t szeretette1. várja: . . . 

~1!86.II.23.-án v.SZATHMÁRY KAROLY szkv.m.kir.cs6.szds. a torontoi 
M.Kir.Csend6r és Vitézi Muzeum alapítójának emlékére bemutatásra kerül 
a muzeum vetítettképes mtlsora. ( 1973-84 ) 

1986.III.9.-én a Szentkorona vándorlása 1944-78 és a Szentkorona 
emlékmtl leleplezése Mattsee-ban 1983.IX.15.-~n c. vetítettképes mtlsor. 

1986.III.23.-án "The Martyrdom and the Glory " Mindszenty J6zsef 
bíboros hercegprímás halálának 10. évfordul6jára készített vetítettké-
pes mdsor. . 

1986.IV.13 .. -án él. "Vidéki fiskális" ( mozg6káp vetítés) 
gr. WASS ALBERT ír6 üzenete, 1985.X.13.-án 

A képanyagot és hangszalagokat SIMONSITS ATTILA készítette. 
Beláp6díj nincs. Az emigrác1ós magyarságot várja a Rendezőség. 

A MAGYAR HOSIEMLtKMOVET 1986.VI.1.-én fogják felavatni a Nagy-Cleve
landhoz tartozó North-Olmsted-i Sunset Memorial Park temetóben.Az em
lékmtl két oldalán urnák elhelyezésére szolgá16 építmények,körUlötte 
sírhelyek lesznek. Ez alkalommal az MaBK, a VitézL Rend és a helybeli 
MCsCsR rendez találkoz6t az összmagyarság bevonásával V.30 - VI.1.-1q. 
Szeretettel várnak mindenkit. (H.U. 1985.szept.) 
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SARASOTA (FLA.) A helybeli és a környéken lak6 tíizér-bajtársak, 
1985.XII.4.-én a Lido-Beach-i Holiday-Inn kUlöntermében jöttek össze 
véd6szentjüket ünnepelni. GYÖRGY ÁRPÁD c.ref.püspök fohásza után az 
Unnepséget APÁTHY LÁSZLó nyitotta meg. A mtlsort MERtNYI KÁROLY tíi.ezds. 
vezette le. A hagyományos "Borbála-tekercs"-et v. BARANCHI TAMÁSKA END
RE olvasta fel, keltvén kellemes hangulatot vidám rímeivel. A mGsor 
következ6 részében dr. FURY LAJOS olvasta fel három katonai tárgyá no
velláját. A kellemes hangulatban eltöltött est kivá16 rendezéséért az 
érdem APÁTHY LÁSZLÓNÉT illeti meg. (v.B.T.E.1985.XII.26.-) 

A CSEND6RNAP1 MEGEMLtKEZtST ugyancsak a fenti helyen,1986.II.14.-én 
este 6 órakor, míisoros társasvacsora keretében tartották meg a cs6.baj
társak, barátaik és hozzátartoz6ik társaságában. Ezt a Csend6rnapot a 
h6si halált halt NAGY ZSOMBOR szds. emlékének szentelték, aki a budai 
kitörés alkalmával áldozta életét a Hazáért. 

A különtermet a 100 éves J.D.t. nagy dombormíive, a csend6r H6siem
lékmG és az 1940-es hadnagyavatáson készült fölvétel képei díszítették. 
A volt M.Kir.Honvédséget, Rend6rséget, valamint a Vitézi Rendet számo
san képviselték. A vendégeket az est f6rendez6je: v. BARANCHI TAMÁSKA 
ENDRE, az MKCsBK volt vezet6je fogadta és köszöntötte. Az üdvözlés után 
F6t.GYÖRGY ÁRPÁD c.ref.püspök.imádkozott, mege~lék&zvén a nemrég el
hunyt MERtNYI KÁROLY ta.ezds.,tb.cs6.-r6l, aki tevékeny tagja volt a 
csoportnak több éven keresztíil. 

Az ünnepi vacsora elfogyasztása után, a f6rendez6 felolvasta az 
MKCsBK központi Vezet6jének Csend6rnapi körlevelét, majd ~ távollév6 
v.ÁGHY - ASBÓTH ZOLTAN ezds.úr, v.NÉMETH ENDRE, NAGY JÁNos cs6.szakv. 
Udvözleteit. Ezt követ6en Főt.GYÖRGY ÁRPÁD, az Erdélyi Világszövetség 
elnöke az "E.V.SZ. BecsUletrendját a Csilla,qal" kitüntetést és diplo
mát ny\1jtotta át v.BARANCHI TAMÁSKA ENDRÉ-nek. 

Az ünnepi beszédet v. JEZIERSKI LEWALT LÁSZLó vk.6rgy.,tb.cs6. tar
totta, visszaemlékezve csend6rálményeire gyerekkorát61 a budai harcokig. 

A hírad6 csend6rnek Budavárból 1945.II.l1.-én sugározott utols6 
üzenetét v. SZENDI JÓZSEF 6rm., az MKCsBK vezetőségi tagja olvasta föl 
mély átérzéssel. A mG sor következ6 számaként v.JEZIERSKI LEWALT LÁSZLÓ
Nt - szép díszmagyarban- lépett a mikrofon elé és szavalta PAPP-VARY 
ELEMtRNÉ, szül. SZIKLAY SZERÉNA: "Hitvallás"-át, a Magyar Hiszekegyet. 
Ennek utols6 versszakát a közönség felállva, együtt mondta az el6ad6val. 

A gazdag és tartalmas mGsort dr. FURY LAJOS fejezte be napjainkb6l 
vett tárgyú novellájának fölolvasásával. 

Bajtársaink közül személyesen vettek részt az ünnepélyes összejöve
telen: Dr. BORHY EMIL, GöRGEY KÁLMÁN, KISS GÁBOR, KISS KÁROLY (Kanada) 
dr.KULI SANnOR, PEXARY ISTvÁN (Va.) SöRÉNYI ISTVÁN (S.C.), Nt.Dr.SZABÓ 
KÁROLY (Wisc.), valamint v. SZENDI JÓZSEF, SZENTKLÁRAY NORBERT. 

n Ha Isten megt art bennünket, jöv6re djra találkozunk!" búcs'l1ztak 
egymást6l. ( csend-őr-szem, 1986.11.17.-) 

( A tartalmas, szép mdsorral megrendezett sikeres Csend6rnaphoz 
szivb6l gratulálunk! Kp.Vez.) 

+ + + + + 

KANADA 

TORONTO (Ont.) MKCsBK csoportunk 1985.XI1.1.-én a helybeli "Csárda" 
étterem különtermében összejövetelt tartott. A gyíilést dr.SZALONTAI 
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SANDOR csop.vezet6 nyitotta meg és részletes beszámolót tartott az 
1985. év eseményeir6l,melynek középpontjában a muzeum állott_ 

vitéz SZATHMÁRY KÁROLY m.kir.cs6.szds., MKCsBK muzeum6r, majd a M. 
Kir. Fegyveres Er6k Muzeuma örökös tb. elnöke és kurátora emlékének 1 
perces hallgatással rótták le kegyeletüket. 

A beszámol6 után kialakult vélem~ny szerint kívánatosnak tartják, 
hogy fiatalabb, vagy köz'pkorú ( lehet6leg as6.leszármazott ) személyek 
vétessenek figyelembe, akiket a muzeum és régészet érdekel, hogy majd 
kés6bb, sZükség esetén a muzeumi teend6ket átvehessék. 

A csop.vezet6 fölhívta a bs.-ak figyelmét, hogy 1986-ra esedékes 
hozzájárulásukat az MKCsBK B.L.-nek juttassák el. Az összejövetel han
gulata családias és kedélyes volt és annak a jöv6ben valÓ megismétlé
sét határozták el. A gyGlést 2 6rakor bajtársi ebéd követte, melyen kb. 
40 f6 vett részt. (Or.SZ.S. 1985.XII.5.-) 

WELLAND- NIAGARA FALLS (ONT.) csoportunk vezet6je SIMON IMRE törm. 
körlevélben értesítette ki a bajtársakat a II.14.-én tartand6 Csend6r
napról és küldötte ki másolatban a központi körlevelet. ~ rossz id6 
ellenére is szép számban vettek részt a wellandi magyar r.kat.templom
ban 9 órakor megtartott szentmisén. A miseénekeket KöRMENDY JMOS bs. 
felesége orgonán kísérte. Utána bajtársi összejövetelt tartottak és so
káig elbeszélgettek a régi csend6r életr61. (S.I.1986.II.15.-) 

MONTREAL (Quebec) vitéz GÉCZY MIHALY szkv.m.kir.cs6.6rmestert (Beacon
field, Que.) 1985.XII.8.-án Montreálban, a Magyarok Nagyasszonya temp
lomban a szentmise után, vitéz DETRE GYULA fhdgy . a Keletkanadai Vité
ziszék Kapitánya, a Rend F6kapitánya nevében, vitézzé avatta. Beszédé
ben kiemelte, hogy "vitéz GÉCZY MIHÁLY 6rm., nemcsak 1944-ben a Tisza 
vonalon 19 esetben önként végrehajtott felderítő szoigálatban, de a 
11 évig tartó börtön ideje alatt is bátor magatartást tanusított. (v. 
D.Gy. 1985.XII.8.-) 

MKCsBK CSOPORTUNK a CSENOORNAPOT 1986.III.2.-án tartotta meg, sze
rény keretek között. Szentmise / Istentisztelet után a Szent István 
Kultur Egyesület éttermében közös ebéden vettek r'szt. Vendégeikkel 
együtt 23-an jelentek meg. Az ebéd befejezése után CSERHALMI FERENC 
6rm.csop.vezet6 felolvasta a Központi Vezetó Csend6rnapi körlevelét. 
Utána kezdetét vette a társalgás, csendór események és élmények meg
tárgyalása. Nagyon jól esett egy év után ismét együtt lenni a bajtár
sakkal, ft mert sok mondanivalónk van egymásnak, s jöv6re, majd foly tat
juk. Aki megéri. ft (Cs.F. 1986.111 . 6.-) 

( Addig is össze lehet ám jönni, jön a H6söknapja és a piknik.Szerk.) 
CALGARY (Alberta,) 1985.IX. 8.-án az MHBK, MKCsBK,MSzVSz. és a Vi

tézi Rend helyi c s oportjai a Magyar Kanadai Kulturközpont területén 
tábori misén vettek részt, majd az MaBK rendezésében közös pikniket 
tartottak. A rossz id6 miatt a terítés a bels6 teremben történt. A 
hangulat azonban változatlanul vidám és barátságos volt, s sokáig el
beszélgettek. 

A bajtársi egyesületek 1985.XI.30.-án a r.kat.magyar egyház Szent 
István termében "Borbála est a székely népért" címmel tartották meg a 
hagyományos tGzér-emlékestet. A kibővített "Borbála-tekercs"-et VARGA 
Lász16 bs. írta és adta e16, s kapott utána lelkes tapsokat a közönség
től. A j övede lemb6l 1, OOO. - dollárt utalt át az MHBK az Erdélyi ,Bizott-
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ságnak (Committee for Transylvania, Rochester,N.Y.USA., vezet6 v.LOTE 
LAJOS ). 

A Magyar Szabadságharcos Világszövetség helyi csoportja a helybeli 
magyar egyházakkal és egye sületekkel együtt 1985.X.27.-én a Kulturköz
pont nagytermében tartotta meg a magyar Szabadságharc 29. évfordul6ját. 
Unnepi sz6nok volt SZöRÉNYI tVA színmavészn6, az Amerikai szabadság-It 
harcos Szövetség volt elnöke. A Magy.Nyugdíjasok Snekkara is szerepe v. 
KERESZTES LAJCS vezényrésével. 

A MKCsBK h~lyi csoportja 1986.II.16.-án emlékezett meg a Csend6r-
napr61 a bajtársi egyesületek és barátai társaságában. II.1S.-én 10h.
kor az Arpádházi Szent Erzsébet templomban szentmisét és szentbeszédet 
mondott Ft. GOMBOS MIHÁLY, majd a központi vezet6 bajtárs koszorót he
lyezett a Magyar H6siemlékmare. Ezt 12-kor a Stampeder száll6 különter
mében fogadás, majd társasebéd követte. Unnepi beszédet mondott FEKETE 
FERENC, a M.Sz.V.Sz. helyi csoportjának volt vezet6je. Résztvettek: 
Ft. GOMBOS MIHÁLY, Nt. GöNDöC~ KÁLMÁN, v.HANGODI JANOS feleségével 
(Victoria B.C.), valamint v.DUSKA LAsZLÓ MHBK kp.vezet6,tb.cs6.,továbbá 
DANIEL JANOS MHSK csop.vezet6, MAGAS ISTVÁN a M.Sz.V.Sz. elnöke, tb.cs6. 
csAK ATTILA a ~.M.Kulturközpont elnöke, BAGOSSY LASZLÓ az E.H.f6szer
keszt6je és feleségeik. A bajtársakkal együtt 60 személy. 

16.-án a KálvinoMagyar Ref. templomban tartott Istentisztelet kere
tében Nt. GöNDöCZ KALMAN mondott imát elesett és elhunyt bajtársainkért 
és emlékezett meg a m.kir. Csend6rségr6l. 

Az MaBK HELYI CSOPORTJA 1986.II.22.-én tartotta 30.JUBlLÁRIS HUNGARIA 
BAL- ját a Westin nagyszáll6 báltermében a magyar egyházak, társadal
mi és bajtársi egyesületek közremaködésével , közel 400 személy részvé
telével. A szövetséges, tartom4nyi kormányok, a hadsereg, az RCMP kép
visel6i tb. f6védnökei és vendégei voltak abálnak. 

A bál célja a fiatalságnak a magyar közösségi életbe val6 fokozott 
bevonása. Ezt a célt szolgálták az el6készületek, melyeknek eredménye
képpen az els6bálos lányok kering6jét ez évben 15 pár táncolta. 

A bál második fénypontja volt a palotás, melyet 16 fiatal pár muta
tott be ragyog6 díszmagyarban, illetve zsin6ros huszáratiliában. A kö
zönség j6l megérdemelt tapssal jutalmazta a fiatalok több h6napon ke
resztal végzett munkáját. 

Az MaBK Hungária Bál megtisztelt vendégei voltak Dr. J.R.C. PERKIN, 
az Acadia egyetem elnöke (N.S.Kanada) és felesége, valamint Miss JANET 
KIRKCONNELL, abb6l az alkalomb6l, hogy "HUNGARIAN HELICON" címen a ma
gyar irodalom legszebb lírai és leíró költeményei néhai dr. WATSON 
KIRKCONNELL fordításában Calgary-ban angolul megjelentek. 

A bál szünet jében az MHBK "VADRÓZSA" tánc csoport ja 11 párral, szín
pompás, eredeti népviseletben magyar táncok at mutattak be, majd 12 le
gény XVIII. s zázadbeli szatmári toborz6t táncolt zstn6ros, korha e
gyenruhában. 

Számosan kaptak eli smerést a bálok folyamatos rendezése és a táncok 
betanításáért. A bál kiemelked6 társadalmi sikere a helybeli magyarság 
együttmaködésének eredménye volt . Elismerés illeti a 20 f6s Bálbizott
ságot, ifj.KISS GYULA f6rendez6t, továbbá DANIEL JANOS-~, a bál elnö
két, csop.vezet6t, kinek fáradhatatlan gondossága, kitartó munkája egy 
pillanatra sem szünetelt . Az 6 érdemük, hogya 30 . bál, 'fényes kUls6-
ségeivel, a magyaros jelleg megtartásával, a fiatalság nagyszámá bevo
násával nemcsak Kanadának, hanem az egész magyar emigráci6nak is egyik 
legszebb társadalmi eseményévé emelkedhetett. 

+ + + + + 
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IV.' 

A MAGYAR tLET EGYESULETI ts TÁRSADALMI ESEMtNYEI 

AUSZTRÁLIA 

SYDNEY (N.S.W.) 1985.IX.13.-án rendezte meg a Lengyel- Magyar Szö
vetség a Jaltai Egyezmény elleni tiltakoz6 nagygyGlését. A Saint Mary 
székesegyházban a f6papi nagymisén a szentélyben 30 zász16s-csoport 
képviselte a nemzetiségek egységes felfogását. A négy magyarzász16s 
küldöttség, közvetlenal az ausztrál és a lengyel nemzeti zász16 után 
került besorolásra a hagyományos lengyel-magyar barátság kihangsályo
zására. 

A Sydney város, Town Hall nagytermében tartott nagygyalésen részt
vettek a lengyel nemzeti és bajtársi közösségek, az oroszok által ma is 
megszállva tartott országOk u.n. 'tRabnemzetek", Captive Nations küldött
ségei, tagjai és a magyar bajtársi közösségek. így az MHBK, MKCsBK, 
Szent László Rend és Társaság, az N.S.W. Magyar Szövetség, valamennyi
en zászlóik alatt. Csoportunk zászlóját KOLTAY IMRE bs. vitte. 

