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szerte. 

Személyi hírek,könyvszemle,közérdekű levelek és értesítések, valamint 
a hozzájárulások nyugtázása minden számban. 

Alapította,megindította és terjesztette Gráz-ban (Stájerország,Auszt
ria) és környékén,1947.VI.21-1949-ig a "Gráz-i Magyar Csendőrök Bajtársi 

-Asztaltársaság"-a, utána az MKCsBK 1951-ig. 
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Szerkesztette és kiadta Bregenzben,Dreibergenben,majd Utrechtben 
1951.V.12~től 1964.IX.5.-ig: néhai vitéz Karsay Jenő alez.;munkatárs: 
néhai vitéz Karsay Jenőné,született Gerencsér Lily. 
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(Alberta,Kanada): dr. Kiss Gyula és a Szerkesztő Bizottság. 

Szerkesztette és kiadta, (Vezetői Bajtársi Levél néven) Sarasotában, 
(Florida,USA.) 1982.I.1.-től 1983.V.31.-ig: vitéz nemes Baranchi Tamás
ka Endre. 

Szerkeszti 1983.VI.1.-től ' a Szerkesztő Bizottság,s kiadja a Vezetőség: 

vitéz Keresztes Lajos Domokos Sándor Dr. Kiss Gyula 
lektor főszerkesztő felelős ' kiadó 
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I_ A VEZETOSÉG HÍREI 

(I 
KÖZPONTI VEZETŐ 

1.szam 
1988 

Csoportj ainknak, szórványainknak névjegyzék szerint. 

Csendörnap 1988. Kedves jó Bajtársaim ! 

Ez évben megértük a volt M.Kir,Csendőrség alapításának 107. évfordú
lóját. 

1945-ben 64 évi közbiztonsági szolgálat,a világháború elvesztése u
tán kiszorultunk az ország területéről,hol akkor rögtön kezdetét vette 
a bűnbakkeresés,meghurcolások,embertelen kínzások és kivégzések soro
zata formájában. 

Mi,akik elérhettük a nyugati országokat kerestük egymással a kapcso
latot,csoportokat alapítottunk és évről évre hűségesen megemlékeztünk 
Testületünkről,elesett,mártír és elhunyt bajtársainkról. 

Az elmult évben ünnepeltük Közösségünknek,az MKCsBK-nak 40 éves műkö
dését és azóta változatlanul tartjuk egymással a kapcsolatot.Ennek érde
kében,ez évben Bajtársaim meghívására meglátogattam Ausztráliában működő 
csoportjainkat,melyek ma is az élen járnak a közösségi munkában,az MKCsBK 
erkölcsi és anyagi támogatásában. 

Ausztrália ez év január 26.-án ünnepelte alapításának 200.évfordúló
ját.Ez az ország volt az,mely 1945 után az elsők között nyitotta meg ka
puit a bevándorlók előtt és nyújtott új életlehetőséget bajtársainknak, 
biztos elhelyezkedést,jobb jövőt gyermekeiknek.Résztvettem a három éven
kint,ezúttal Adelaide-ben (S.A.) tartott 7.Magyar Találkozón,mely az or
szág 50,000-et kitevő magyarságának ragyogó teljesítménye volt. 

Az Adelaide-i bajtársakkal tartott összejövetel után s Victoria Gee
long-iakat látogattam meg. Résztvettem a Melbourne-iek és a Sydney-i 
(N.S.W.) bajtársak ünnepélyes Csendőrnapjain,hol alkalmam nyílott meg
ismerni a volt csendőrök mellett az őket hűségesen támogató asszonyokat 
és barátainkat is. 

Létszámunk azonban fogyatkozóban van. Itt az idő ,hogy áthassa mind
annyiunkat a bajtársi megértés szelleme,az együttérzés a nyugati világ
ban jelentkez'ő ,megtévesztő propaganda leküzdésére. 

Felidézve újra kedves szép é Imé nye imet ezúton is kifejezem hálás kö
szönetemet a csoportjainknak,a vezetőknek és a bajtársaknak külön külön 
is a körükben töltött napokért,a szerető vendéglátásért,a felejthetet
len emlékekért,melyekkel hazatértem. 

Végül is adózom ugyancsak hálás köszönettel és elismeréssel a test
vér Bajtársi Közösségekriék,akik 40 év után is változatlanul mellettünk 
állanak, továbbá a magyar sajtó azon tagjainak, akik kiállanak és vissza
utasítják a magyar nemzeti emigráció megbontására és felszámolására 
irányuló kísérleteket,melyek a nemzetiségek közötti nem kívánatos ellen
ségeskedésre is vezethetnek. 