A nemzetisé~ szónokok, valamint a helyi politikai csoportok és a 
parlament képviselői, egyértelmaen marasztalták el az u.n. nyugati ha
talmakat, akik "létrehozták és aláírták a szerz6dést és azt be nem 
tartva, a teljes rabságba tasz!tották,- engedVe Stalinnak,- Kelet-Eu
r6pa 100 milli6t, kitev6 népeit. " 

Nagy jelent6ségfivé tette ezt a megmozdulást az a tény, hogy azt, az 
egyik If gy6ztes állam ", Lengyelország szabad népe kezdeményezte. 

BLACKTOWN (N.S.W.) öreged6, magtnyos, betegápolást és gondoskodást 
keres6 honfitársaink befogadására nyitotta meg kapuit 1984.IX.1S.-én a 
Szent Erzsébet Ápo16 Otthon. ( B.L. 1985/1.szám ). Sydney-i csoportunk 
tagjai változatlanul támogatják és készséggel veszik ki részüket az 
Otthon életében. Az Erzsébet-napi vásáron, nemcsak a berendezési mun
kában segítettek, de 6k a nagy forgalom és a parkolás irányítói is. . 
Bajtársunk, aki az Igazgat6ság titkára, szerkeszt6je a "Szent Erzsébet 
Értesít6"-nek. (DrNJ.I. 1986.1.21.-) 

+ + + + + 

EURÓPA 

KLAGENFURT (Ausztria). A helybeli magyar közösség 1984-ben jun.3.-án 
a trianoni békediktátum 64. évfordulóját mege16ző napon tartotta meg 
H6söknapját. H6seink lelki Udvösséqéért bemutatott szentmise keretében 
elhangzott szentbeszédb61 az alábbiakban hozunk részleteket: 

Kedves Magyar Testvéreim! 
Május utolsó vasárnapján, H6söknapján világszerte ünnepeltek. Immár 

századok 6ta él a népben, hogy ezen a vasárnapon minden nemzet és nép 
a maga hőseiről emlékezik. Azokr61, akik életüket adták a Hazáért! 

Van-e még egy másik nép a világon, amelynek a maga megmaradásáért, 
szabadságáért, vére hullásával oly sokat kellett fizetnie, mint nekünk, 
magyaroknak? Történelmünk vérzivataros küzdelmei alakították ki azt a 
katonaeszményt, amelyre ma emlékezünk. 

Mondjuk és hirdetjük: a magyar katonanemzet volt és az is maradt 
mindenféle változáson keresztúl! Bármennyire is akarták feledtetni a 
multat, a katonasz!v felülemelkedett. A magyar nép tudatában 6rízte és 
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6rzi ma is h6sei tiszteletét. 
Ma Magyarországon nincs egyetlen magyar katonatemetd. Nem furcsa, 

hogy van a bulgároknak, a románoknak, a szerbeknek, angol, amerikaiak
nak, s6t a németeknek is, de a magyaroknak? •• Nincs semmi és senki, 
aki ma emlékeztetné a ma otthon éld magyarokat, hogy magyar honvédek 
százezrei adták életüket a hazáért. Ne mondjuk, hogy nem! Eze16tt pár 
évvel, magyar ír6 írta le végre e16ször: ezek az elesett magyar kato
nák h6sök voltak.S6t, maguk orosz történészek írtak le ilyeneket: a 
magyar hadsereg oroszlánként harcolt.a. Hát másoknak kell kimondani a 
saját h6seinkr6l a véleményt? 

Egy hazalátogat6 egyszerCí magyar mondja el: " Megállok az els6 vi
lágháborús emlékmCí e16tt! Keresem, milyen emlék 6rzi annak az 50 fa-
1umbelinek emlékét, akiket a második v i lágháború sz6rt szét idegen 
földön •• .• ~ ... ~ ~ .•• Az emlékmCí ott áll a falu közepén, a tábláján 72 név 
volt. Közülök 62 az e1s6 világhábort1b61. 194 3-ban, mikor fel vés.ték a 
másodikban elesettek nevét, még csak tízen voltak. De ma, egyikük neve 
sincs ott. Egy éjszaka,- hallották a kopácsolást az ötvenes években, -
levésték mind a tiznek a nevét a márványlapr61. S az emlékmCí e16tt nem 
állnak meg az emberek. Riadtan .szedik a lábukat. Én itt állok a meg
csonkított emlékmCí el6tt és szégyenkezem. Pedig magyarok 6k! Testvér
bátyáink 6k ismeretlent1l is ••• " 

Emlékezzünk hát MI és 6rizzük emléküket hCíségesen mindqzoknak, akik 
a haza védelmében aaták oda életüket. Hívatásunk egyik leyiontosabbika 
!!! megünnepelni 6ket,1.t1; me<Jtat:talli ' az~t·thon , ~l,fel~eti;;.1~et.t.l,'()t;t;,:,Jiö
söknapját és értük szívb61 jövd imát mondani! (Beküldte:S.I.1985.V.8.-) 

LONDON (Anglia). Kádár János, a Magyar Népidemokratikus Köztársaság 
elnöke, 1985.X.30.-án, hívatalos min6ségben Londonba utazott, vissza
adni az angol minszterelnök 1984-es budapesti látogatását. 

Érkezése el6estéjén, az Angliában éld volt magyar politikai foglyok 
nevében a MAGYAR SZABADSAGHARCOS VlLAGSzöVETStG nagybritánniai csop.-ja 
" A Kádár rezsim összefoglalása 1957-1985 " címen memorandumot nyújtott 
át Rt.Hon.M. TATCHER miniszterelnöknek. Ennek másolatát elküldötték 
néhány miniszternek, képviseldnek, politikai pártok vezet6inek és 14 
vezet6 lapnak. 

Az összefoglalás röviden ismerteti az ezeréves Magyarország földa
rabolását hoz6 Trianoni Békediktátumot, a Yalta-i Egyezmény tragédiá
ját, az egyetemes magyar er6feszitést 1956-ban, az imperialista szov
jet~orosz csatl6srendszer visszautasitására, majd a Helsinki Egyezmény 
kudarcát. Az ut6bbi években több nyugati újságcikk hirdeti fennhangon 
a magyarországi gazdasági helyzet javulását, az u.n. "gulyáskommuniz
mus" eredményeit. Ezek azonban, csak látsz6lagosak és Kádár János sze
mélyéhez vannak kötve. Az érdem, az 1956-os forradalom százezernyi 
névtelen h6si halott jáé. Kádár egy kompromisszumot ért el. a továbbra 
szovjet megszállásra ítélt ország részére. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy még az adott körülmények között is, nem tehetett ,volna többet. 

Kérdezzük meg,- mondja a memorandum - mit kíván a magyar nép? 
Eleinte Kádár azt állította, hogy az 1956 "ellenforradalom" volt! 

No és, ha az volt? 1948 6ta nem volt szabad választás Magyarországon! 
Az ezeréves országnak a lakossága, végül is egy szabad, népképviseleten 
alapú16 választást kívánt az alkotmányra, az emberi jogokra, a belü
gyekre, melyek a korszera államiság ismérvei világszerte. 

Általános vád Kádár János ellen, hogy sohasem emelte fel sz~.yét ,ll 
Trianoni Békediktátummal elszakított 7 milli6 magyar sorsa érdekében. 
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Mi · nem látjuk ugyanis az okát, hogy miért kell fenntartani a qy6z
tes államok 65 éve fennál16 történelmi tévedését? Nem vádolják Kádár 
Jánost az emberiség és a magyar Nemzet elleni bdncselekményekkel, az 
6 vétkessége mulasztásaiban van, a reformok terén, melyeket ma is hiá
nyol a magyar Nemzet, melyeket 6 Moszkvában, mikor nyílvánva16an. e16-
nyös helyzetben volt letárqyalhatott volna. Nevezetesen: 

1.) Nyugati mintájú általános választások, még akkor is, ha azok a 
keleti tipusú szocialista kormányforma el6nyére lesznek, . 

2.) a sajátságos magyar intézmények visszaállítása a vallásoktatás
sal együtt, 

3.) a tanít6 szerzetesrendek visszaállítás·a a református és evangé
likus egyház 1948 e16tti közép- és fels6iskolai tanszékeinek 
visszaadása, 

4.) határozott tiltakozás az Erdélyben él6 magyar kisebbség elleni 
megsemmisít6 üldözés ellen, 

S.) a Helsinki Egyezményben vállalt kötelezettségek betartását kö
vetelni, 

6.) tiltakozni a Duna foly6 medrének a csehek által javasolt meg
változtatása ellen, mely terv a víz kereskedelmi használatát 
veszélyezteti, 

7.) jelent6s nyugati ipari befektetések elfogadására felmerUlt aján
latoknak - talán szovjet-orosz nyomásra va16 - elmulasztása. 

A memorandumban kérik Kádár Jánost, hogy ne szántassa föl az 19S6-os 
szabadságharcosok jeltelen sírjait, miután azok kiom16 vére alapozta 
meg az 6 uralmát. Adja. vissza a hitnek a jogát és a nemzet összes tör
ténelmi keresztény értékeit, melyekért küzdött az elmult 1000 év során. 
Tartsa tiszteletben 1941 óta nyugvó h6si halottaink sírjait. 

végal a külföldre kiküldött kulturcsoportok az igazi magyar ( ás nem 
cigány) mavészetet és kulturát mutassák be. Terjesszék az igazi magyar 
történelmet és kulturát. 

Aláírták a Maqyar Szabadsá.gharcosok Világszövetség nagybritánniai 
csoportja nevében: vitéz sZAKÁLY JÁNOS elnök és NADASDY JENO titkár. 

~ Memorandumra J.A.BIRCH, a külügyminisztérium keleteur6pai osztá
lyának vezet6je válaszolt 1985.XI.7.-én, mi szerint 6k hiszik, hogya 
mai komplikált világban a fontos, hogy inkább a jöv6t nézzék, mint a 
multat. Meg kell kísérelni maköd6 kapcsolatot teremteni országok között, 
beleértve azokat is, melyek kUlönböz6 társada~i ideol6giákban élnek, 
különösképpen azok között, melyek közös eur6pai hagyományokkal rendel
keznek. 

A londoni "OBSERVER" 1985.XI.3-iki számában NEAL AS.CHERSON: "Hungary: 
Make love and stay a virgin n c. cikkében ( kecske is j61lakjék és a 

káposzta is megmaradjon ) mie16tt Kádár János mdködését ismertetné, az 
örök magyar találékonyságnak állít emléket. Fölemlíti KEMPELEN FARKAST 
a XVIII. századbeli kivá16 magyar matematikust, aki a sakkoz6 gépet, 
dr. RUBIK ERN6T, aki a Rubik-kockát és BíRÓ LÁSZLóT, aki a qoly6stollat 
föltaláita. 

Kádár látogatását egyáltalán nem mutatta a T.V., ami d.gy nézett ki, 
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hogya kormány szégyelte ezt a gyilkost mutogatni. Az djságok is a11g 
emlékeztek meg az eseményról, az OBSERVER-t kivéve. (v.Sz.J.1985.XII.15.) 

GRAZ (Ausztria). A helybeli Christiana Hungaria EgyesÜlet 1985.VIII. 
23.-án szentmisével ünnepelte Szent István napját a kolostor kápolná
jában, mely után a közönség a nagyteremben jött össze, holv.LENGYEL 
BÉLA altbgy.dr mondott beszédet. Az ünnepélyen a helyi magyarság sorai 
között többen ott voltak hazdir61, turista-honfitársaink is. 

MARIACELL (Ausztria) 1985.IX.21 és 22.-én negyvenedszer vettem részt 
a magyarok máriacellizarándoklatán. Este 20 6rakor a körmenetben him~ 
báló gyertyák világa mellett szálltak az égbe Máriacell utcáiról magyar 
énekek és imdáságok. A 22.-én tartott ünnepi szentmisét Ft.IÁSZLó IST .. 
vÁN burgenlandi püspök és több magyar lelkés.z közösen mutatták be. 

Nekem kÜlönösen emlékezetes' az "elsó zarándoklat, 1946.VIII.15.-én. 
A Máriacellbe induló aut6busz egy dtszakaszon az oroszok z6náján 

kellett hogy áthaladjon. A "tovarls"-ok az úta sokat igazoltatták és ha 
ilyen kis legyet, mint én elkaptak, elkÜldték "leveg~változásra" ,a vi
lág havös oldalára. Az oroszokat kikerülve, az dtnak egy részét gyalog 
kellett megtennem zuhog6 es6ben. öltözetem egy angol cukorzsákb6l ké
szült rÖVidnadrág és olasz katonaing volt. . 

Mindenszentekkor saját termésa virága1mb6l vittem a Hósök sírjára. 
Mikor Grázba utazom, a H6sök temet6jébe is kimegyek, ahol HADNAGY IST
VÁN cs6.fótörm. és sok más honvéd bs. alussza örök álmát. A temetót 
most hó borítja. A sírok csendesek. A lelkek Istennél vannak. Érzem 
bajtársainknak Isten országából jöv6 szeretetét. Ha nem viszek virágot, 
imát teszek a Mindenhat6 lábai elé és kérem, adjon bajtársainknak örök 
boldogságot. ( B.J. 1986.1.3.-) 

+ + + + + 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESULT ÁLLAMOK 

CLEVELAND (OHIO) 1985.X.28.- XII.l.-ig három nagy magyar esemé~y 
színhelye volt. 

A XXV. évi jubileumi Magyar Kongresszuson a XXIV. Arpád-pályázaton 
" . kihírdetett eredmények közÜl az alábbiak mutatják bajtársaink sikeres 

részvételét: . 
Dr. ENDREY ANTAL tb.cseS. ARANY ÁRPÁD-ÉRMET nyert (Melbourne,VIC. 

Ausztrália) a "Magyar Archiregnum" c. a Melbourne-~ Magyar Intézet 
kiadásábanmeqjelent könyvével. . 

'Ogyszintén EROEY SÁNDOR t.b.csendőr (München,B.R.D.) " A Recski tábor 
rabjai " c. könyvével. 

A pályázaton is~ét sikerrel vett részt DOMOKOS SANDOR , (Winnipeg,f~., 
Kanada) a "Szétsz6r6dás u c. könyvével ·(B.L.1985j2.szám.), valamint a 
fényképészeti kiállításon. 

Az év magyar egyesülete: a torontoi "Magyar Ház", a ·Kanadai Magyar 
Kulturközpont. (Toroto, Ont.Kanada.) 

ASZABADVlLÁGI MAGYAROK IV. Világkongresszusának tárgysorozatával 
kapcsolatban, .NADAS JÁNOS dr. kezdeményezésére a Cleveland-i nemzetisé
gieknek mintegy 80 kiküldött je GEORGE V. VO I NOV1 CH magyarbarát polgár
mesterelnökletével a cs~cstalálkoz6 előtt, okt.7.-én alést tartott,ame
lyen a JALTA-i kérdésben RONALD REAGAN USA elnökhöz intézett emlékíratot 
a Cleveland-i városháza dísztermében ünnepélyesen aláírtak és az elnök
nek megküldték. 

Négy napon át a polgármester rendeletére a városházán az amerikai 



- 26 -

lobogó mellett a magyar zászló lenget t. Kossúth Lajos, Pet6fi Sándor, 
Mindszenty J6zsef b!boro~ szobrára és az épülóben lév6 magyar hósi 
emlékmdre a Világkongresszus egy-egy kUldöttsége koszorút helyezett. 
( K.M.V. 1985.XII.22-29 ) 

YONKERS (N.Y.USA.) Az ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT egyházközség 1985.X. 
27.-én Szabadságharcos Unnepélyt tartott. Magyar szentmise, társasebéd 
után a Mindszenty Emlékkép megkoszorúzása következett, majd bemutatták 
MINDSZENTY JÓZSEF bíboros hercegprímás életét, színes, vetítettképes 
·mdvészi felvételekben. Rendezte SIMONSITS ATTILA. A mOsorban szerepelt 
az énekkar és a 3.sz. GÉRECZ ATTILA Cserkészcsapat. 

+ + + + + + 

. KANADA 

TORONTO, (Ont.) Prof. VASTOKAS ROMAN követelte, hogy a nürnbergi 
bírósághoz hasonló szerv vizsgálja ki a szovjetuniós banöket. 1940 
juliusában kezd6dött el, 2000 férfi, asszony és gyermek eltünésével a 
kis litván népnek irtása. A tanár szerint a Szovjetun1.o 350,.000 litván 
Szibériábá való számdzetéséért fele16s, akik minden valósz!naség sze
rint elpusztultak. Ehhez még hozzá kell adni, vagy 50,000 embert, 
akik a vörös hadsereg ellen harcoltak. . 

Hívatkozott a tanár arra, hogy amíg Ribbentropp-ot halálra ítélték 
és kivégezték, addig Molotov, akit Ribbentropp cinkosának nevezett,ma 
is él, sót tavaly a Lenin nagydíjat kapta meg szolgálataiért. (Perthi 
Magyar Hírek, 1985.okt.) 

A CALGARY-i KANADAI MAGYAR KULTUREGYLET és a Református Egyház BOCS
KAY KöR-e 1985.XI.10.-én RÁK6CZI EMLtKUNNEPtLYT rendezett a Kossuth 
teremben. A gazdag mdsor keretében "POZSONYTÓL-KASSAIG, RÁKÓCZI FöLD
JÉN II címmel vetítettképes e16adást tartot t BAGOSSY LÁSZLó, az Encyclo
pedia Hungarica f6szerke.szt6je * Rendezók voltak v.SEBŐ ERNO és TÓTH 
LÁSZLÓ. 

VICTORIA (B.C.) 1985.XI.11.-én - mely Kanadában az I. Világhábord 
befejezése és az elesett hősök emléknapja,- a helybeli egyesületekkel 
együtt, 19~5-ben el6ször, a magyar közösség küldöttsége is . koszorút 
helyezett a kanadai frontharcosokkal együtt a hábords emlékmOre. 

A koszorút v. HANGODI JÁNOSNÉ, v. HANGODI J~NOS MKCsBK helyi csap. 
vezető felesége tette le, a hívatalos koszorún külön magya,r nemzetiszí
na szalaggal, melyen az alábbi felírás volt: " The Hungarians died for 
their freedom in 1956' "(~A magyaroknak, ak i k 1956-ban szabadságukért 
adták életüket! II) Az ünnepélyt a helyi T.V. ls fölvette és sugározta. 
( v.H.J.1986.I.18 és a TlMES-COLONIST 1985.X.24.-) 

NANAIMO (B.C.) 1985.X.23.-án a Nanaimo-i Magyar Kultur Társaság 40 
tagja fölvonult a városi Cenotaph-hoz ( világháborús emlékma ), ahol 
v.POLGARI LÁSZLó tb.csó. elnök és a kUldöttség helyezett el koszorút az 
1956-ban legázolt magyar szabadságharc emlékére. Utána az 1956-ban 
kimenekUlt soproni egyetem erdészeti karának volt diákjai tájékoztatták 
az érdek16d6ket, hogy mi történt Budapesten okt.23.-án és hogy hogyan' 
verték le a szabadságharcot a szovjet-orosz tankok nov.4.-én. (v.H.J., 
1986.1.18. és NANAIMO DAILY FREE PRESS 1985.X.28.-) 

+ + + + + 
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TANULMÁNYOK, ELBESZ~LÉSEK, CIKKEK, VERS 

Or. SZENTANDRÁSSY ELEK 
Emlékezés v. SATKY JÓZSEF Ezd$. Úrra. 

Jó1es6en olvasgatom a B.L.-ben egyes bajtársak visszaemlékezéseit 
és ez késztetett arra, hogy én is pennát fogjak és megem1ékezzek egy 
szeretve tisztelt e161járónkról: v. Bátky e~ds.Úrró1. 

1940 májusában vonultam be,- mint hadnagy,- a miskolci nyom.ao-hoz, 
mint beosztott tiszt. SIMONYI szds., MÁTHE fhdgy. és jómagam alkot tuk 
a ti.létszámot. Kerületi székhelyen lévén, jelentkeznem kellett a 

"kerpk.-ná1 is, v.Bátky József ezds.drná1. Délceg, jó megjelenésO ár 
volt, aki a vitézségét , mint fhdgy. szerezte az e156 világháborában, 
egy horvát ezred kötelékéb~n. Mint kés6bb megismertem, ha1kszavd, meg
fontolt, kemény katona ( mindíg figye~eztetett félrevágott sapkám 
miatt ), kiváló csend6r, aki megjelenésével tiszteletet tudott paran
csolni annélkül, hogy egy szót szólt volna. 

Szolgálaton kívd1 megért6 bajtárs, akihez mindíg bizalommal fordul
hatott a magamfajta cs6.csemete. 

Egy vasárnap d.u. volt iskolatársammal sétálgattunk a miskolci "kor
zón",- akkoriban még karddal az oldalunkon,- a Korona étterem e16tt, 
amikoris észrevettük, hogy az Ezds. Úr egyedOl al asztalánál. ( n6t1en 
ember lévén, ott étkezett ). Megragadtuk az alka1matí hogy magas e161-
járónkkal közvetlenül beszélqethessünk és enqedélyét kapva asztalához . 
ültünk. 

Az általános beszédtémát kimerítve, egy kis szünet állott be. Nekem 
kellett vinni a szót, mert barátomból is csak harapófogóval lehetett ki
házni csak egy-két szót, amikor is az Ezredes Úr elmosolyodva csende
sen hozzám fordult egy kérdéssel: "Tudod-e, hogy lettél csend6r? " tn 
tisztelettel soroltam fel törekvéseimet, hogy 1931-ben tett érettségi 
vizsgám után önként jelentkeztem katonai szolgálatra, hogya Ludoviká
ra mehessek, stb. 

Ezredes Úr félbeszakított és most, az 6 szavait igyekszem v1sszaad
ni 45 év távlatából: 

" 1937-ben a HM 20 osztályon személyzeti osztályban teljesítettem 
szolgálatot, amikor is az ország megnagyobbodás 1ehet6ségei voltak a 
1eveg6ben és szükségesnek látszott a csend6r tiszti létszám sürg6s ki
egészítése. Mivel honvéd ht.ti.-ek átvéte1ár61 sz6 sem lehetett, a 
tartalékos tiszti állományból kellett utánp6tlást keresnünk,- 1ehet6-
leg a joqvégzettek közül, hiszen a csend6r feladata a fennálló jogrend 
biztosítása vo1t.- így vonult be az e1s6 utánp6tló tanfolyam 1936-ban, 
30 f6ve1 a Ludovika Akadémia 1 'ves utánképzésére. Ámde a k1vá1asztott 
30-ból, egy f6 visszalépett, így annak pótlásáról kellett gondoskodnunk, 
azáltal, hogy az 1937-ben bevonu16 második tanfolyam létszámához egyet 
hozzáadunk. Most kezd6dött a H.M. 20-nál a fejfájás. Ki legyen a kivá
lasztott, a már v1sszaátasítottak közül? Ha ezt vesszük, a másikak 
pártfog6i fogják kifogáso1nl p hogy miért nem az 6 je1öltjUket vá1asz-, 
tottuk?! ••• Sokáig folyt a válogatás a sok pá1yáz6 közül, míg valaki 
megtalálta a megoldást: Van itt, a pályázók között egy megfele16 m1n6-
sítéssel rendelkez6, aki volt olyan merész ( naív?), hogy protekció 
nélkül adta be kérvényét. Hívjuk ezt be és akkor nem érhet minket szem-
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rehányás.:tGY " LET~i:. TE CSENDŐR! tI_ fejezte be beszédét v.BÁTKY Ezds.Úr. 
Az Ezds. Úr vezér6rnagyként ment nyugdíjba. Én soha nem fogom elfe

lejteni ezt a nagyszer~ csend6rt. 
Bélte Poraira! 

+ + + + + 

KOVÁCS JANOS 
HAZA VÁGYOM! 

Egyik reggel felébredtem, elmerengve magam elé néztem, 
Hogy miért is hagytam én el hfitlentll a drága szU16földem. 
1>. szívemben én az6ta sokszor visszavágyom, 
Mindíg, mikor eszembe jut boldogtalansáqom. 

Szép tavasz van, azt gondoltam, haza kéne menni, 
De olyankor eszembe jut, hogy nem vár rám senki, 
Levelemre nem jön válasz, mindhiába várom, 
Édesanyám nincs már nékem, 6t többé nem látom. 

Csendes estén én, amikor a táborba járok, 
El-elnézem az égboltján fény16 holdvilágot. 
Két szememb61 könny csordul ki, mért is vagyok árva, 
Mért nem vagyok én is otthon, szép Magyarországba' ? 

Felh6k szállnak kelet fel61, rossz hírekkel járnak, 
Nem szabad még hazamennem, mert énrám halásznak. 
Csak azért, mert csend6r voltam, egyéb btlnöm sincsen: 
Verje meg hát, ki rám halász, a teremt6 Isten! 

Feffernitz-i magyar tábor, 1946 április 20.- . 

+ + + + + 

vitéz ÁGHY - ASBÓTH ZOLTÁN 

AZ ISTENI HIT EREJE ts SEGEDELME: 

Kedves Jó Bajtársak, Magyar Testvérek! 
Engedjétek meg nekem, hogy mint öreg csend6r katona Bajtárs, aki 

kát Világháborúban vettem részt, másodszor vagyok wnigráci6ban, életem 
folyamán sok veszályes váltságon mentem keresztCil, de szívemben és 
lelkemben mindíg er6s Isteni és Krisztusi Hittel, hogy leírjatn életem 
váltságos "mozzanataít. -

Ezzel, életem alkonyán azt a célt szeretném szolgálni, hogy a mai 
lezüllött, Istentagadó világban, hazátlanságunkban, az utánunk jöv6 
nemzedékeink bizonyítva lássák azt, hogy igazi az Isten! és a Krisztu
si Hit. Fegyelem és erkölcsös élet nélk'Ül az élet maga nem sokat ér, 
romlásba vezet. 

HA ISTEN VELUNK, KICSODA ELLENUNK ?1 
" Egy Zalamegyei kisközségben, Barlahídán születtem 1896-ban. tdesapám 

evangélikus néptanít6 volt; lelkészünk nem lévén, 6 tartotta az evan
gélikus Istentiszteleteket vasárnaponként. 
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4 éves koromban, 1900-ban egy Vasmegyei kisközságbe, Orimagyar6sdra 
kerültünk, ahol már volt templomunk és lelkészünk is. - tdesapám 6 
elemi osztályt tanított, 130 gyereket, S községb6l.- A Hittant is 6 

' tan,ítot;t_a, kiválÓ kántor is volt. O tette er6ssé a lelkünkben él6 Hit 
szikráját, aminek az ereje, eredménye volt, hogy minden vasárnap a 
templomunk jÓ hív6kkel volt tel~. A bOnözés pedig ismeretlen fogalom volt. 

1 • 

Kb. 10 éves koromban, a kertünkben lév6 szilvafák nyáron tele voltak 
fínom hosszú szilvával, amit, mint gyümölcsöt, nagyon szerettem.- Fel
másztama kb. 2 méter maqas kerítés tetejére, hogy szedjek magambak.-
A vékony áq, amibe kapaszkodtam, eltörött és én, hátrafelé, a kemény 
földre estem, amiben egy nagy ' kavLcs is volt. Nem lett semmi bajom, 
meqvakartam hátul a fejemet és rendben volt minden.- A fejemen még ma 
is érezhet6 a koponyámon az ütés helyet" 

2. 

Ugyanezen koromban, nyáron, az u.n. ftnagyrét"-re jártam fürdeni,több 
fiatal barátommal, úszni még nem tudtam. - Egy ~sintalan 'gyerek belelö
kött fejjel lefelé az egy és fél méteres vízbe, -de addiq harcoltam az 
életemért, amíg felálltarn: semmi bajom nem lettI 

3. 

Múltak az évek, középiskolába kerültem, s 5 évig voltam ott, mert 
latinb61 megbuktam a nTr6jai-falov6n t

., 1 évet ismételnem kellett, de 
azután jó tanu16 lettem és bekerültem 1913-ban a pécsi M.Kir. Hadapr6d
iskolába. 1914-ben kitört az I.Világháború, gyorsított kiképzést kap
tunk, nyáron nem volt szabadság. 1916-ban , aug.1S.-án Budapesten, a 
Ludovika Akadémián felavattak bennünket zászl6sokká. ( A IV.évfolyamot 
ott végeztük.) Ezután szétszéledtünk, a volt m.kir.32. Honvéd Gyalog
ezredbe.-tn a marosvásárhelyi 22. honv.gyaloqezredhez kerültem Erdély
be.- 1916, nov.1S.-én egy menetzászl6aljjal orosz hadmOveleti terület
re, Halicsba kerültem, akkor qali01ai osztrák tartomány városának a ' 
Dnyeszter foly6 balpartján lev6vasútállomás területén lév6 v~delmi ál
lásba. 1917 ' tavaszán egy orosz támadás következtébenr ezredünk jObbszár
nyát vissza kellett vonni 2 km.-re, Poplavniki kÖZSég szél~re.- Innen 
kellett minden második nappal kimennem az arcvonal e16tt lev6 tábori
örsre és bizony mindíg alaposan meggéppuskáztak jobbr61, egy magas .
dombr61 az oroszok, de hála a j6 Istennek, nem lett semmi bajom, sér
tetlen máradtam, katonáimmal együtt.-

4. 

Ezen támadás után, ezredUnk a részünkr6l megindult támadás alkalmá
val a Zbrucs és Dnyeszter foly6k közeléig ment el6re, el6ttünk volt 6 
km.-re Okoppy város, a két foly6 kapcsolatánál.- Itten építettük ki vé
delmi vonalunkat.- Egy alkalommal, amikor zászl6aljunk tartalékban volt, 
ezredparancsnokom azt a parancsot ' adta nekem, hogy két katonámmal,nap
pal menjek el6re és a kapott vázlat szerint, cövekeljem ki, jelöljem 
meg, ezredUnk fó védelmi vonalát! Elindultam,a két katonám cövekekkel 
a vállán 100-100 méterre követett ••• Amikor az oroszok állását 400-500 
méterre megközelítettem, tazérségi és gépPuska tÜzet kaptam. Belefeküd
tem egy mezei ótkerékvágásába, az orosz srapnell t61em balra, kb. 10 
méterre a földbe csapÓdott és ott robbant: a géppuskalövedékek pedig, 
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a fejemt61 jobbra és balra csapódtak be, fejemet kihagyták, sértetlen 
maradtam.-

5 • 

. Amikor a Zrucs és Dnyeszter folyók irányába támadtunk, er6s tGzér
ségi, srapnell tGzbe kerültem szakaszommal. Egy srapnell e16ttem 25-30 
méter 'magasan robbant, így. én is belekerUltem a szórásába, körülöttem ' 
porzott a föld, de semmi bajom nem lett, katonáimnak sem.-

6. 
1918 elején, hadosz'tályunkat '( . 38 .• J az olasz harctérre vezényelték 

Asiagohoz. Junius 15.-én egy óriási támadás .indult meg az Osztrák-~a
gyar hadsereg részér61. Ezen támadásnál, ezredünkben én voltam az el
s6 rohamhullám parancsnoka. Négy órás borzaszt6 tazérségi perg6taz in
dult meg reggel J órakor, 15,000 ágyú ontotta a tüzet, Piave torkola
táig, köztük 24-30 1/2 és 42 em.-es mozsarakkal is. El6ttünk olasz, 
francia és angol hadosztályok voltak. Mi, az angol 42. skót hadosztály t 
támadtuk; igen jó katonák voltak. Ezek, alaposan vissza is l6ttek. Al
lásainkat már szétl6tték, gránát-t.8lcsérekben vártuk a gyalogsági tá
madás megindulását 7 órakor.- Egy ellenséges gránát Ógy 8-10 cm.-re a 
jobb lábam fölé becsapott, csak füstölgött, nem robbant fel. Itt is 
sértetlen maradtam, tiszti legényemmel, Böjte Andrással egyUtt.- Ugyan
ezen támadásnál egy gránát egy katonám lábát levágta, t6lem kb.10 mé
terre volt. A levágott, nehéz, szöges hegyi cip6t magasan feldobta, 
majdnem a fejemre eset~, de félre ugrottam és nem lett bajom.-

Ezen támadásnál az angolállások előtt egy akna légnyomása belelö
kött egy vízzel telt gödörbe, csak a fejem állt ki.- Az angolok l6ttek 
rám, de a löved~kek a fejem körül csapódtak be. Ismát sértetlen marad
tam! - Mivel több, mint 1000 méter magasan voltunk II hegyeken, éjjel a 
vizes ruhám 'keményre megfagyott rajtam. - Azt gondoltam,no most, ha 
élve kikerülök, akkor tüd6gyulladást kapok és 1 és fél év után, végre 
hazakerülőkl Tévedtem, semmi bajom nemlett.- A fenti támadásnál, ~i
kor támadásra indultunk és én kiadtam a parancsot, mint ela6 rohamhul
lám pk.,. az ELŐRE! vezénysz6t, egy nehéz angol gránát csapott be a sza
kaszom vonalába és t6lem jObbra, a hozzám beosztott két lángszórós hon
védnak mindkét lábát, derékban levágta. - Ma is eml'kezetemben van ez 
a borzalmas jelenet! Hallom a két katonám kiáltását: "Hadnagy Or, ne 
hagyjon meghalni!" Mire azt feleltem: ft Fiaim, nekem el6re kell vezet
nem .a szakaszomat, majd jönnek a sebesültvivak! ft - Sajnos, a támadás 
után, csak mint h6si hS.lottakat láttam már 1 A jó Isten legyen velük. 
NyugOdjanak Békében 1 

Ennél' a támadásnál, ezredünk vesztesége: 1500 f6: h6si halott, vagy 
sebesült. . 