Mi,a magunk részére változatlanul tartjuk szem előtt vitéz Vattay 
Ferenc ezds.úr,az MKCsBK örökös tiszteletbeli vezetőjének 1981-ben a 
100 éves Jubileumra küldött üzenetét: 

" Az MKCsBK addig él,amíg két volt 
Híven, Becsülettel, 

Kelt Calgaryban~ 1988 február 14.-én 
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ÖSSZESrTÉS 

az MKCsBK Központ ( Calgary , Alberta, Kanada) bevétel és 1<iadásairól 

1987 január l-től december 31-ig 

B e v é t e I e k: 

Önkéntes hozzájárulások 
a B.L.-re 4,503.36 
S.Alapt"a 75.00 
Egyéb 206.51 

Bankátváltás 
Bankkamat 

B a n k 

1986 december 31- én 

8,393.07 

4,784.86 
224.67 
386.19 

5,395.12 

T. D. 
C. A. 1,532.29 9,925.36 

ÖSSZESEN: 15,321.08 

K a d á s o k: 

Nyomdaköltség 
Szállítás 
Postaköltség 
Irodák és sokszoros~ás 
Telefon 
Tagdíj, KMSz és helyben 
Koszorúkra 
r rógépjavítás 
Egyéb 

A d o m á n y o k 

1987 Karácsonyi Segély 
Sz. László Társaság és Magyar 
Cserkész Szövetség 

Bankbetétek 

T. D. 1987.XII.31. 7,754.32 

3,331.35 
140.25 

1,142.47 
166.30 
168.84 
40.00 

221.75 
55.00 
13.50 

5,279.46 

362.00 

50.00 

C. A. 1987.XII.31. 1,875.30 9,629.62 

ÖSSZESEN: 15,321.08 

~""-:.~ . ~~ !~~ 

...... . J!fr.;~ .... ~ sta ~ 
Központi vel'~ l-o ~ ~-; 