A zász16aljunk 28 tiszjéb61 23 lett h6si halott, vagy sebesült. Szá
zadunk 5 tisztjéb61 egyedül maradtam sértetlentIl, éIvel 

A nagy offenzíva után Hadosztályunkat kivonták és Horvátországba 
vitték kiegészítésre, pihenésre. - Ezredünk (22.) Vinkovce nevd város
ba került. - Kiegészítés után, újra az olasz frontra mentünk, de tarta
lékban voltunk Dél-Tirolban. - Itten ért bennünket az otthoni gr. KA
ROLYI féle Kormány forradalma, Ausztriában is ez lett. - Osztrák és cseh 
katonák otthagyták a frontot, ami felbomlott, él.Z olasz hadsereg megin
dította a támadást Ausztria felé.- Ezután ezredünk, zárt egységben, 
gyalogmenetben elindulta Brenner Hágó felé. Ott egy Montrey nevtl 41-
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lomáson bevagoníroztak bennünket és vonattal elindultunk, fegyveresen, 
- az osztrák és cseh katonák által elhagyott gáppuskákat összegyűjtve, 
( 35 darabot) mert arra számítottunk, hogy Erdély védelmében arra 
szükségünk lesz - és 1918.nov.19.-én érkeztünk haza, Marosvásárhelyre. 

- ~tközben sok viszontagságon kellett átmennünk, mert az osztrákok 
sok helyen le akartak fegyverezni, de nem sikerült nekik, a tisztek és 
a legénység ellenállása miatt. Sajnos, a magyar határon, Gy~rben és 
Budapesten is ezt akarták egyes otthon 1116 tisztek, hallgatva arra, 
amit az akkori Honvédelm1 Miniszter mondott: " Nem akarok katonát lát
ni! " - Közben az oláhok betörtek több helyen Erdélybe és ezért megin
dították Deésen a Székely hadosztály felállítását. 

Marosvásárhelyr61, ahol a hazajött ezredünket leszereltették, én 
Deésre mentem, hogy ott legyek. - tn voltam, ágysz61ván az els6, mert 
a laktanya bejáratánál én álltam egyeddi puskával, mint 6rszem, akkor 
kezdtek bevonulni a székely fiók oda.-

Sajnos, a székely hadosztály kevésnek bizonyult, nálunk is lezüllött 
minden a politikusok rövidlátása miatt. 

( Folytatása a következ6 számban. ) 
+ + + + + 

DR. ANDRt LAsZL6 

EURÓPAI ~TINAPL6 

(Részletek) 
Két okb6l terveztük az 1984-es útat. Először is részt kívántam ven

ni 50 éves érettségi találkoz6mon, másodszor megmutatni Laci fiamnak 
szü16földjét, - aki Németországban szolgál, mint US százados - (B.L. 
1985/2. szám). Jobb alkalmat kívánni sem lehetett. 

1984.VIII.8.-án indultunk kocsival San Antonio-ból Houston-ba(Texas, 
USA.), ahonnan námet kÜlönjárat Condor géppel repültünk Frankfurtba. 
A repÜlés kényelmes és sz6rakoztató volt, csak állandóan enni kellett. 
Másnap reggel érkeztünk Frankfurtba, ahol Laci már várt bennünket. Az 
els6 dolog volt, hogy ellátott bennünket személyazonossági kártyákkal, 
melyekkel, _minden US katonai létes!tménybe szabad bejáratot kaptunk. 

Innen Heidelbergbe utaztunk, hol a US 7. hadsereg f6hadiszállására 
hajtottunk. Itt bemutatott parancsnokának, Col. HARVEY-nek, akivel ká
vézni mentünk. Visszafelé sétálva, egy nagy épületre mutatva elmondta, 
hogy ebbe az épületbe hozták 1945-ben G.S.Patton, Jr. tábornokot, aki 
"gépkocsi balesetben" sl1lyosan sérült, s m.ásnap belehalt sérüléseibe. 
Még a mai napig sincs ttsztázva, hogy val6ban baleset, vagy gyilkosság 
történt?! 

Heidelbergb6l, hegyek között gyönyöra útunk volt, s messzir61 lát
tuk már Pirmasens-t, ahol a volt SS lak tanyák uralták a környéket fek
vésÜknél fogva. Az egész át másfél óráig tartott. Alaktanyákban, asak 
amerikai egységek állomásoztak. A tisztiszál16ban Lacinak két-szoba
-fürd6szobás lakása volt, melyb6l az egyik szobát nekünk adta át. 
Mint érdekességet eml!tem, hogyalakásért, Laci, fatéssel és világí
tással együtt, napi 5 dollárt fizetett. 

Két napi pihenés után indultunk Magyarország felé. Ctunkba beiktat
tuk Bad Töltz-öt, hol régi j6 barátunkat - volt páncélos 6rnagy,- lá
togattuk meg. -Az áton es6t -kaptunk, de ennek ellenére, Laci úgy hajtott 
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az autobahn-on, ahogy csak egy 6 hengeres Merzedes-től kitelik. 
Feleségemmel többször egymásra néztünk, amikor a sebességmutató a 

100 km.-t elérte. Megállapítottuk, hogy ~gy látszik öregszünk, hogy 
egy kis sebességt61 már idegesek leszünk. Es6ben értünk be Németország 
egyik legszebb fürd6helyére, úgy, hogy az Alpokb61 j6formán semmit 
sem láttunk. Barátunk, 82 éve ellenére, remek kondíci6ban volt, az e
gyik szállodában biztosított szobákat számunkra. A száll6 több másik
kal egyetemben zárva volt. Az ok, hogya tulajdonosok nem voltak képe
sek fizetni a szakszervezetek által a munkások részére megállapított 
magas béreket. Másnap kiderült az idő. így megnéztUk Innsbruck-ot, s 
gyönyörködtünk az Alpokban és a városban, melyben mindíg találtunk új 
szépséget. Mielőtt Bad Töltz-öt végleg elhagytuk, kimentünk néhány 
km.-re a várostól, ahol egy várszera, köralakban épített katonai épa
letet találtunk. Laci kijelentette, hogy ez fog.engem érdekelni, mivel 
ez a laktanya volt a híres Bad Töltz-i "Junkerschule", ahol az SS tisz
teket nevelték és képezték ki. Alaktanyán belal egy nagy udvart talál
tunk, amit köralakban épületek vettek körül. Minden megmaradt eredeti 
mivoltában. Jelenleg a US hadsereg Sergeant-Major iskola van az épület
ben elhelyezve. 

Másnap elindultunk Salzburg irányába, Bécset is kikerülve, letértünk 
Döbling-nek, mellékútakon haladva Burgenland-ba, hol még mindíg látni 
magyarnyelva cégtáblákat és magyar neveket. Északra tartva, kora dél
után megérkeztünk Hegyeshalomba, miután Lacinak itt kellett a határt 
átlépnie. Félórai várakozás után átjutottunk és mindössze a csomaqtar
t6t nézték meg. 

Az l-es országúton Gy6rön keresztfil haladtunk lassan, míg azután 
Tatánál négysávossá változott az aut6út. 5 6ra körül érkeztünk meg és 
egy R6zsadombi villában szálltunk meg. Turista szállás, szoba, konyha 
és fürdőszoba. Igen jutányos árat fizettünk, persze dollárba átszámítva. 
A háziasszony Laci ~észére 1s adott egy kis szobát, amiért külön árat 
nem számított. 

Másnap kiaut6ztunk Szigetújfaluba, ahol ut6ljára laktunk egy kis 
nyomorult szobában, de mivel Laci itt kezdett iskolába járni, szerette 
volna látni a r~gi iskolát és fele~eveníteni a régi emlékeket. Ugyanolyan 
poros kis falu maradt, mint volt kimenekalésünk idejében. A Soroksári 
dton a forgalom úgy felfokoz6dott, hogy csaknem fél6ráig lépésben kel
lett hajtani. Az út már nem felel meg a modern közlekedés követelményei
nek •••• A Duna-part tele van nagyméretű, modern szállodákkal, mindent 
lehet kapni, a kiszolgálás külföldi méreta, de az árak nem a benszülött 
magyarok zsebeihez vannak szabva. Többször voltunk a Forum szállodában, 
mely egy osztrák-magyar együttes létesítmény. Laci f6leg azért szeret
te, mert földalatti garázsa volt. A parkolás ugyanis 6riási probléma, 
de a belvárosban meg teljesen lehetetlen. Legtöbbször aut6buszt hasz-' 
náltunk, ami ugyan ráz, de olcsó és gyors. A gyalogközlekedés a város
ban kritikán alúli. Mindenki rohan, a járdák zsúfoltak,a gyalogjár6k
kal udvariatlanok. Számomra a legsajnálatos élmény volt, ahogyan az 
emberek beszélnek. Majdnem egész életemben Pesten éltem, tisztában 
voltam a pesti zsargonnal, de most hallottam olyan szavakat, amilyene
ket azelőtt soha, káromkodásokkal bőven tarkítva és faszerezve. Az üz
letekben a kiszolgálók türelmetlenek és gorombák. A vev6 tesz nekik 
szívességet, hogya pénzét ott hagyja, úgy is eladják az árút, minden 
rábeszélés nélkdl - mondják. 

Másnap a Krisztina-téri templomba mentünk feleségemmel misére, ami 
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hihetetlen élmény volt számomra. A mise után elénekeltük a Boldogasz
szony Anyánk, régi egyházi éneket és utána a Himnuszt. Gondolhatják, 
egyikünk szeme sem maradt szárazon. 

Aug.20.-án, ami most az alkotmány ünnepe, nagy ünneplés volt a vá
rosban. Különböző felvonulások, ejtderny6s ugrás, cs6nag-regatta a Du
nán és este tazijáték. Mi, fogtuk magunkat és elindultunk, hogya Ba-
latont körUljárjuk. . 

A somogyi parton Si6fokon álltunk meg először. A magánházak mindenütt 
hirdettek kiadó szobákat. Lekanyarodtunk Marcali felé, mondván, nézzük 
meg a helyet, ahol először szolgáltam, mint sznypkh. A kis járási szék
hely kivárosiasodott. Honvéd alakulat is van elhelyezve, ha jól láttam. 
a Széchenyi kastélyban. Hévíz után a tihanyi apátságot néztük meg ,ahol 
I.Endre király nyugszik. Következ6 kirándulásunk a Mátra volt. 

Aug.22.-én a Kékesen felmentünk a 'r.V. toronyba, honnan remek kilá
tás nyílott a környező vidékre. Parád tele van szakszervezeti üdűlók
kel, így Egerben állapodtunk meg I hol több nyarat töltöttem, mint fj.a
tal diák és az uszodában, a "meleg vizu-ben Bárány Pista tanított ben
ntmket a gyorsúszás rejtelmeire. Felmentünk a várba, sajnos akazamaták 
éppen akkor zártak. Fiam igen alaposan körülnézett &8 kutatott a várban. 
Diák korában az "Egri Csillagok" volt a kedvenc olvasmánya, s most pró
bálta visszaidézni Gárdonyi Géza fantáziadús, de történelmi tényeken 
alapúl6 h6störténetét. Estére már vissza is értUnk Pestre. 

t-tásnap reggel szokásos tornámat végeztem, mlkor szerencsétlenen be
lerugtam a fotel falábába. irt6 fájdalmat éreztem hal lábam kisujjábban, 
melyr61 csak Németországban, a US katonak6rházban állapították meg, 
hogy el van törve. Egy napot pihentem, hogya kővetkez6 napon az 50 
éves találkoz6n mozgásképes állapotban legyek. 

Maga a találkozó nagyon megható volt. 21-en jöttünk össze, néhányan 
- így dr.v.Vitézy Lász16 sem,- nem tudtak eljönnLMeghalt 1985 febru.
árban. Hosszan elbeszálgettUnk az öreg diáktársakkal is, kiknek fiatal 
diákarca lebegett el6ttem. Egyetlen tanárunk Zalán Frici is megjelent, 
nagyszertl egészségben. Fájó szl.vvel vettünk búcsút egymást61,tudván, 
hogy már nem fogjuk látni egymást többé. 

Utolsó nap még felhívtam vol.t évfolyamtársamat, aki valahOtJY nem 
olyan barátságosan beszél't, mint ahogy vártam. Találkozni nem tudtunk, 
mert másnap utazott Gyulára. Gondolom, hogy óvatosságb6l viselkedett 
így .. 

Másnap, aug.26.-án indultunk vissza Laci állomáshelyére, Pirmasensbe. 
A határnál felmutattam a herendi vázának va.lutában vásárolt elismervé
nyét, s már mehettUnk is~ Auqsburgnál álltunk meg, hol t.ölH>ttUnk és 
ettünk. Felváltva vezettünk, de a hétvége miatt nagyon le kellett las
sulnunk. igy is 1/2 11-kor este megérkeztünk P1rmasensbe. Szerencse, 
hogy az aut6bahn-on nincs sebességkorlátozás. 

Másnap átmentünk Zweibri.1cken-be, meghallgattuk Laci e16adását,majd 
Kaiserslautern-be, ahol a hétv·égén két napos seminariun:tot tartott. 

A 60 %-19 lebombázott város szebb, mint volt. Vasárnap 4 6rakor e
gyütt mentünk a városban állomásozó francia Curassier ezred laktanyá
jába. A franci.ák vendégnapot tartottak katonai bemutat6kkal .. Kis lét
szamá rohamegységeket mutattak be. Az egyik feltevás szerint, foglyo
kat kellett kiszabadítani a laktanya harmadik emeletér61. A tet6r6l 
rajtaütésszeraen ugrottak be az ablakokon, kötélr61 és ugyancsak 
kötélcsigával engedték le a kimentett egyéneket. Közben géppisztolyzá
port zódítottak az ellenfélre. Hason16 rajtaütéseket hajtottak végre 
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az udvaron ls. Igen j6 benyomást keltettek a franciák, a német és 
francia látogat6k el6tt. Az ezred, már Napoleon alatt bebizonyította 
h6siességét. Az ünnepség után hazatérnek Franciaországba és egy másik 
ezred jön a helyUkre. 

Egyik napon bementem a laktanyába és Laci megmutatta a teherkocsiba 
elhelyezett computer-egységeit~ Mozg6sítás esetén, fél 6ra alatt moz
gásképes állapotba hozhat6k és akárhol saját generátoruk. segítségével 
üzemeltethet6k. 

Szeptember els6 hétyégén - mely ttt munkaszünet, "Labor Oay" - át
mentünk Franciaországba, s EIszászopkeresztül Freyburgba, majd onnan 
a Basel-i autobahn-on Svájcba. Györwörll 6ton értük el Interlaken-t, 
mely világhírll gy6gyhely és nyaral6, azután Grindelwald-ot, mely már a 
Jungfrau csács ( 4,167 m. ) h6val fedett, égbenY'1l6 sziklái tövében 
fekszik. Kimentünk a gleccserhez, de én még mindíg csak sántikáltam, 
6gy, hogy nem voltam képes a gleccser alatt lév6 barlangot megnézni. 

Szept.vége felé közeledtünk. Még Baden-Baden-t néztük meg, mely hí
res fürd6hely és meg6rízte régi patináját. A háborá borzalmai nem é
rintették. Szept.26.-án Frankfurt-b6l ugyanaz a repü16gép hozott visz- o 
sza Houston-ba. 

Csak ut6íratnak megemlítem, hogy az a kocsi, amivel azokat az eur6-
pai átakat megtettük, most - a fiam j6voltáb61 - I a mi birtokunkban 
van és a texasi országútakat járja. 

+ + + + + 

VI. 
A MUZEUM HíREI 

A M.Kir.Fegyveres Erdk Muzeuma (Toronto, Ont. Kanada) 1985.VIII.17.-i 
megnyitása dr. SZALONTAI SÁNDOR MKCsBK csop.vezet6, kurátor VIII.25.-én 
kelt jelentese és hangszalag alapján: 

Aug.17.-én este 6 6rakor a vendégek a Magyar Ház mozitermében gyü
lekeztek, hol dr. ORMAY JÓZSEF, a Magyar Ház elnöke Udvözölte a megje
lenteket. Toronto város részér61 megjelen.tek: Brigadier General JOHN A. 
Mc GINNIS és felesége, a történelmi muzeum részér6l: CARL BANO és fe
lesége. Magyar részr61: CZAPÁRY ZOLTÁN volt m.kir.repü16ezredes, a ma
gyar Légier6k volt parancsnoka. A Muzeumi Bizottság tagjait,- akik a 
Muzeumot berendezték,- az elnök mutatta be a hívatalos vendágeknek. 

Az elnök angol nyelva üdvözlő szavai után, az ünnepi sz6nokok kö
vetkeztek. Brig . Gen. MeGINNIS és CZAPÁRY ezds.úr után, az elnök JAKAB 
IVÁN volt m.kir.cs6.fhdgy.-ot mutatta be a közönségnek, kijelentve, 
hogy ennek a Muzeumnak a magvát vitéz SZATHMÁRY KÁROLY csendőrszázados 
hozta össze, a világ minden tájár6l. Halála el6tt három héttel költöz
tették át és egészítették ki honvédség i anyagokkal és azt a nevet ad
ták neki, hogy "Magyar Királyi Fegyveres Erők MuzeW11a"', mert a fegyve
res er6kbe beletartozott a Honvédség és a Csend6rség is. 

JAKAB IVÁN, a Muzeumi Bizottság tagja, beszédét az alábbi szavakkal 
vezette be: 

" Hölgyeim és Uraim! Most egy örömünnepet tartunk. UnnepéljUk a ma
gyar katonai muzeum létrejöttét és annak a hivatalos megnyitását. 

Oe,- mint minden magyar dologba,- minden örömbe egy kis üröm is ve
gylll. Ahogy körülnézünk és ahogy itt állok •• ~ valaki hiányzik közülUnk. 
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Csak egy kis példa. SZATHMÁRY KÁROLYNAK nagyon szép, nagy lakása 
volt, nagy szobákkal. SZATHMÁRY KÁROLY azonban életét a kicsi konyhá
ban élte le, mert nagy szobái be voltak rendezve a muzeumi tárgyakkal 
és rendben voltak tartva, hogy ha valaki jön megnézni a m.kir.muzeumot, 
az akkori CSENDőR MUZEUMOT és katonai muzeumot, akkor az nyugodtan be
mehessen és végignézhesse. 

Ez volt SZATHMÁRY KÁROLY. 
Csak egy kis konyha, ahol élt és egy kis sezlon, ahol aludt. 
A Muzeumé volt 6, ő csak dolgozott a Muzeumnak ••• " 
Az ünnepi szónokoknak az elnök mondott köszönetet. A közönség ezu

tán a Muzeum bejárata elé vonult és az ott kifeszített nemzeti szína 
szalagot Brig.Gen.McGINNIS elvágta, mire az elnök a Muzeumot megnyi
tottnak nyilvánította. 

A Muzeum nyitott szárnyas ajtaja elŐtt egy rohamsisakos honvéd thtts. 
állott, míg az ajt6n belül egy e16írásosan, tökéletesen felszerelt 
csend6rjárőr állott díszőrséget. Brig.Gen.MCGINNIS megszemlélte őket; 
majd megjelenésük és magatartásuk felett tetszését és el!smerését nyil
vánította. 

A Muzeum megtekintése után a közönség fölvonult az Árpád-terembe, 
hol a Szent István ünnepségekkel kapcsolatban vacsora, majd utána tánc 
velt. A két ünnepségnek az összekapcsolása minden tekintetben szeren
csésnek bizonyult. 

A Muzeum anyagának elrendezése, nagyon vázlatosan, a következő: 
A Muzeum egy nagy nT" bettlhöz hasonlít, melynek függőleges száráb61 

nyílik egy nagy terem. A "T" felső szárában különböz6 fegyvernemek 
tiszti díszzubbonyai, történeLmi képek és egy nagy falrészen Magyaror
szág nagy légi térképe vannak. A itT" függ6leges szárában különböző 
tiszti és legénységi szolgálati zubbonyok vannak, tollas csendőrkala
pok, idegen csendórök díszsisakjai és eredeti levelek, HORTHY MIKLÓS 
kézirásával. Továbbá üveg alatt, régi papirpénzek a Kossuth bankótól 
a forintig. 

A NAGY TEREMBEN, a bejárattól jobbra ée balra kb.1 m.magasságú fe
lGlnézettl üvegszekrényben párnákon, vagy zöld poszt6n elhelyezve,sok 
kitüntetés látható. Pl. v. kisbarnaki FARKAS FERENC vezds., v.HUSZKAY 
v6rgy., v.TöRöK BERTALAN v.törm. és sok mások érmei. Egy pár arany 
sarkantyú', a katonai Mária Terézia Rend gy\1rllje és sok más emléktárgy. 

Végal, az elesett bajtársak fényképei. 
A terem falainak egy része fel van osztva különböz6 szakaszokra, bi

zonyos történelmi személyek, események emlékére. Pl. Csend6rség, Hon
védség, IV.Károly, az utols6 magyar király, HORTHY MIKLÓS. MINDSZENTY 
JÓZSEF, II.Világhábort1s fegyverek, az 1956-os magyar Szabadságharc stb. 
A középen, a f6részen van a v.SZATHMÁRY KÁROLYemlékfal, amelyen az 
6 dombormavű képe és körülötte életének nevezetesebb eseményeir6l ké
szített bekeretezett fényképek. 

Aláírás: '·v.SZATHMÁRY KÁROLY cs6.százados a muzeum megteremt6je." 
Sok csend6r-tabl6 (iskolai képek) van kitéve. A további üvegszekré

nyekben 8 évjárat Csend6rség Zsebkönyv, szolgálati ürlapok, PINCZtS 
ZOLTÁN féle BTK. és egyéb jogi könyvek. Ezenk!vúl: erdélyi fejedelmek 
érme i , 1848-b61 származ6 t1jság, Kossuth-kard, honvédség i bélyegalbum. 

A szoba egész közepét betölt6 áll6 üvegszekrényben: v.JÓZSEF királyi 
herceg teljes tábornagyi egyenruhája, különböző csend6rségi és honvéd
ségi tiszti és legénységi zubbonyok. Teljes ~ovas-csend6r öltözet. 

Csendőr csoportok által bekUldött zász16szalagok, rend6rtlszti szol-
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gálat! zubbony. Van még nagyon sok okirat, az örsökön használt szolgá
lati Grlapok, fényképek és sok más, melyeket itt mind felsorolni lehe
tetlen. Az 5 nagy dobozt megtölt6 könyvekhez még nem volt id6nk hozzá
nyúlni. 

A levelezésb6l származ6 és évtizedeken keresztGl felgyGlt hatalmas 
íratanyagat v.SZATHMARY KÁROLY, rendezés és meg6rzés végett, még életé
ben ( kb.Másfél-két évvel eze16tt, lásd B.L.1984/1,szám 41.oldal), be
küldte az Ottawa-i állami Nemzeti Levéltárba ( Public Archives of 
Canada ). 

AUG.21.-én este, a TV magyar adása lesugározta a megnyitásr6l fel
vett filmeket. Az egész f~16rát ez töltötte be. A csend6rjár6rt több
ször is mutatta és aránylag elég hosszú ideig_ Közben leadtak egy 
1982-ben v. SZATHMÁRY KÁROLY lakásán lev6 MKCsBK Muzeumban felvett fil
met is, akit beszéltettek GALL6 GtZA társaságában. Elmondta,hogy ez a 
Muzeum, mint CSEND6R MUZEUM indult és hogyan fej16dött tovább. 6 hasz
nálta e16ször a "Fegyveres Er6k Muzeuma" kifejezést. 

Dr. SZALONTAI SÁNDOR 1985 december 5.-én kelt jelentéséb6l: 

Muzeumunkat 1985 november közepén a tfHELICON CREDIT SCHOOL" közép
iskola 40 tanulója, két tanár vezetésével, néhány nappal utána pedig 
a Magyar Ház "ARANY JANOS" elemiiskola, kb.l10-120 tanulóval látogatta 
meg - az ut6bbi három turnusban -. 

Mindegyik csoportnak - koruk és értelmüknek megfelel6en,- külön-kü
lön rövid tájékoztatást adtunk a Muzeum történetér6l, s a benne lév6 
tárgyak jelentésér6l és jelent6ségér6l. 

Csak két jelenetet említek meg, melyek engem az iskolások látogatá
sa alatt legjobban megragadtak: 

Az egyik, mikor a középiskolások valamin kissé hangosabban vitatkoz
tak, az egyik tanárjuk rájuksz6lott; tI Szeretném, ha úgy viselkednétek, 
mint ahogya templomban szoktatok, mert most a magyar történelem temp
lomában vagytok!" 

A másik eset: Egy kis, 9 éves elemiískolás, nézegetve a sok fegyvert, 
megkérdezte: "Tessék mondani, hogy hozták át a határon ezt a sok pus
kát?" Oszintén sz6lva, ez, még szegény Karcsi e16tt is talány volt és 
én sem tudtam érdemlegesen válaszolni, s így csak azt feleltem, hogy 
azok mindegyikének külön története van, amiket most nincs id6m elmon
dani. 

A katolikus iskolát januárban fogják elhozni. 
+ + + + + 

VII. 
SAJTóatREK, KÖNYVISMERTETtS. 

A "KATOLIKUS MAGYAROK VASARNAPJA" (Youngstown,OH.USA) 1986.II.9.-i 
számában hozza Dr. BALL6 ISTVAN it Csend6rnapi gondolatok " c. cikkét, 
melyb61 kiemeljük az alábbi sorokat: 

• •• .. Hazai földön 1945-ben t ,'lrtották az utols6 Csend6rnapot, de 
már csak sz6rványosan. Az emigráci6s Csend6rnapokat 1946-t6l kezdve 
számítjuk. Akkor, még csak gondolni sem mertünk volna arra, hogy eljön 
az az id6, amikor a Csend6rnap lesz közöttünk a legerősebb összeköt6 
kapocs. Mert az lett! ts ahogyan szaporodtak az emigráci6ban a csend6r 
bajtársi közösségek, ágy szaporodtak szerte á nagyvilágban a Csend6r-
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napok is. Hadifogságb6l visszatért bajtársaink mesélik, hogy - a kö
rülményekhez képest,- ott is megtartották ezt a napot. Vannak, akik 
megtartják otthon is ••• Ahogy lehet! ••• 

Egyik régi bajtársam írta, hogy ezen a napon elmegy a templomba és 
ott marad a délutáni 6rákig, addig az ideig, amikor annakidején otthon 
a díszebéd, vagy az ünnepség befejez6dött. Könnyes szemmelolvastam 
sorait: " Mert ez a nap az enyém és ezt nem veheti el t6lem senki."
írta az egykori csendőr ••• " 

SZITTYAKURT (Cleveland,OH.USA.) 1986 febr-i számában teljes tarta
lomban hozza v. NAGY LAJOS f6törm. "Február 14 - Csend6rnap" c. cikkét, 
valamint fényképet a csand6r udvarlaki 6rségváltásr61 a budai várb61 
1941 február 14.-ér6l. 

A "MAGYAR HíRMONDÓ" (Calgary,Alberta,Kanada) 1986 január-februári 
számában, eredetben hozza v. BARANCHI TAMÁSKA ENDRE "Csend6rriap Szibé
riában ti c. cikkét, mely a B.L . 1965.3~4. számában jelent meg. 

A ".fRANKFURTER ALLGEMEINE." (Frankfurt, Nyugatnémetország) 1985.VI. 
7.-én megjelent első oldalán JOHANN GEORGE REISSMULLER ( jegyezzük 
meg a nevét, j6barátra akadtunk! ) vezércikkét FILIPPI ISTVÁN (München) 
fordításában hozza az "Amerikai-Kanadai Magyar Élet'" 1985 .XII. 7.-i 
száma 21. oldalán, beküldte: JEGENYÉS PÁL f6törm. 

Tiszteletremélt6 Magyarok! 

( Részletek. ) 
Különös változásokat, meglep6 ' fordulatokat tapasztalhattunk évszá

zadunk viharos történelmében. Magyarországot háromszor sújtották porba 
és alázták meg nz Eur6pát alapjaiban megrendítő háborrtk győztes hatal
mai. Az I.Világháborut követő "Trianoni békeszerz6dés" egyharmadára 
zsugorította az ország területét és lakosságának nagy részét szomszéd
-államok fennhat6sága alá rendelte. 

A II. Világháború győztesei, a Szovjetuni6 közremQködésével, nem 
csak j6váhagyt,ák a trianoni diktátum következményei t, hanem további 
területeket zsákmányoltak, sőt ezrtttal arra kényszerítették a magyaro
kat, hogy szolgai alázattal belenyugodjanak sorsukba. 

Céljukat nem érték el, mert 1956-ban fölkelt a nép és fegyverrel 
védekezett zsarnokai ellen. A szovjet hadsereg túlereje vérbefojtotta 
ezt a fölkelést is. 

Ma, az un. "szovje-c. tábor" csodálkozással vegyes irígységgel figye
li Magyarországot. Cseh és keletnémet trtristák, bámulva járják Buda
pest utcáit és nem értik, hogy miért nem tudják elérni ők is azt az 
életszínvonalat, amit ott tapasztalnak. Mindez azonban nem hullott ér
demtelenül a magyarok ölébe, keményen megdolgoznak érte ma is. Termé
szetesen nem az állami vállalatokban, ahol a munka fegyelem napról-nap
ra gyengOl, hanem szabadidejükben. A hanyat16 termelőszövetkezetek de
ficitjét háztáji veteményeskertek, az államosított gyárak cs6djét ma
gánmOhelyek jövedelmével ellensúlyozzák. 

A Magyarországra útaz6, felületes szemlé16k, csak gazdasági jólét
ről és vídám atmoszféráról számolnak be visszatértUk után, mert nem 
jutottak el a nép lelkéig. Mert az is a magyarok büszke jelleméhez 
tartozik, hogy magukba zárk6znak, gondosan titkolják kimondhatatlan 
szomoruságukat, ami akaratlanul átformálja e~ész lelkivilágukat. El-
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nyomott kétségbeesésUk, az élet megtagadásához vezet. Sehol a világon 
nincsen annyi öngyilkosság, sehol annyi szétszakadt házasság ( és mag-
zatelhajtás. Szerk.), mint Magyarországon. . 

Fellendalés ez, vagy haláltánc? Talán büntetés a magyar nemzet mai 
válsága. azért, mert nagyon magasra törtek dics6ségük régmult korsza
kaiban? Talán fizetnlök kell n2ért, mert többet akartak, mint ami az 
6 számukra elérhet6 volt? 3atalmat akartak, mindenben el6ljárni, min
denkit felQlrnúlni?1 Nagyon e9yoldalú ítélkezés volna egy nemzetet azok
kal a bQnökkel vádolni, .aelyeket más nemzetek minden büntetés nélkül 
elkövethettekt BGn az, ha egy nemzet uralkodni akar saját területe fe
lett és jogait követ~li akkor, amikor más államok ugyanezt teszik? 
Lehet-e egy nemzetet más. mértékkel mérni, mint a másikat? 

Reméljük, hogy dics6séges történelmükben gyökeredz6 büszke nemzeti 
öntudatukat sohasem fogják eldobni maguktól, mert történelemnélküliség 
az emberi méltóság elvesztéséhez vezet! ••. " 

li AMERIKAI MAGYAR tRTES:tTO ti (Baltimore, MD.,USA) szerkeszt6 SOÓS 
JOZS~11nrS-;-s-z-eptemseri -'sz'ámában DOMOKOS SÁNDOR "Bus zárhagyományok 
tszak-Amerikában" c. ismertetését hozza, míg az 1986.feb.-i számban 
"Szegény, szegény nagysága" cíuul erdélyi elbeszélését olvashatjuk. 

Ugyancsak a februári szám ciR,lapján hozza RAONÓTHY KAROLY tb.cs6. 
az "Egy tvn cima, még Komáromban, 1939-ben írott versét. Egy-egy vers
szak eleve~íti meg az évszakokat a természet meqújulásában és hirdeti, 
hogy az élet megy tovább. 