I l I 

~~~I.n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Központi pénztáros 

. • ~'tt/ 
flt it ,~ .. 

... .. - ._0. ~ . -

R o van c s o l t II k · é s re n d b e n t a l á l t u k: 

.. . r:é!.e:~'!(:~ . hó ••• 7:-.. án. 

... ~.<r.~ ... 
Ellenőr 

Calgary, 1988 

~v.:: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ellenőr 
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II. SZEMÉLYI HÍREK 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

TAKÁCS JÁNos volt m.kir.csendőrtörzsőrmester (Lake Elsinore,Cal.USA) 
és MÜHL ESZTER úrnő 1987.XI.20.-án Bloomingtonban házasságot kötöttek. 
A menyasszonynak Londonból hazarepült fia,míg a vőlegénynek unokaöccse 
voltak a tanuk a bensőséges családi esemény alkalmával. A szertartást 
fogadás követte a Bloomington-i Magyar Házban, mely a legjobb hangulat
ban ért véget a késő esti órákban. ( Cal.Magyarság,USA.) 

Dr.vitéz SZENDI ZOLTÁN JÓZSEF a Kent-i Állami Egyetem (OH.USA.) ta
nársegédje és MAGDYCH L. ANNA úrnő 1987.XI.25.-én házasságot kötöttek. 
Az ifjú férj v. SZENDI JÓZSEF, a Központi Vezetőség tagjának ifjabbik 
fia. ( v.Sz.J.1988.I.ll.) 

UTCZÁS MIHÁLY volt m.kir.csendőrszázados, az MKCsBK adelaidei cso
portjának vezetője és Dr. SPETT FERENCNÉ úrasszony,m.kir.csendörszáza
dos özvegye 1987.XII.16.-án Adelaideban házasságot kötöttek. (KGY) 

GRATULÁLUNK AZ ÚJ HÁZASOKNAK ÉS SZÍVBŐL KíVÁNUNK ERŐT, EGÉSZSÉGET ÉS 

BOLDOGSÁGOT! 
+ + + 

GRATULÁCiÓ 

DIENES KATALIN (Wellington, N.Z.) v.DIENES GYULA fhdgy. leánya,el
nyerte a Trinit y College of London oklevelét a zongora-szakon. 1987.X. 
31.-én a New Zealand Szimfónikus Zenekar alapításának 40.évfordulója 
alkalmából tartott koncerten,mint ifjú zeneszerző a Sonic Circus-87 ke
retében zongora és énekszámával lépett föl énekkari kísérettel.Jelenleg 
továbbtanulásához szükséges ösztöndíj vizsgáira készül.(v.D.Gy.1987.XI.8) 

TOVÁBBI SZÉP SIKEREKET KÍVÁNUNK! 

+ + + 
BETEGSÉGEK, FELGYÓGYULÁSOK 

HORVÁTH BÉLA (Welland,Ont.,Kanada) ... 1987 év augusztusában szívmű
téten esett keresztűl és ütemezöt )pace-maker) kapott. Szívverése most 
már normális, 70-80 között mozog. írja,hogy II a B.L. nagyon jó, Isten 
áldja meg a szerkesztőit, hogy még soká folytathassák áldásos munkáju
kat. Kegyelemteljes Karácsonyt és mindenben gazdag,egészséges újeszten
döt kívánok! •.. " (H.B. 1987 .XII. 9. ) 

v. NAGY LAJOS (Springhill,FLA.,USA.) 1987.XII.6.-án, a megboldogult 
Kormányzó Úr nevenapján .•• " Látásomat 90%-ban elvesztettem. Félhomály 
vesz körül. Rákkal operáltak. Utána a feleségem volt nyolc napig kórház
ban. Duska szds.úr halála igen megrendített. Stari Oskolban láttam, ami
kor megmaradt csapat jával átjött a záróvonalunkon.Nyugodjék békében ... " 

'SIMON ÁRPÁD (Pittsburgh, PA.,USA.) " 1987 októberében három szível
dugulással operáltak meg. Hála Istennek, a műtét sikerült és lassan ka
pom vissza teljes erőmet és egészségemet. Részemre ez a legszebb aján
dék Karácsonyra •.. "(1987.XI.28.-án.) 

Özv. HANGOD I ISTVÁNNÉ (Queanbeyan, N.S.W.,Ausztrália) ••. " 1987.XI. 
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2.-án szédülés következtében a kertben elvágódtam. Négy hetes kórházi 
ápolás volt szükséges, mert csúnya zúzódást is szenvedtem a csípőmön. 
A jobb csuklóm is megrepedt,de már csak kötés van rajta.Kezem azonban 
gyenge és írásom se a régi. Családom igen megértő.Mindenről gondoskod
nak .•. " ( 1988. IX. 1. ) 

KISS KÁROLY (Toronto,Ont.Kanada) .•. " 1987-es nyári szabadsággnkról 
való hazatérésünk után kaptam egy vízhólyaggyulladást, 104-105 -os 
lázzal. Mikor jobban lettem,orvosom veseröntgen-re küldött. A hideg 
kórházi folyosón 2 1/2 órát várakoztam és kaptam egy tüszős mandula
gyulladást ( ami nekem még sohasem volt ). Mikor mindezt kihevertem, 
prosztata operációra kellett menjek. így telt el a nyár meg az ősz.Már 
négy hónapj a ,de még mindig nem vagyok jóL •• " ( 1988.1.15 • .:..) 

özv,vitéz HANGOD I JÁNOSNÉ (Victoria,B.C.Kanada) bal szemét két évvel 
ezelőtt, jobb szemét II.10.-én sikeresen megoperálták, s már jobban 
van. A családi házat átrendezték, gyermekei és unokái változatlanul 
figyelemmel és szerető gondoskodással veszik körül. Együttérző üdvöz
letét küldte a Központnak 1988.II.14.-én.(KGY). 