KRÓNIKA, a Kanadai rtagyar Kulturközpont lapja (Toronto,Ont.) 1985. 
v.:t6beri számában hoz~a DOMOKOS SANDOR "A menekült" c. elbeszélését, 
mely a klasszikus rt Ubi bene, ibi patria ft jelszót eleveníti fől nap
jainkban, amint ezt a helyezked6k, "opportunisták fl a gyakorlatba át
vitték. 
~sburqhi "MAGYARSÁG" - szerkeszt6 és kiadója: SZEBEDINSZKY 

JENo-~~I.1S.-i 'számaban hozza v.BARANCH! TAMÁSKA ENDRE (Sarasota 
FLA.,USA.) HB~CSÓZÁS 1985-tól" c. visszapillantását. 

A szerz6 az elmult 12 h6napot egy könyvhöz hasonlítja, melynek író
ja a mindennapi élet, szerep16i mi vagyunk és a lapokon rajta van sa
ját életregényUnk. Majd így fejezj be: ft ••• Legyen ez az elmult esz
tend6 regénye mindannyiónknak olyan emlék, amint abban ki-ki megtalál
ta a reá vonatkozó szép ás j6 részt.- A rossz lapokat pedig soha se 
nyissuk fel djra." 

RemélkedjUnk, hogy ~ kövétke~6 év sokkal jobb és sokkal vídámabb 
le~ Hazánknak is és nekünk is! 

- ~ ~IMONSLTS ATTILA, pc.hdgy., tb.csendőr a Simonsits-v-Kövendy:"Har-
'- cunk" társszerz6je (Brooklyn,OH. ,USA.) képeket és hanqszalagokat ké

szített a M.Kir.Csen16r és Vitézi Muzeumr61.A felvételt konferálja és 
a Muzeum legertekesebb tirgyait egyenkint bemutatja: néhai vitéz SZATH
MÁRY KÁROLY cs6.szds., a l~zeum megalapitója. 

Az I.rész 1974-ben készült, 114 képb61 ( diapozitiv-slides ) áll. 
Clevelandban (OH,USA.), a Magyar Kongresszuson volt bemutatva és még 
17 helyen Caracas tól Párizsig. 

A Il. rés~t mindössze 57 kép, 1984 okt6berében került, ~assan rész
letekben felvételre, mikor v.SZATHMÁRY már nem volt jó állapotban.Ré
gen erős hangja gyengQl és fátyolosan hangzik. 
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v.SZATHMÁRY eredeti kommentárja, az emléktárgyakr6l kUlön-külön 
mondott ismertetése a felvételek sorsz~át követve eqy könyvecskében 
is kiadásra került. . 

v.SZATHMARY a felvétel végén mond köszönetet SIMONSITS ATTILANAK, 
élete legnagyobb munkájának a Muzeumnak az ut6kor számára val6 megö
rök!téséért: 

168 N Hálás köszönetemet akarom kifejezni S1monsits Att~la ba
rátomnak, akivel több, mint egy évtizede együttmdködünk. 
Soha, j6formán talán sénkit6l, egy-két kivétellel, nem 
kaptam annyi segítséget, mint tőle. 

169 Soha a M.Kir.Csend6rséggdl egy nem csendőr nem foglalko
zott annyit, mint Simonsits Attila.Munkássága számunkra 
rendkivGli értékG. A jó Isten áldja meg, míg él és azután 
halott poraiban is, feleségével együtt. 

Majd így bdcsúzik mindnyájunkt6l : 
167 "A magyar nép mindíg nagy volt, a magyar katona kardj4t, 

vitézségét a Világ csodálata kísérte mindíg és azzal 
búcsúzom: 

ISTEN ÁLDD "MEG "A MAGYART 1 ft 

A helyszíni közvetítést SIMONSITS ATTILA fényképezte és állította 
össze s reá hárul annak befejezése: 

170 Vitéz KöVENDI SZA~Y KÁROLY m.kir.csend6rszázados 
1985 május l8.-án a Hadak Útjára lépett. -

171 Hisszük és reméljük, hogya a rlak útjár6l reánk tekintve, 
Karcsi, látod, hogy emlékedet a jöv6 nemzedék számára 
meg6r!ztUk. 

A kiad6 címe: Attila L. S1monsits, 4118 Ridge Road, Apt.6., Brooklyn 
Ohio, - 44144 - U.S.A. 

(S.A. 1986.1.17.-) 

HAZÁNK (Boardman, OH.,USA.) szerkeszt6 DUNAI ÁKOS, 1986.II.1.-én 
megjelent II.évf. 2.számában hozza v.SZOMBATHY LAJOS JÁNOS (Ausztrália) 
"Csend6rnapi megemlékezés" c. cikkét, a budapesti Csend6r" laktanyában 
1928-ban felavatott "Vértanuink emlékére " szobor képével. 

Visszapl1lantását a szerz6 az alábbi gondolattal fejezi be: 

" ••• Az ég, a7 összmagyarság sorsa felett változatlanul sötéten bo
rás ••• A borás ég azt sejttet1, hogy a világ tisztességes része még 
nagy áldozatok hozatala e16tt áll, míg megteremthet1 a s6várogva 6haj
tott igazi, tart6s békét ••• A remélt jobb jöv6t, csak a bátrak és iga
zak nyerhetik el, akik hdséggel helyt állanak a megpr6báltatások ide
jében. Ebben a hdséqes helytállásban a csend6rök mind~nkor j6 példát 
mutattak. El6rehaladott korukban is hQséqgel, hittel és bizalommal te
kintenek a jöv6 felé. Tudják, hogy véqs6 fokon minden Isten kezében " 
van ••• Ebben a hitben és reményben élve Unneplik meg ez évben 1s a ma
guk, j6l kiérdemelt emléknapját, a Csenddrnapot. ft 

DOMOKOS SÁNDOR ( Winnipeg,Man.Kanada) író, stobrászmGvész " A meta
physIcal Journey" címmel filoz6fiai értekezést adott ki 1985-ben angol 
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nyelven, 74 oldalon, puha kötásben. A metafizika a filoz6fiának az a 
rásze, mely a világ va16 mivoltát, lényegát kutatja - a termászet ta
pasztalatra alapított jelenségeivel szemben - atermászet filoz6fiai 
megismerése. Az embernek meg kell találnia a saját maga filoz6fiai és 
lelki eqyensályát a mennyiség tételei és a min6séq értékei között.Egy 
jobb ,társadalomnak ugyani ' nem igAzságügyi rendszerünk bUntet6 jelle
gére, hanem lelki beállítottsá94 javításra kell felépQln!e. 

Az értekezés utols6 oldalán a 8zerz6 eddig kiadott maqyar éa angol 
nyelv4 munkái vannak felsorolva. (KGY.) 

+ + + + + 
" ~II. ' 

A VEZETOStG LEVELESLADAJABÓL 

A Központt Vezet6ség, a Bajtársi Levél szerkeszt6séqe és kiad6híva
tala, ezóton is köszönetet mond a Karácsonyra és Ójévre kapott j6kíván
ságokért és azokat szeretettel viszonozza. 

Ógyszintén kellemes Hósvéti Unnepeket kívánunk mindenkinekl 
Adjon a Mindenhat6 er6t, tart6s j6 egászséget Bajtársainknak, Bará

tainknak. boldogulást otthoni Véreinknek éa Szabadságot Magyarországnak! 
+ + + + + 

Részletek az 1985 évi S8gélyakci6nkra beérkezett levelekb61: 

1985.XII.12. • •• ft El6ször is kívánok az egész családnak áldott 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boIdog Ójesztend6t er6ben, egészségben. 
Most pedig, megkaptam a küldeményt, melyet hálásan kÖBzönök. Isten ál
dását kérem az egész családra. Sok üdvözlettel ás szeretettel ••• " 

1985.XII.12.... H Hálásan köszönjük a megemlékezést és a segítsá
get.A j6 Isten áldja meg a j6ságát. Nagy segítség, mert igen nehezen 
élUnk, sajnos eqészségünk sincs, csak a sok bajunk. Ismátelten köszö
nöm a segít.éget. Kívánok kellemes és boldog Karáosonyt és Istent6l 
áldott, egészségben gazdag, békás, boldog Ójesztend6tl ••• • 

1986. II,. 1 • ' • .. .. • •• 11 A pénzt megkaptam, melyet köszönök Magának és 
mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak ••• az is megnyugtat6, hogy van 
ott, maguk között, aki emlékszik szegény uramra .... Még egyszer nagyon 
köszönöm és igen j6les6 érzés volt, mintha az uram kUldte volna a kis 
segítséget ..... 

1985.XII.21... k Istent6l megáldott boldog Karácsonyi Unnepeket 
és eredményekben, gazdag Üjévet kívánunk. Az ajándékot megkaptuk, azív
bOI köszönjük ••• • 

1985.XII.30. --- "önt kérjük meg köszönetünk , hálánk 'továbbítá
sára, szívesságét nagyon köszönjük, egyben kívánunk boldog Ójávet ••• • 

+ + + + + 

v.A:A.Z., (MUS'keKoAwIS'.OSA) 1985.X.21 .... " Ma megkaptam a B.L.okt. 
31.-1 szlmit, k8sz n m. Mel1ákelten kUldök 10.00 dollárt. Nagyon örUl
tem neki. Igen szépen és nagyszer4en van szerkesztve. 'Sajnos, a drága 
bajtáraak közül már sokan eltávoztak az örökhonba. tn 1s már dec.7.-én 
betöltöm a 89. évemet a J6isten segedelmável; Amíg élek,magyar szívem
mel Veletek leszek és t.ámoqatlak Benneteket: (Lásd: Személyi hírek ) 
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S. E. (München, BRD.) 1985.X.17 ••• ft Ami az amerikai külpolitikát 
és az egyesült eur6pai terveket illeti, azt lehet mondani, hogy az itt
él6 magyarok 95 '-ának ás a német nyelvterület 70 '-'nak tetszik ás 
megfelel a jelenlegi amerikai külpolitika. Ennek f60ka az, hogy (Ame
rika) határozottan kommunistaellenes és végre nem megalkuv6 és halo
gat6 politikát folytat. Az Egyesült Eur6pa e16harcosa a Paneur6pa Union, 
elnöke dr. Habsburg Otto, szövetséges parlamenti képvisel6. Én a mün
cheni szövetség elnökhelyettese vagyok. A NATO államok szinte 100 '-ban 
amerikai mintára az Eqye~ült Eur6páért vannak. Igen sok el6adást ren
deztünk, f61eg Ausztriában és a középeurópai államokban ~ termászete
sen az orosz meqszállás alattiakat nem beleértve.- A cél: a fölszaba
ditott Magyarországot, Horvátországgal és Szlovákiával bevonni az eu
r6pai közösségbe •• • " 

Á. B. (Argentina) 1985.X •. 22.-én •• " tr Dacára annak, hogy nyugdíjas 
vagyok, aOlgozom, amIg birok. Eddig nincsen baj az· egészségemmel, de 
nem tudhatom, meddig lesz így. Nem tudhatom, mikor talál el egy bomba, 
vagy átonál16. Közbiztonság~ nulla, rend6rök nincsenek. Demoralizálta 
ez a kormány teljesen. Kiskorá bdnöz6k tartják rettegéabe a népet. Vé
dekezni nem szabad, mert sérti az emberi "tekintélyt". De minek is pa
naszkodom, h!sz az egész "demokratikus ás keresztény" NyugatQn ilyen 
a helyzet. Mit hoz a november 3 - ? Nem tudjuk. Csak abban reménykedünk, 
hogy az "egyens11lyt" b1rjuk megtartani az uralmon lév6 ás a terror.is
tákat véd6 félbolseviata párttal szemben ••• " 

v. N. ,L. (Northfieldt, OH.USA.) 1985.X.24 ••• ft Mondom, hogya B.L. 
tiszteletrem~lt3 Szerkes=t6sége It tálteljesítette a normát ItI Mivel 
nem áll módomban "Munkah6se" cfmet adományozni, hát összecsapom resz
keteg bokáimat, s megpróbálok valahogy ágy, mint régen TISZTELEGVE kö
szönetemet kinyilvánítani. Szép ás megható, bajtársaink,- rendfokozat
ra va16 tekintet nélküli, - megnyilatkozása v. SZATHMARy szds.ár el
hunyta alkalmáb61. 

Nem szégyenlem ( hiszen 83 éves korunkban, már második qyermekko
runkat éljük ), megkönnye~tem pLAVENSZKY alez.ár halálhirét. 

Akkor, amikor megismertem, f6hadnaqy volt, sí-oktat6 a Gyöngyös fe
letti Káke$en. Egyik lesikló gyakorlat alkalmával, valami zaj ütötte 
meg a fül~et, pillanatra hátranéztem,- vesztemre, mert - lécem ráfu
tott egy kivágott fa visszahgyott tusk6jára. Eltörtem az orrcsontomat 
és egy féltenyérnyi b6r jött le a homlokomr61. Bevittek a gyöngyösi 
k6rházba, hol sérült orromat két fémlapocska közé r6gzítették - csíp
tet6vel. A f6hadnagy ~r másnap meglátogatott és nevetve mondta, hogy 
elmehetnék a Beketow cirkuszba és a szakállas asszony mellett, mint 
kétlábá orrszarvd én lennék a f6szám. " Máskor pedig, ha léc van a lá
badon, csak el6re nézzélt"- mondotta. Aldott legyen mindkett6jük em
léke ••• " 

CSEND6~~PRA: ••••• " 1945 február 14.-én háromfélvármegyére zsu
qoroaott ha%ánkban tartottuk meg TestUletUnk születésnapját, könnybe
lábadt szemekkel hallgatva f6városunk védelmáre bevetett bajtársaink 
utols6 üzenetét:ftIMADKOZZATOK tRTU~~ ts SZERETETT RA~tRT l GONDOS
KOOJATOK CSALADAIP.KROL! ISTEN VELETEK! ••• " ••• utána mély csend, a 
temet6k csendje borult ránk és velünk együtt sokat szenvedett maqyar 
népUnkre ••• Amikor a csillag lefutott és az ázsiai barbarizmus e16l a 
kultur nyugatra menekült magyar százezrek a .Ötét jöv6 e16tt állva 
kérdezték egymást6l, hogy Istenem, most mi lesz velÜnk? Osztrák földön 
Grázban, néhány csend6r bajtársunk, kézzel körmölni kezdte a Bajtársi 
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Levál cimet kapott írásunkat. Sov4ny keresetb6l', .' II kommunista po
kolból kimenekUlt bajtársaink fölsegelyezésére. A "BAJ'l'ARSI LEWL" ma 
ls megvan és meg is lesz, amíg egy csend6r bajtársunk él, a bGnelben 
fetreng6 világunkban! Híven, Becsülettel, VitézÜl" 
Hontalanságunk negyvenegyedik évében Csend6rnap alkalmából ..... 

Dr. V. E. T. (Buenos Ai~es Are ntina) ••• II 1986.II.14.-én,méltóan 
ehhez az nnepnap oz: gon o ata , o ban, mint b4~kor,- TestÜle-
tUnk aktiv mGködésénekegy-egy jelenetét elevenítik fel. Egy-egy pa
rancsnokunk, vaqy alárendeltUnk kakastollas flqurája tdnik elénk a már 
ré9l11\1lt id6kb6l. Ez az emlékezés bUszkeséggel tölt el, amit - mai na
pig,- számos civil sorst4rs részér6l is tapasztalok. E nap els6 tele
fon-hívása 8qy1k csend6rbajtárse volt, j6kivánságait kifejezve "ünnep
napunk" alkalmáb6l.. 

igy, ha megkésve is, fogadd Te is bajtársi jÓkiv'nS-ágainkatt ••• " 
Dr. T. G • (Liver ol NSW.Ausztrália) 1985.XII.23 ••• " Nagyon 

szépen sz n m az tteni s.-a nev ben azt a gondos fára4tságot, 
amellyel a legutols6 B.L.-t hecsomagoltátok, postára adtátok, s mint 
ilyeneket, ' hiánytalanul és igen j6 állapotban kaptuk meg. Azon nyomban 
a címzetteknek postára adtam, hogy legyen a Jázuskájuk tökéletes. Sán
dor bajtársunknak teljes elismerés ~s hála legyen, az ismételten kitU
nő munkáért r s Neked is és Mindnyájotoknak. Az itteniek nevében boldog 
Ojévet és f6leg jó egészséget kívánok ••• " 

Sz. P.(London, Anglia) 1986.1.7 •••• " Az igen jól összeállított 
B.L .. h(S! ElSven van hIr II vIlág minden táján é16 és meqbalt bajtársakr61. 
Egyébként, Ógy én, mint az itteni csoport megelégedéssel olvasta a leg
utóbbi B.L.-ból a muzeum végleges megoldását. Mi nem akarunk kritizál
ni, lneqértjUk a problémákat és igen m41tányoljuk azok munkáját, aki 
ebben az ügyben éveken át olyan keményen dolgoztak és végül befejezték 
az ügyet. Mi megv8qyunk. itt. csendben, igen j~ A Il:)a jtái:s i Röz6sséq,soha 
sincsen ellentét, ami legalább is régebben, a Világ jó néhány táján 
sajnálatos módon érezhet6 volt. Remélem a jövő havi csend6r-estet a 
s~okásosm6don meg tudjuk tartani. Bizony, a helyzet a~, hogya vendé
gek s 'záma j6val nagyobb, mint a bajtársaké, de hát kevesen vaqyunk,ezen 
nem lehet segíteni ••• " . 

K. K.(Toronto, ONT & Kanada) 1986.I.9 •••• II Az MKCsBK vezet6ségének, 
f6l~g dr. SZALONTAI és a t8EEI ba.-aknak hálámat fejezem ki, kik sólyos 
matétem alatt meqlátogattak és v!g8sztaltak. Köszönöm a B.L. 1985/2. 
számában, betegséqemmelkapcsolatos közlést is. 

Isten kegyelméb61 már elég szépen a javulás littl-án járok, az egyházi 
életbe már bekapeso16dtam t melyet már 30 éve szolgálok, a Muzeumnál 
még gyengén mozgok. Isten áldását kérem a B.L.szerkeszt6 és munkatár
saira ••• " 

T.K. (ArdmoretPA.uSA.) 1985.X1.4 •••• II Anagyszerd B.L.-t megkap
tam~k8sz8n8m szápen.-éierkészek jöttek Kanadáb61 és hozták a hírt, 
hogy v.SZATHMi\RY KAROL Y cs6 .. szds. meghalt, kívánsága szerint magyar 
cserkészei temették el. A szds.úr jobban szerette magyar véreit, mint 
saját magát, mert önként vállalt munkájában egészségét, erejét, vérét 
és életét áldozta ' fel. VeszteségÜnk pótolhatatlan. Emlákát meq~rízzük. 
Nyuqodjon békáben .• Áldjon meq a J6isten Benne~eket ••• Il 

v.B. T. Et> (Sar~8ota, FLA.,USA.) 1985 .. n.11 ••. " November 1-én 

./ 
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volt egy éve, hogy a "pacemaker"-t megkaptam. Az orvosaim a vizsgála
tok alatt meg voltak velem elégedve. Újabb orvosságot egyel6re nem ír
tak e16. Sz6val meg vagyok elég j61 ••• Tegnap Sz.Pistáék voltak nálunk 
vacsorán, s mind 6, mind felesége áradozással beszéltek a torontoi mu
zeumr61, hogy milyen szép és mutat6s ••• " 

Dr. Sz. E. (VIC.Ausztrá"lia ) 1985. XI. 6 ••••• ft Megvártam a B.L.-t, 
mely okt. 31 • -én érkez()tt meg. Remélem a csomag is megérkezik Karácsony 
el6tt. A B.L. meleg hangja mindíg felráz "a fásult közönyb61 és er6t ad 
a további er6Iködésre." Nem értem a muzeummal kapcsolatos akadékoskod6-
kat. Hiszen, - ha úgy vesszük, - Karcsi a saját jával rendelkezett (mu
zeum6r volt ••• Szerk.) a lehet6 legjobb m6don. Vajjon a "nem"-mel sza
vaz6k tudtak volna-e jobb megoldást felajánlani? Fölösleges szalmacsép
lés. Nagyon j6nak találom, hogyaTartalomjegyzéket ismét beállítottad, 
s a c!m1apot is rendbehoztad ••• " 

S. I. (Klagenfurt, Ausztria) 1985.XII.17 ••• " A B.L.-t megkaptam, 
kösz8nettel nyugtázom. Igen gondosan van összeállítva és remek gépír6i 
munka, csak gratulálni tudok annak, aki legépelte. Tiszta, tetszat6s, 
áttekinthet6, küls6leg is remek munka. Az itt é16 bajtársaknak is na
gyon tetszik és sokszor példaképp is emlegetik, úgy külleme, mint a 
rendszerezett összeállítása "miatt ••• Munkátokra a Mindenhat6 áldását 
kérem ••• It 

D. I. (Gaiberg, BRD.) 1986.II.3 ...... Cs6.napot itt nem tartok.Oka 
az, hogy a mIntegy Id~ 10 km.-re lak6 szkv.cs6.6rm. és a 15 km.-re 
lak6 cs6.özvegy, egy'"zerfien nem is válaszolnak az ilyen irányd levele
imre. Az ut6bbit megértem, mert már a férje sem volt tagja a kis emig
ráns szervezetünknek. Mig élt, LISCSINSZKY alez.-zel tartotta a kap
c~olatot ••• így azután én egyedal szoktam eme egyetlen és oly kellemes 
emlékUnnepünket me9ülni. Ilyenkor el6veszem a régi B.L.-eket és azok
ban bönqészem, hogy milyen szépek a régiek, amikor még én ís velük ün
nepelhettem. Viszon~ nekem 1984 okt6berében a frankfurti világ-könyv
kiállításon val6 találkozáskor az ERDEY SANYI barátom (cs6.alhdgy.fia) 
azt mondta, hogy 6 rendezi meg minden esztend6ben ott, Münchenben,mert 
erre kötelezi 6t az tdesapjára val6 emlékezés. Tudtommal, ott a város
ban már csak 1 cső. él, a j6 D.J.6rm. A többiek mind cs6.özvegyek ••• 

Most pedig kívánok az Ojes~tend6 küszöbén, nagyon boldog és szeren
csével megáldott Cjévet és búcsúzom el Reményik Sándor egyik verséb6l 
kivett idézettel: . 

fl T.egyen az erdó akármilyen sötét, 
Coak el ne engedjük egymás kezét, 
Kitett anyátlan árvák, Magyarokl ••• " 

N. N. (EurÓpa) "986. II. 12 •••• ft A B.L. legut6bbl száma, mint mind
egyIk, nagy l3radtsággal összeállított, kitün6 szerkeszt6i munka, mely
hez hálás köszönetemet nem tudom elégg& hangs~lyozni. ~gysz6lván ez az 
egyetlen kapcsolat egyéni s egyben közös multunkhoz. Rossz rágondolni, 
ha ezt is elveszítenénk! Ne adja Isten! Bajtársaink, az é16k, de ugyan
így a holtak is, ha olvasom az egyszerfi köntösbe öltöztetett B.L. hír
adásait, betöltik kis otthonomat, itt állnak körülöttem, sz6lnak hoz
zám és azonnal eltanik az 1d6 és tér távlata. Nem vagyok egyedül! "" 
Ugyanígy nem vagyok eqyedül holnapután, mikor magamban "ünnepelem" szü
letésnapunkat a visszaemlékezések távolbalát§ " szellemidéz6 közelségében." 

:. 
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Nagy érdekl6déssel követtem a cs6.muzeum áttelepítésének Ügyét. 
Ahogy történt, így volt a legbölcsebb választás. Reméljük az id6 is 
igazolni fogja ezt. Hálás köszönet mindazoknak, akik vághezvitelében f'
radoztak. 

Hogy egy kicsit az általam h6n szeretett és sokat ·szídott Eur6pám
r6l is valamit írjak: az e~mult esztend6 egyenes folytatása volt a fo
kozatos lejt6nek. Itt részletezésre hely nincs: de nem i~ ez a cálunk. 
Ami . "odaát" lényeges Nálatok, arr6l magatok is értesÜlhettetek az áj
ságaitokb6l. De az más kérdés, hogy hogyan?! Odaát mindent a belpoli
tika jelent, a kÜlpolitika a tömegek számára érdektelen. Akiknek ezzel 
foglalkozni kell, sajnos, esetleg j6szándéká, de er6sen befolyásolt di
lettáns emberek. Ez önn~gában nekÜnk közömbös kellene, hogy legyen, ha 
nem az 6 kezükben volna az egész nyugati hemiszféra és vele a mi sor
sunk. A másik oldalon ez, kivál6an kiképzett, nagy tapasztalatokkal 
rendelkez6 és j6l tájékozott professzionalisták kezében van. A vonalve
zetés álland6sága biztosított és nem a választási ciklusokt6l fÜgg.F6-
leg idejük van mind~nre. Ba konfliktusok elintézésér6l van.sz6, kaserd 
szájízzel tehetünk egy hasonlatot: egy olyan labdarug6 mérk6zés, mintha 
a csajág6röcs6gei csapat a Real Madrid-dal mérk6zne •••• 
••• Mindegyik európai állam kisebb-nagyobb nehézségekkel küszködik, de 
érdekes módon, a végén valami megoldást találnak. A munkanélkülis'g va
lamit javult, ha a segélyeket megrendszabályozták.- Születések ar'nya 
er6s csökkenésben, már mutatkozik az iskolák osztályainak számszerd 
visszaesésében. Ez külön probléma, bár mindenki tudja, miért?l- Nagy 
gondot okoz az idegen munkások jelenláte, kiket "vendégmunk'sok"-nak 
becéznek. Nagyon zavarja a vendéglát6k légkörét, de szükség van rájuk, 
u.i. a ben~szülöttek a munka hadsercgében, csak tisztek, f6leg tábor
nokok akarnak lenni. Egy kis tálzással így jellemezhetjük. - Még na
gyobb gond a menekültek Ugye. Ugyanis, minden ország el van árasztva 
színesb6rd ázsiai, afrlkai "politikai menekUltekkel ft

• Az európai élet
színvonal csábította i de 6kct, meg a j6 üzleteléaek a k~bít6szerekkel. 
Asszimilá16dásr61 szó sem lehet, mindíg idegen testek maradnak. 

Az ifjáság? •• Mintha javultak volna. A bandaszerd er6azakosságok 
megenyhültek, de a kábítószerek elterjedáse és a kriminalitás növekv6-
ben. A nagyobbik rész, örvendotes kivétel. Ideálok nem fdtik keblüket, 
hanem pénz és ment61 több. Nagy baj, ha r'jönnek, hogy aki dolgozik, 
az nem ár rá pánzt keresni.- A növekv6 terrorizmus igen zavarja az ál
lamok belrendjét és küls6 kapcsolata it. Ez kUlön fejezet, tele kompli
káci6kkal ••• Kellene lJág a kulturális helyzetr61 is beszálni. Ez igen 
nehéz kárdés, telve zar-zavarral. Csak röviden annyit: kommercializá
lódott és indusztrializál6dott a mavészetek minden ága a szubkultura 
nagy dics6ségére •••• " 

ZS. GY. (Sao Paulo, Brazilia) 1985.XII.16 ••• " Ez az év számomra egy 
kivételes év volt. Itt, náiurik, nagy politikai változások voltak és 
ezzel kapcsolatban a gazdasági élet fcllendUlt. Engem ls elégg' megza
vart megszokott munkámban, mert hirtelen annyi rendelésUnk volt, hogy 
megfeszített er6vel is alig tudtuk és tudjuk leszállítani. Hála Isten
nek, hogy így van, de a hátránya, hogy magamra ás a ·pihenáare alig ju
tott valami id6m. Ellenben azon a vélemányen vagyok, hogy ki kell hasz
nálni ezt az alkalmat, mert nem lehet tudni, hogy mit hoz a jöv6. Nem 
akarok elávágni a dolgoknak , de Brazllia politikai helyzete, csak rosz
szabbodik és mindinkább egész baloldalra hajlik el. Gyermekeim, unoká
im mind egészségesek és j6l meg vannak. Az idén is meg fogjuk rendezni 
a februári Csend6rnapot ••• " 
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Dr. A. F. F.(Buckhannon, w.va.~USA) 1985.XI.17 •••• • Meglepve ás 
nagy 8r8mmel olvasom a B.L. hátul án saját nevemet és a hírdet'st, kö
szönöm. Mellékelve találsz is két üveggel, egy Urmöst és egy fehéret 
a görög istenek fínom italáb61, magyar módra elkészítve. Fogyasszátok 
egészséggel, hogy hosszú életGek legyetek e földön 1 Magamr61, csak any
nyit, hogy a 7. X-et taposom, j61 vagyok és még mindíg többet és kemé
nyebben dolgozom, mint három fiatal. Lassanként felold6dunk a múlt he
ti vízáradásokból. Ilyesmit, csak egyszer láttam, Mohácson és Dunaszek
cs6n, prbcs6. koromban. Mint jt. voltam odavezényelve, v!záradáskor, a 
szigetek lak6eainak védelmére és kilakoltatására. ··'Né János 6rm.-rel, 
akit a kommunisták felakasztottak SIKLÓSI MÁTyAS cs6.-rel együtt, a 
hajdanában a mecsekszabolcsi bányalázadás ala~ti feqyverhasználata mi
att •••• A múlt hétf6n ( nov.11.-én), korán hajnalban furcsát álmodtam, 
hogy az es6 megolvasztotta a szomszéd faluban lév6 Adrián méheimet. 
Azonnal felkeltem, hogy telefonon kérjem a telektulajdonost, hogy néz
zen ki, rendben vannak~e a méheim? A telefont nem vette fel senkisem. 
Erre, még kellemetlenebb érzésem támadt. Elmenni oda nem lehetett ko
csival, mert a völgyekben 20-25 láb magasan -folyt a víz az útakon ke
resztGl. Csak pénteken tudtam elmenni, még mindíg több helyen térdig 
ér6 víz folyt az úton keresztdl. Messzir6l látom, hogya 10 kaptár mé
hesemb6l, csak a cementblokkok vannak meg. Egész szombat és vasárnap a 
járhatatlan mély hegyek között kutattam az elveszett méheim után. Itt, 
ott a mocsárban találtam egy-egy kaptárrészt. Az árv!znek egy halálos 
áldozata is volt Adriánban, Miss Lanet, aki mindíg j6akaratú és seq!
t6kész volt hozzám. Mintha egy kedves családtag ment volna el, szere
tett méheimmel együtt. 

KívánOk kellemes Karácsonyt Neked és a t öbbi bajtársnak. Most meg
kezdem borom eladásának megszervezését, rádi6 és T.V. hirdetésekkel~ 
ami mind id6t vesz ígénybe. Bajtársi szeretettel •••• " 

A Buckhannon-i "The Record Delta" 1985.VIII. 1.-i számában fényká
pes beszámo16 ismerteti bajtársunk " Littie Hungary Farm Winery"-jét 
és MELOMEL néven szabadalmaztatott fínom borát. 

( Megjegyzés: Bajtársunk leveléhez mellékelt • • • " két üveggel, egy 
ürmöst és egy fehéret is, a görög istenek finom italáb61,. magyar mód
ra elkészítve. Foqyasszátok egészséggel, hogy hosszó életdek legyetek 
a földön ••• " A borokat Karácsonykor k6stoltuk meg. J6ízd, finom, za
matos borok. Köszönettel gratulál unk ezúton is terme16 bajtársunknak. 

(K.Gy.) 
v. GtCZY MIHALV 6rm. (BeaCOnSfieldfOUe.Kanada) bajtáraunk 1986.1.9. 

-én kelt level~ben karl " ••• az alább r8vla '8szönetnyílván!tást a 
következ6 sz4mban közzétenni, mivel öreg bajtársunk oly hosszó id6n át 
dolgozott Közösségünk érdekében és nem lehet tudni, lesz-e még ójabb 
Csend6rnap Baj t ársunk életében?! ••• " 

Kedves JEGENYÉS Bajtársaml 
Szeretettel köszöntelek TestUletUnk fönnállásának éVfordu16ja al

kalmából, mint a Bajtársi Lap alapkövét lerak6 egyik tagját. Töltsön 
el Bajtársam az a tudat, hogy közel 40 éve megkezdett munkád él és 
gyümölcsözik, szerte a világon. Magam részér6l köszönetet mondok és 
mélyen fejet hajtok azért a sok fáradtságos munkádért, melyet TestUle
tünk érdekében önzetlenül végeztél. Kérem az · én Istenemet, tartson 
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meg T~ged er6ben, eg~szságben, szellemi frisseságben, mindnyájunk örö
máre. 

Igaz bajtársi szeretettel ~s üdvözlettel: 
Beaconsfield,(Que.Kanada) 1986 január 9.-~n 

vit~z Géczy Mihály s.k. 
( Megjegyzás: A jókí~fnságokhoz mi is csatlakozunk. ~gyébként, 

1987-ben negyven ~ve lesz annak, hogy Gráz-i baj·Ursaink életre hívták 
a "Magyar Csend6r Bajtársi Asztaltársasáq.ot", körleveleikkel segít6 
akciót szerveztek, 1948-ban megindították a ft Bajtársi Level--et és 
1949-ben megalapították az MKCsBK-t. 