JOBBULÁST, ERŐT, EGÉSZSÉGET ÉS TELJES FELGYÓGYULÁST KíVÁNUNK 
KEDVES MINDNYÁJUKNAKl 

+ + + 

t
O 

o o 
, , . 

HALOTTAINK 

CSEPI BÉLA m.kir.csendőrezredes, a volt m.kir. B.M.XX. csendőrségi 
osztályának előadótisztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje,a Bronz 
Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt szalagján és más háborús- és 
béke-kitüntetések tulajdonosa, a Magyar Csendőrök Családi Közössége, 
az Árpád Akadémia rendes tagja, az MKCsBK "Bajtársi Levél" levelező 
munkatársaSpringfield-en (MA.,USA) 1987.X.10.-én rövid szenvedés után 
89 éves korában elhunyt. Köpcsényben (Moson vm.) született 

1898.II.23.-án. A pécsi hadapródis
kola elvégzése után 1916-ban a Lu
dovika Akadémián zászlóssá avatták. 
Az orosz és olasz harctéren kitün
tette magát. 

1921-ben lépett be a Csendőrség
hez.Sárospatakon,Szikszón,Szombat
helyen szolgált,honnan a B.M.-be, 
Budapestre helyezték át. 1952-ben 
családjával a USA-ba vándorolt ki 
és Clevelandban telepedtek le.Több 
magyar egyesületnek tagja volt, s 
írásai gyakran jelentek meg magyar 
újságokban. Egy időben a Képes Ma
gyar Világhíradó (Cleveland,OH.USA) 
szerkesztésében is részt vett.1984-
ben leányához és vejéhez Ludlow-ba, 
(MA. ,USA) költözött. 
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1964-ben kiadta "Gondolatok" cím alatt verseit és "gondolat-darabjait" 
önmagáról, benyomásairól a természetben, a társaságban. Könyvét át
nyújtotta azoknak, akiknek barátsága kedves volt neki. Odaadta cserébe, 
néhány szavas megjegyzésért, hozzászólásért, hogy írása hogyan érintet
te meg öket. Az utószóban azzal búcsúzik, hogy ... " az ember szeret még 
halála után is együttlenni élete társaival ... " Ő ezt elérte. Szelleme, 
érzései "gondolatai" révén itt marad közöttünk. Emlékét megőrízzük. 

A gyásszertartást az elhamvasztás után X.24.-én 11 órakor a Cleve
landi Első Magyar Evangélikus Egyház templomában Nt. JUHÁSZ IMRE végez
te. Búcsúztatta MOLNÁR ISTVÁN a MCsCsK elnöke. Hamvait Magyarországon, 
Agasegyházán a családi sírboltban fogják nyugovóra helyezni. 
NYUGODJÉK BÉKEBÉN! (B.I.1987.XI.9.) 

CZAPÁRY ZOLTÁN m.kir. repülő ezredes, a m.kir.Légierők megteremtésé
nek egyik irányítója, a háború utólsó szakaszában Repülő Körzet pa
rancsnok, az MHBK Welland-i csoportjának. szervezője, az MKCsBK tisz
telt barátja és tb. tagja Torontoban, 1987.XII.2.-án 90 éves korában 
hirtelen elhunyt. 

1897.VII.12.-én született Zalában. A győri bencéseknél érettségizett, 
majd ugyancsak Győrben a cs.kir.11.vadászzlj.-hoz vonult be és az olasz 
fronton harcolt. A Ludovika Akadémia elvégzése után 1917-ben a gyalog
sághoz avatták föl hadnaggyá. 1930-tól a későbbi Légi Erők, majd a pi
lótakiképzés egyik szervezője. 

1945-ben Ausztriában esett fogságba, majd kivándoroltak Kanadába. 
Wellandban tevékeny részt vett a közösségi életben. Magyar iskolát ala
pított. 1956-ban a menekültek segélyezésében vezető szerepet töltött 
be. 1985.VIII.17.-én ő nyitotta meg a M.Kir.Fegyveres Erők Muzeumát a 
toronto i Magyar Házban a nyilvánosság számára. 

Temetése 7.-én 10 órakor ment végbe a toronto i Árpádházi Szent Erzsé
bet templomból a magyarság és barátok általános részvéte mellett. 

Búcsúztatták: 
Gyászolják: özvegye CZAPÁRY ZOLTÁNNÉ, SAROLTA, fiai ENDRE és MIKLÓS 

és családjaik, kiterjedt rokonsága, bajtársai. 
A Család a virágmegváltást az Oshawa-i Hungarian Aero Museum javára 

kérte. (O.J., K.M. 1987.XII.12., Gyj. ) 

PÉTER JÁNos m.kir.csendőrtörzsőrmester a kassai volt VIII.ker. állo
mányában, a III.oszt. legénységi Szolgálati Jel tUlajdonosa Lethbridge
ben (Alberta,Kanada) 1988 I.27.-én tüdőgyulladásban 76 éves korában 
meghalt. Született 19l1.V.10.-én Hidvégardón (Borsod vm.). 1933-ban 
lépett be a Csendőrséghez. A frigyesfalvi őrsön (Bereg vm.) teljesített 
szolgálatot. A háború végén a beregszászi osztállyai fogságba esett. 
Az egyik nagy ukrajnai fogoly táborból 1949-ben érkezett Ungvárra, hol 
25 évi kényszermunkára ítélték. Középázsiából, hol bánya és építőmunkás 
volt, 42 kilóval 1955-ben került haza szívbántalmakkal, csúzzal,melyek 
élete végéig kisérték. 

I.29.-én temették. SALAMON ANDRÁS búcsúzott tőle. 
Gyászolják: özvegye PÉTER JÁNOSNÉ JOLÁN Lethbridge-en, nővére MOLNÁR 

LÁSZLÓNÉ PÉTER KLÁRA Magyarországon. (özv.P.J.-né 1988.II.7.-én; 