Ezekr6l az eseményekr6l a B.L. 1987/1. számában fog a Vezet6ség 
megfelel6 m6don megemlékezni. Szerk. ) 

+ + + + + 

IX. 
FELHíVÁS - tRTEStTtSEK - KIEGtsztTtS - NYUGTAZASOK 

FELHtVAS. 1985.dec.9.-én 
Mindazok a csend6r bajtársak, akik 1944 6szén HORVATH ZOLTÁN honvéd 

ezredes csoportjában, a Tisza vonalán harcoltak, a Bajtársi Leválen 
keresztdl adjanak áletjelt magukról. 

Cél: Apolni a harcos szellemet, nyílvántartásba venni a h6si halot
takat ( náv, vagy szám szerint ), akik életük árán védték a hazai föl
det. Ha mi ezt nem tesszük, az utókor bUnkőnt r6ja fel. 

Bajtársi Üdvözlettel: Géczy Mihály s.k. 
( Bajtársi Lev~l 1985/1. szám 57. oldal 

+ + + + + + 

tRTEStTtSER 
Dr.v. KORöSSY ZOLTÁN (Rockville, MO.USA) az Amerikai Magyar Refor

mátus EgyesÜlet ft Fraternity - Testváriség n c. negyedévenkint megje
len6 hivatalos ismertet6jében ( 1985.1.szám.) bejelenti, . hogy fia, . 
ifj.v. Kők6SSY ZOLTÁN (Kensington, MO) magyar katonai muzeumot léte
sített. A 9ydjtemény, már eddig is több száz katonai emléktárgyat 
( fegyver, egyenruha, okmány, 3000 fénykép stb.) foglal m&94ban. Azok, 
akiknek még katonai emlékeik vannak és gondos meg6rzés dtján a muzeum
ban kívánják elhelyezni, közöljék szándékukat az alábbi címen: 

Mr. Zoltán v. K6rössy 
11227 Woodson Ave., 
Kensington, MO. 20895, USA 

( lásd B.L. 1985/ 2. sz~.) 
+ + + + + 

Telefon: ( 301 ) '9~6-2414 

1881 - 1981 csend6rmellkép , plakett, bronzszínben, 5" x 8" nagyságban 
A JUbIleumi Csend6r meilszoborr6l: 7 1/2 " x 10 " nagrságó falapra 
er6s!tve, DOMOKOS SÁNDOR alkotása. Ara: 1S.00-kanadai dollár áa posta
költség. 
Megrendelhet6 az összeg bekÜldése mellett a 11adóh!vataltól. 
Cím: Veterans' Association, 712-54th Ave., S.W.Calgary, Alberta Canada 

T2V OE1 
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Dr. ANDROCZI FRANK FERENC ny. eqyetemi tanár bs.-unk, mint 6ster
me13, MELOMEL néven hozza forqalomba saját termelés4 és palackozás~ 
sz6ll6, alma, körte és méz-borát. Mint méhész és qyUmölcsterme16 több 
elismerést és oklevelet szerzett. (B.L.1979.1.sz.) 7.5 dl. Uveqenkénti 
ára 5.00 U.S. dollár, egy tucat: 55.00. 

Cím: Ferenc Frank ANDRÖCZI, Rt.6. Box 323, Buckha.nnon, W.V. 26201 USA 
+ + + + + 

A CALGARY-i MAGYAR NYUGDtJASOK KöRE (Alberta,Kanada) által kiadott 
h Maqyar Nóta Hanqlemez Sorozat h 5. lemeze e1ka.zRIt. U9Yan~qy, mint 
az e16z6 négy, 23 szép maqyar-n6tát tartalmaz. Minden lemezhez n6taszö
veqet mellékeltUnk. A n6tákat összegyGjtötte, betanította és vezényli: 
vitéz KERESZTES LAJOS. 

Az S. lemez ára 7 kanadai dollár és 2 dollár. szállítási költség, 
lemezenként. A sorozat 1, 2, 3, és 4, lemeze is még kaphat6. 

A teljes sorozat, azaz mind az S lemez rendeléBénél kedvezményt 
adunk: 45.00 dollár ' helyett 35.00 do~lár és postaköltséqet nem számítunk. 

Meqrendelhet6 az összeg el6zetes bekUldésével a következ6 címen: 
Hunqarian Senior Citizens Club, 
c/o 1328- 87 Avenue, S.W. Calqary, Alberta, T2V OW3 - Canada. 

+ + + + + 

KIEGtSztTtS: 
A B.L. 1985/2, szám, a Szuverén Szent László Rend és Társaság foqa

dalomtételével kapcsolatban a 30.lapon a 8 . és 9. bekezdés közé ' 
beillesztend6: 

Ez alkalommal nyert fölvételt a Rend Taqjai közé: MATYAS FERENCNt, 
8~1!> B1t(;LYOS .'BORBJUiA .- ('Calqary) caend6rözveqy. 

A Szent Lászl6 Lovaqkeresztet kapták meg: vitéz HANGODI JANOSNt 
(Victoria B.C.); vitéz KERESZTES LAJOS f6törm. és MAGAS ISTVAN tb.ca6. 
bajtársaink. 

I.tt.gáJltedl6 • 
Meg~dult máA az olvadd4; 
A hóhegy l~n ö~ze~ogy 

A nap ~ókjdt6l.ro~l~za 
Z~go~od~ é4 egy4e 'ogy 

A volt 6ehl461g mo~t ~zutyok 
. . 

E~ ko~zt mo~na~ a v~ze~ek. 
A mult mo~kát ~gy mo~va el 
En új tav~z~a lb~edekl 
Megti4ztul~ ... megújhod~ ... 
S ambtt a ~zelle áUuhan 
Az új~a zöldült MF6ölött 
Vele 6ütyülök boldogan •.• 

Vele 6ü.tyülök én magam, 
A vin bolond ••• ~ m~t bánom ln 
Hogy menny~ volt a mult ko~za 
Ha tav~~zá 6o~dult a télI 
O~eg~lgem i6 6eledem; 
Ti6ztá~a mo~ az olva~1 
Fü.tyülö~ hdt a ~zéllel ln 
Me~t C4od~ a Megújho~[ 

Vomoko~ SdndoJÍ 1984. 
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LAP~TA U~AN tRKEZETT: 

MELBOURNE (VIC) és környékén lak6 bajtársaink 1986.II.16.-jn va
sárnap tartott4k meg a Csend6rnap-i megemlékezést, dr.SZENTANDRAssy 
ELEK csop.vezet6, ausztráliai terUletvezet6 és feleságe vendégszeret~ 
házánál~ , . 

GyönyörG id6ben, a vár akozásnak meqfele16en 9yülekezt~k a kertben 
a vendégek, hol mind meleg, mind hideg tálak, a szakácsm4v'szet meg
annyi remeke várták érkezésüket. A 33 f6b6l ál16 vendég_ereget a ház1-
ak foqádták, majd kezdetét vette a' mdsor, melyet a csop.vezet6 veze- . 
tett le., ezóttal els6 sorban angol nyelvG maqyarázatokkal kiegészítve 
a nem magyar eredetG hozzátartoz6k kedvéért. A vendégek között megje
lentek v.szAKÁLL ENDRE feleségével, dr.ELEK SÁNDOR, URMOSSY ZOLTAN 
h.hdgy., JtJHAsz L.AsZLó, dr. SZABÓ L.lSzL6 tb.ba.jt'rsak. 

Az üdvözlés után a csop.vezet6 felolvasta a Központi Vezet6 körle
velát, melyet a közönség tetszésnyilvánításA kísért. EZután az 'MKCaBk · 
jelvény fÖltGzésével fölvette a csoportba tb. csend6rnek dr.SZABó 

, LAsZLóT. BARTI IMRE bs. betegsége mi·att nem . tudott meyjelenn1. A Uvol
ból írásban kUldték el együttérzésUket UTC~S MIHALY szda. az adelaidei 
csop.vezetc5je, KO~OMY KAROLY HObart-ból, v.DIENES GYULA, Wellington
b61 (N.Z.), özv. ANTALFFY pALNt (Cloverdale,W.A.) és özv. SZIGETHY 
GERGELYNt. . 

Ezt követte FELFöLDI ERIK hdqy bs. áti tapasztalatair6l írott köny
ve ismertetése, ( Ausztrálian and .East-Afrikan Experiences ), melyet a 
szerz6 kedvezményes 'ron ' bocsátott a csoport tagjainak rend$lkezé.ére. 

Ezek után fényképezésre került a sor a 2 méteres vászonra festett 
magyar címer el6tt, melyet az életn~gysá~~ csend6rfej koronázott. 

A.vendégek közel 7 6ráig maradtak együtt, mikor bácsdt vettek egy· 
mist6l és a h4ziakt6l, akik immáron a harmadik Csend6rnapot rendezték 
meg meleg, magyar vendégszeretettel. Távozás e16tt dr. BANSAGI JmLA 
fejezte ki mindannyiuk köszönetét a háziasszonynak, FADGYAS LÁszLóNt
nak, ELEKES LÁSZLÓNt· ... nak, PÉTERFFY zsoMBORNÉ-nak, SZADAY BtLÁNÉ-nak,a 
kedves csend6rasszonyoknak, akiknek mindegyike rá.zese volt a kellemes 
hangulatban eltöltött nap - méltán megérdemelt - sikerének. 

Többen, .az összejöve~el után is !r4sban is és telefonon ,is nyugt4z
ták a ha~dik Csend6rnapot azzal, hogy ft ez bekoron4zta 'az eddigieket • 
( Dr. Sz.E •. 1986~III.S.-) . 

NEW BRUNSWICK (N.J.) Csoportunk 1986.III.2.-án, vasárnap tartotta 
Csend6rnapját eqyszerfi, bens6aéqes keretek között, ismét HORVATa &ANDOR 
zls. csop.vezet6 rendezésében. 

A bajtársak és hozzátartoz6ik a Szent Lászl6 r.k. magyar templomban 
közös szentmisén vettek részt, mely az elhalt csend6rökért, a h68ökért, 
és a családtagokért ajánlottak föl. A hívek felajMlás4t a csop'. veset6, 
valamint ld.HORVJlTB LAJOS, KUNSJlGI JMtOS, ZIMONYI VERDEL ~ . SZEGEDI JIt.
NOS vitték fel az oltárhoz. A miséz6 lelkész az ' egász azentbeaz'det a 
Csend6rség móltjának szentelte és 6va intette a híveket, hogy bármit 
i8 elhigyjenek abból, amit a kommunisták mondanak, mert 6 otthon élt, 
diák vol t, amikor Rákosiék gyalázták a csend6röket, de ui t a maqyarok 
nem hittek el. A mise alatt, Prof.INCZ~DY JCALMAN, (ca6.ezr .• fívére) ,mint 
kántor mGködött közre és Maqyar Hiszekegyet énekelték el. 

A mise után a magyar vendéql6ben gyönyör6en meqterített asztal mel
lett helyezkedtek el, összesen 16-an. A megjelenteket a csop.vez. Ud-
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, vözölte, majd felolvasta a Központi Vezet6 körl~velát. Utána kezdetét 
vette a fínom, magyaros ebéd, meqfelel6 friss!t~kkel. A táraasebéd vé
gig a legjobb hangulatban folyt le és látszólag mindenki jÓl érezte 
magát. A társaság, kb. 4 óráig maradt együtt, majd bócsót vettek egy
mástól és köszönetüket fejezték ki a csoportvezet6nek a rendezésért és 
a szíves vendéglátásért. Vpitak olyanok is, akik méltatlankodtak a meg
e16z6 években tartott, mindíg szép erkölcsi és anyagi sikert hozÓ nagy 
Csend6rnap elmaradás áért , de sajnos, -legalább is abben az évben-'; l~e
tetlen volt megrendezni. 

A megjelentek társa's lapon küld'ték el üdvözletüket a Közösségünk 
vezet6jének. ( H.S. 1986.III.3.-) 

( A sikeres összejövetelhez szívb61 gratulál és j6kívánságait kUldi 
az MKCsBK vezet6je.- ) 

+ + + + + + 

SZERKESZTOI UZENET: 

Kedves Bajtársaiml 
A " lapzárta után érkezett 'hírek " kis részét töltik cs~ ki ezen 

oldalnak. így alkalmam nyílik arra, hogy a hósvét · szent ünnepánek l11i8Z- ' 
tériumával kapcsolatos gondolataimat Veletek megosztani. 
. Az tlet örökös gy6zelme az elmólás felett , a lét legnagyobb miszté~ 
riuma. Ebben a csodálatos ójraéledésben,-mely keresztény hitünk közpon
ti motivwna,- kell, hogy mindannyian megtalálj.uk a remény vígasz't éa 
bátorítását. '~ldi életünk feltartózhatatlanul halad az almólá. felé, 
de vigaszt, er6t és blztatást ad a kis tavaszi fGszál, maly ellen'lha
tatlan6l töri át levelének zöld zászlaj,'val a hótakar6t, hoqy "'; meg
lengetve azt a tavaszi szélben hirdesse a hósvét feltámaszt6 erej't. 

Ilyenkor ,ójraáled6 bizalommal kell im4dkozzuk az imát: 

" HISZEK MAGYARORSZJ\G FELTÁMADAsABAN 1 ft 

Domokos S'ndor Szerke_zt6. 
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Az MKCsBK VEZET6saGE 

ezáton 1s köszönettel nyuqtázza Közösségünk mdködés4t biztosít6 
önk4ntes hoz~'járul'sokat, felülfizetéseket és egyéb, pénzkUldem4nyeket 

1985 8zept~mber 1-t6l december 31-1q: ' 

It.l. BL Dll ZO ~ OO Özv.H.I.-n' Bt 23.00 v.S.I. BL US ., 25.00 
E.E.B. BL US 1 5.00 ' Dr.V.E.T. BL 20.00 <v.A .. A.Z.BL US ' 10.00 
B.A. BL US 20.0.0 v.M.K. BL 20.00 Á.B. BL US 20.00 
Dr"B.E-né BL US 20.00 v.N. L,., BL US 5.00 v.G.H. ', BL 20.00 
F.D. BL US 20.00 Sz.J. BL US 20~00 K.F. BL 20.00 
T.K. BL US 25.00 Kontreali z .,T • I. BL 10.00 
Id.H.L. BL US c.oport BL 234'.00 , S. L. BL 20.00 
K.M. BL 50.00 B.~. BL 25.00 Dr.B.I. BL US 15.00 
A.L. BL 20.00 F.F. BL 30.0'0- özv.Gy.ö-né BL 30.00 
P.J. BL 25.00 Ca'lgary 
özv.Z.E-né BL US 2,0.00 caoport BL 144.00 Ny.G. BL 20.00 
A.Gy. ' Bt US 30.00 S.F. BL 12.00 Dr.K.S. aL us 20.00 
Dr.N.Gy.I. BL ' 20.00 M.J. BL " 1 5.00 Dr.ll.E. BL 25.00 , 
J.P. BL us 12.00 Bueno. Aires özv.P.I.,.né Bt 12.00 
v.Cs.I. Bt + SA , 40.00 csoport BL US 60.00 Dr.Sz.L.Caj. 5.00 
K.F. BL US 25.00 S.A. SL 12.00 , Cleveland, 
v.P .... BL 20.00 N.L.Ch BL US 40.00 MC.CsK BL 'US 250.00 
S.A. BL US 20.00 P.I. BL US 20.00 K.I. BL US 50.00 
v.N.L. Bt US 5.00 

198ti január 1-t61 február 28-1q: 

v.T.I. BL US 25.00 özv.v.H.t-né SA US10.00 S.Á. BL US 10.00 
K.I. ~L US 20.00 Ca.L. Bt US 5.00 K.K. BL 15.00 
R.I.+ F. BL US 20.00 v.A.A.Z. BL US 10.00 Hamiltoni 
Dr.A.P:P: ,BL 12.00 K.I. ,BL US 15.00 e.oport BL 221.00 
P.B. BL . 25.00 özv.F.J-né BL US 20.00 P.Ch. BL 24.77 
Id.v.H.I. BL 25.00 S.I. ,BL 12.00 K.I. BL 20.00 
Ifj.v.H.I. BL 25.00 P.J. BL US 20.00 V.J. BL US 20.00 
K.L. BL 15.00 U.J. BL 50.00 F.I. BL 25.00 
L.M. ' BL 15.00 -v.N.L. BL US 5.00 dr.A.r~ BL US 20~00 
Dr.N.Z. BL US 10.00 özv.H.S-ná BL US 20.00 
S.I. BL 20.00 Kelbournei 

t H.I. JDt 35.00 e.oport BL 250.00 v.D·GI_ · BL US 20.00 
ifj.v.K.Z~ SA ,US 15.00 Kelbournei B.J. BL 15.00 
ifj.v.K.Z. BL US 15.00 csoport SA 50.00 v.B.T.E.BL US 12.00 

of + + + + 
r 
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