B.L. 1977/1. szám 93.o1dal). 
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Vitéz DUSKA LÁSZLÓ m.kir.vkb.honvédszázadost (gyászjelentése 
B.L. 1987j2.szám 50.o1dalán) eltemették Calgaryban. 

1987 október 1.-én, még halála napján érkezett meg a város magyarsá
gát és más ismerőseit is megdöbbentő szomorú hír, hogy DUSKA LÁSZLÓ, 
az MHBK központi vezetője, a magyar nemzeti emigráció vezetőtagja 
Clevelandban (OH., USA.) 75 éves korában szívrohamban váratlanul el

vitéz DUSKA LÁSZLÓ 
1912 - 1987 

hunyt. Szeptember 24.-én indult el 
Calgaryból Clevelandbe, hogy ott 
résztvegyen az MHBK északamerikai, 
háromnapos vezetői értekezletén. 
A megbeszélés befejezése után rosz
szullét vett rajta erőt, miért is 
bement a közeli kórházba. A gondos 
orvosi kezelés és ápolás azonban 
már nem tudta életét megmenteni. 

Családja hazahozatta. Barátai, 
bajtársai, ismerősei október 8.-án 
az általa alapított Árpádházi Szt. 
Erzsébet plébániatemplomban vettek 
tőle búcsút és imádkoztak lelke 
üdvéért. Ft.GOMBOS MIHÁLY SDB által 
végzett gyászszertartás után v.BA
LOGH JÓZSEF KCsL méltatta kimagas
ló háborús helytállását, bátorsá
gát, vezetésre való rátermettségét, 
fegyvertényét. Ravatalát az MHBK 
zászló, az MKCsBK nemzeti zászlója, 
koszorúk és az enyhe ősz legszebb 
virágai vették körül. 

Temetése másnap,9.-én 10 órakor 
ment végbe a fenti magyar templom
ból, a város magyarságának és má
soknak együttérző osztatlan részvé
te mellett. Agyászmisét Ft.MOLNÁR 
ISTVÁN plébános mondta Ft.HORVÁTH 
MIKLÓS ny.plébános,Ft.GOMBOS MI
HÁLY SDB és az egyházi énekkar se
gédletével. 

Szentbeszédében részletesen ismertette elhunyt bajtársunkkal 1949-ben 
való első találkozását, egyházi, társadalmi, közoktatási, tudományos 
síkon kifejtett kiváló er?ctményeit. 

Búcsúztató beszédet mondott még v.DETRE GYULA .(Montreal,Que.,) MHBK 
kanadai főcsoportvezető, aki .méltatta v.DUSKA LÁSZLÓNAK hosszú éveken 
keresztűl az MHBK vezetésében, az emigrációs közösségi életben fáradt
ságot nem ismerő kimagasló munkásságát. Egyben kifejezte a Család ré
szére vitéz MARTONFALVAY HÚGÓ (New York, N.Y.USA.) az MHBK központi 
vezetőhelyettesének, valamint saját főcsoportjának együttérző részvétét. 

A Himnusz eléneklése után az MHBK csapatzászlója mögött megalakult a 
gyászmenet. A halottas kocsit 40 autó követte a Saint Mary temetőbe 
1979-ben elhunyt felesége sírjához. Koporsóvivők voltak a helybeli egye
sületek vezetői. Az őszi nap még mindíg me lengető sugarai utóljára 
szinte még átölelték az MHBK zászlóval letakart koporsót, mikor a 
Miatyánk és Nt. GÖNDÖCZ KÁLMÁN ref.lelkipásztor imája után a vezetők 
vettek búcsút az egyletek közötti együttműködést mindíg szívén viselő 
vezető bajtársuktól: 
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SEIBERT ALBERT világi elnök a Szent Erzsébet Egyházközség, 
dr. KISS GYULA központi vezető az MKCsBK, 
MAGAS ISTVÁN elnök a Magyar Szabadságharcos Világszövetség, 
FEKETE TIBOR elnök a Széchenyi Társaság, 
CSÁK ATTILA elnök a Kanadai Magyar Kulturközpont és 
DÁNIEL JÁNos csoportvezető az MHBK csoport nevében. 

Végezetül a Család és a barátok részéről dr.KISS GYULA búcsúzott. 
Fölidézte jóbarátja pályafutásának kiemelkedő állomásait, szép alkotá
sait. Visszaemlékezései át voltak szőve az elmult 35 év megannyi közös 
családi emlékével. Majd befejezésként mondotta: 
... " DUSKA LÁSZLÓ keresztény hite, magyar hűsége, kötelességteljesí
tése legyen példa mindnyájunknak, hogy gyermekeinket keresztény hitben 
és erkölcsben, szerető családi körben neveljük föl, hogy azok majd át
vehessék és továbbfejleszthessék intézményeinket ... 

Ezzel őrízzük meg hűen DUSKA LÁSZLÓ életének értékes eredményeit. 
Legyen áldott az ő emléke. Nyugodj békében, Isten Veled, Lacikám! .•. " 

A végtisztességet a Himnusz eléneklése, majd KOCSIS ISTVÁN bs. 
"Imához" és "Takarodó" kürtszólói tették teljessé. A koporsót borító 
1977-ben felszentelt MHBK zászlót és szalagot, melynek zászlóanyja el
hunyt bajtársunk felesége volt, valamint kitüntetéseit a csoportvezető 
dr.vitéz Duska Lászlónak adta át kegyeletes megőrzés végett. 

A temetés után a Család közel 120 személyt látott vendégűl, emlékez
ve az ősrégi magyar szokás szerinti halotti torra. 

A virágmegváltásra felajánlott összeget a Család az Erdélyi Bizott
ság megsegítésére kérte küldeni. 

A temetés megrendezését az MHBK helyi csoport vezetősége élén DÁNIEL 
JÁNOS csoportvezető végezte gonddal, figyelemmel és együttérzéssel. 

Calgary, 1987 október 10.-én. (KGY) 

KORPONAY MIKLÓS m.kir.vk.százados a Magyar Érdemrend lovagkeresztje a 
kardokkal, más háborús és békebeli, bel és külföldi kitüntetés tulajdo
nosa, a Rákóczi Alapítvány megalapítója és elnöke, a Magyar Helikon 
Társaságnak és a "Hungarian Heritage Review"-nek és más, a magyar szel
lemi örökség megmaradására életrehívott intézményeknek egyik alapító
ja, több lovagrend és egyesület tagja, a "Szathmáry Emlékdíj" létesí
tője 1987.XI.3.-án hosszú, súlyos betegség után Torontoban (Ont.Kana
da) a St. Michael kórházban, a betegek szentségével megerősítve 75 éves 
korában meghalt. 

1951-ben vándorolt ki Ausztriából Kanadába, s Torontoban telepedett 
le, hol a magyar közösség egyik élvonalbeli vezetője lett. 1956-ban a 
szabadságharcosok elhelyezése és bekapcsolása érdekében dolgozott. 
Lelkesen működött a Kanadai Magyarok Szövetsége szervezésében. Meg
alapította a Rákóczi Alapítványt és tiszteletbeli elnöke volt a Rákóczi 
Press International, Inc.-nek. 

Különösen történelmi, irodalmi értékeinknek, katonai multunk sajátos
ságainak ifjúságunkkal és angol nyelvű barátainkkal való megismerteté
se terén szerzett magának és munkatársainak nem múló érdemeket. Szerve
ző munkájának sikere volt Komjáthy: " A thousand years of Hungarian 
Art of War" (1982), majd Torontoban a Magyarságtudat szimpozium meg
rendezése és a "Lármafa' (19.84 . ) kiadása. A Széchenyi Társasággal való 
együtt működésének eredménye volt a toronto i egyetemi Magyar Tanszék 
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mellett a Magyar Intézet megalakítása (1985). 

Szerettei a temetkezési intézetben nov.5.-én búcsúztak Tőle,majd 
6.-án az Árpádházi Szent Erzsébet r.k.templomban ajánlottak föl lel
ki üdvéért szentmisét. Hamvait 9.-én a York temetőben helyezték örök 
nyugalomra szeretett felesége, MÁRIA mellé. Adjon az Isten örök nyu
godalmat neki. 

Koszorúmegváltást a Rákóczi Foundation címére kértek. 
Gyászolják: a Család, barátai, bajtársai és ismerősei. (Gyj~) 

NÉGYESI LÁSZLÓ m.kir.cső.törzsőrmester, az MKCsBK Adelaide-i (S.A. 
Ausztrália) csoportjának hüséges és lelkes tagja, adelaidei otthoná
ban váratlanul és hirtelenül szívrohamban meghalt. 

1912.XI.28.-án született Szentesen. Az Alföldön és Erdélyben telje
sített szolgálatot. 1950-ben vándorolt ki Perth-be (W.A.), majd meg
nősült és Adelaide-ben telepedtek le. Közösségünk megbecsült tagja 
volt. Temetésén bajtársai hozzátartozóikkal, barátai és tisztelői nagy 
számban vettek részt. A sírnál a csoport és a bajtársak nevében bú
csúztatta UTCZÁS MIHÁLY csoportvezető. 

Gyászolják: özvegye NÉGYESI LÁSZLÓNÉ TERIKE, leányai MAGDA és MÁRIA, 
bajtársai. (U.M.1988.II.18.) 

JOÓ MIHÁLY m.kir.cső.őrmester Miskolc-Tapolcán 1987.XI.20.-án 73. 
életévében meghalt. 1914.IX.2.-án született Oros-on (Szabolcs vm.). 
Katonai szolgálatát a 3. huszárezredben Munkácson teljesítette 
1938-1941-ig. 

1941.XI.1.-én lépett be a Csendőrséghez és a margittai, majd a szé
kelyhidi őrsökön teljesített szolgálatot. 1944-ben orosz fogságba e
sett és a Voronyezs-i 3,sz,fogolytáborba szállították. Szabadulása 
után Szikszón (Abaúj-Torna vm.) telepedett le, hol, mint ács, majd 
biztonsági őr dolgozott. Ízig vérig magyar, jó bajtárs, barát volt 
haláláig. 

Gyászolják: özvegye, fia, leánya, unokái és bajtársai. (v.Sz.J. 
1988.I.28.) 

TÁBOR VILMOS m.kir.csendőr Komáromban, 1987.X.15.-én 73 éves korában 
meghalt. Komáromfüss-ön született 1915.II.7.-én. A jt.iskolát Szom
bathelyen végezte és az abonyi őrsön (Pest vm.) teljesített szolgála
tot. Gyászolják: fivére LÁSZLÓ Kanadában és leánya Magyarországon. 
( v.Sz.J.1988.I.18.-) 

MORVAl JÁNos m.kir. csendőrfőtörzsőrmester a kolozsvári volt IX.ker. 
állományában a székelyhidi (Bihar vm.) őrs parancsnoka 1978-ban Diós
győr ön (Borsod vm.) meghalt. 

NAGY JÁNOS m.kir. csendőralhadnagy a kolozsvári volt IX.ker.állomá
nyában, továbbá PÁTKAY BÉLA m.kir csendőrszázados, a nagyváradi 2. 
szárny parancsnoka és palocsai PALOCSAY ISTVÁN m.kir. csendőrfőhad
nagy sznypk. helyettes 1945 februárjában Drezdában (Németország) a 
bombázás áldozatai lettek. (v.Sz.J.1987.X.20.) 

KERESZTES GYÖRGY m.kir. csendőrfőtörzsőrmester Ontario-ban (CAL.USA.) 
1987-ben meghalt. ( Azelőtt: Escondido, Cal.USA. 1696 Felicita Cr., 
lakos.) / v. Á.A.Z. 1987.XI.15.,) 
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PERJÉS JÓZSEF m.kir.cső.örmester a marosvásárhelyi volt X.ker.állo-
r---~---------------, ----~- mányában 73 éves korában Miskolcon ; "ii meghalt. (Lásd: B.L.1987í2 szám 11.0.) 
( Perbenyiken (Zemplén vm.) született 
( 1914.XII.16.-án. A jt.tanfolyamot Szom-

( 
PERJÉS JÓZSEF 
1914 - 1987 

i bathelyen végezte, s utána a mádéfalvai 

l
őrsön (Csík vm.,) teljesített szolgála
tot.Részt vett a budai harcokban, hol 

I 1945.I.29.-én orosz fogságba esett.JÓl 
) bírta a szlovák nyelvet, így Voronyezs-

Iben a 3.sz. tábor parancsnoka lett,hol 
több bs.-nak életét mentette meg. (JOÓ 
MIHÁLY őrm.közlése). 1950-ben került 

i haza. Érszűkület miatt 1975-ben operál
: ták, melynek során jobb lábát és bal 

kezét elvesztette. 

MONORI FERENC m.kir. csendőrőrmester a kassai volt VIII.kerület állo
mányában a Tűzkereszt I.fokozat a kardokkal és koszorúval és más kitün
tetések tulajdonosa 1987.VIII.3.-án Kesznyétenben (Zemplén vm.) 75 éves 
korában meghalt. 

Sajószögeden (Borsod vm.) született 1912.VIII.6~-án. A gacsályi 
(Szatmár vm.), majd 1940 után a Barczánfalva-i (Máramaros vm.) őrsön 
szolgált. A visszavonulás során részt vett a budai harcokban, hol 1945. 
I.23.-án megsebesült és orosz fogságba esett. 1948-ban tért haza, és 
Kesztnyétenben, az ottani T.Sz.-ben dolgozott nyugdíjazásáig. 

Gyászolják: özvegye MONORI FERENCNÉ született ÁRVAI BORBÁLA, fia FE
RENC, családja és bajtársai. (v.Sz.J. 1987.X.20.) 

vitéz PÁNCÉLOS MIHÁLY a Kárpátaljai Ruszinok Szabadságmozgalma veze
tője, a Souverain Szent László Társaság és Rend US törzsének szertartás
mestere és más egyesületek tagja, a m.kir. Csendőrség hűséges tiszteló
je Clevelandban (North Olmsted, OH.,USA.) 1987.X.3.-án váratlanul meg
halt. Vitézségét a háború folyamán szerezte, mert ellenséges páncélosok 
kilövésével a magyar hadseregnek nagy szolgálatot tett. 

1981-ben, Testületünk alapításának századik évfordulóján - hol szem
betegsége miatt személyesen megjelenni nem tudott,- az alábbiakban 
küldte együttérző üdvözletét a Rendező Bizottságnak: ... " Kívánom , hogy a 
Magyarok Istene mihamarább támassza föl közös hazánkat és ezzel együtt 
az egykor oly dicső Csendőr Testületet, hogy az továbbra is oly híven, 
becsülettel és vitézül szolgálja Hazánkat, Nagymagyarországot, mint azt 
a száz évvel ezelőtt megalapított M.Kir.Csendőrség tette •.. " 

Temették a kath. egyház szertartása szerint Clevelandban, okt.6.-án. 
Búcsúztatta a Délvidéki Fölszabadító Tanácsa nevében Dr. Lelbach Antal. 
A Sunset magyar temetőben helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: család
ja, barátai, bajtársai világszerte. (Sz. 1987. okt.) 

KALOCSA GYULA m.kir.tart.főhadnagy,volt banktisztviselő, okleveles 
sportedző, az MKCsBK hűséges tiszteletbeli tagja Omahában (Neb. USA.,) 
hosszú betegség után 1987.XI.20.-án 79 éves korában meghalt. 

1908.III.14.-én született. Családja Omahában XI.21.-én magánszertar
táson búcsúzott tőle. Virágmegváltást és adományokat az Amerikai Rák
kutató Intézetnek kértek. Hamvait Budapesten helyezték örök nyugovóra. 
Gyászolják: özvegye KALOCSA GYULÁNÉ, született NEUTZNER HELÉN, leányai 
ÉVA, MÁTHÉ KÁLMÁNNÉ (Budapest), ÁGNES, MÁTHÉ ALBERTN~ (Zürich,Svájc) 
barátai és bajtársai. (K.H. 1987.XII.20. és gy j.) 
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vitéz NÉMETH ENDRENE, BORBÁLA, v.NÉMETH ENDRE szds. bs.-unk (Ligo
nier,PA.,USA.) felesége hosszú, fájdalmas betegség és a halotti szent
ségek felvétele után a Los Angeles-i St. Mary kórházban 1987.XI.8.-án 
69 éves korában meghalt. Gyászolják: férje, leánya Ilona és családja, 
otthoni rokonai és a bajtársak. (Magyarság, 1987.XII.2l.) 

Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak adjon a Mindenható 
békességes pihenést, lelküknek örök üdvösséget. 

A Gyászoló Családnak ezúton fejezzük ki őszinte együttérzésünket és bajtársi 
részvétünket. 

+ + + 

III. 

BESZÁMOLÓK A BAJTÁRSI 'KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBŐL 

AUSZTRÁLIA 

ADELAIDE ( Délausztrália ) UTCZÁS MIHÁLY az MKCsBK hely'i csoportj ának 
vezetője még 1986 második felében meghívta dr. KISS GYULA kp. vezetőt az 
adelaidei 7. Magyar Találkozóra aazal, hogyellátogatva Ausztráliába, 
legyen a vendége a találkozó tartama alatt és később majd megtekintheti 
a többi csoportokat is. A Kp.vezető bs. résztvett a Találkozón, több 
tUdományos, művészeti előadás és összejövetel mellett, az un. KATONA 
VACSORÁN is. Itt találkozott az MHBK és az MKCsBK számos tagjával. 
Itt HETYEY SÁNDOR az MHBK központi vezető ausztráliai helyettese kö- , 
szöntette. Az üdvözlésre röviden válaszolva a további hűséges bajtársi 
együttműködés fenntartását kérte. 

Felszólalt még dr. BODOLAI ZOLTÁN iró, tb.cső., BODNÁR GÁBOR a Ma
gyar Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke és BEREKALLY ISTVÁN MHBK fő
csoportvezető, házigazda. 

1988.I.4.-én 10:30-kor a csoportvezető gyűlést tartott a Magyar Klub 
különtermében. Megjelentek a csop. és kp. vezetőkön kívűl GYŐR KÁLMÁN, 
CSETEY PÁL, KOCSIS LÁSZLÓ, LUKÁCS LAJOS, ÚJHÁZY DÉNES, valamint NAGY 
KÁROLY, csop.vezetőhelyettes,aki egyben a Magyar Klub vezetőségi tagja 
és egyik odaadó rendezője az ünnepségeknek, továbbá PÉTERFFY ZSOMBOR 
(Melbourne, Vic.,) és dr.vitéz JANI ISTVÁN OM1 (Sydney,N.S.W.) 

A bajtársakat a csop.vezető üdvözölte, majd a kp. vezető adott rövid 
tájékoztatást a Központ működéséről. Végűl megköszönte a hosszú éveken 
át végzett eredményes közösségi munkát a csop.vezetőnek, a csoport min
den egyes tagjának, ugyancsak az erkölcsi és anyagi támogatást, melyet 
a Központnak nyújtanak. Egyben köszönetet mondott a meghívásért, a szí
ves és gondos vendéglátásért, hogy így a bajtársakkal új hazájukban 
személyesen is találkozhatott. A gyűlést a csop.vezető zárta be: 
" ... nagyon köszönjük, hogy eljöttél közénk, ide a világ végére,- vagy 
ahogy itt mondják - Down Under -be" szavakkal. Szavaikat beszélgetés 
követte, melynek során LUKÁCS LAJOS bs. megvendégelte a megjelenteket. 
Üdvözleteiket küldték a tengeren túli bajtársaknak. 

Másnap ÚJHÁZY DÉNESÉKKEL a kp. vezető meglátogatta és részvétét fe
jezte ki özv. NÉGYESI LÁSZLÓNÉNAK férje, törm.bs.-unk elhunyta alkal
mából. Egyben felkeresték a lábtöréssel kórházban fekvő FODOR JÁNOS 
törm.-t, akivel 1939-ben az ipolysági szárnynál együtt szolgáltak. 
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Az idei CSENDŐRNAP-ot febr.14.-én, pontosan az emlékezetes évforduló 
napján tartotta meg a csoport. Vasárnap d.e.11 órakor a Regnum Marianum 
magyar kápolnában mondott magyar atya szentmisét a csendőr hősökért, a 
már elhunyt csendőr bajtársakért, hozzátartozókért, csendőr barátokért 
és a még élő csendőrökért. A szentmise után a bajtársak és vendégeik a 
Magyar Klub nagy termébe vonultak,s ott kb.50 személy, ünnepi ebéden vettek 
részt. Az ebéd végén a csoportvezető köszöntötte a vendégeket, felol
vasta a kp. vezető csendőrnapi körlevelét, méltatta a nap jelentőségét 
és áldoztak a Közösség összes elhunytjai emlékének. A megjelentek még 
sokáig maradtak együtt, meghitt beszélgetésben a fehér asztal mellett. 
(U.M. 1988.II.18.) 

GEELONG (Victoria) A Találkozó befejeztével a központi vezető dr. 
SZENTANDRÁSSY ELEKék vendégeként és gépkocsijukon Geelongba látogatott 
el. A kb. 900 km.-es autó úton élénk benyomásokat szerzett a vidékről, 
az állattenyésztő birtokosok (grazier) udvarházairól, látott csordákat, 
öntöző műveket és szőllőskerteket. Kipihenve az út fáradalmait megláto
gatták a helybeli bajtársakat, esténként elbeszélgettek. 

11.-én reggel ujból autóba ültek és bementek Melbourne-ba, hol már 
PÉTERFFY ZSOMBORÉK voltak aházigazdák. 

MELBOURNE (Victoria). 1988.I.11.-én az egyik csendőrbajtárs " Isten 
hozott!" táblával díszített házában és annak árnyas kertjében tartotta 
az évi találkozóját az MKCsBK victoriai csoportja. Megjelentek még a 
Victoria-i Magyar Szövetség és a testvér bajtársi közösségek képviselői, 
tiszteletbeli csendőrök és csendőrbarátok, összesen kb. 50 személy. 

Az ünnepség a katolikus és református lelkipásztorok imáj ával kez
dődött a Mindenható áldását kérve a csendőr mártírokra és a megjelen
tekre. Az ima után ebédre székelykáposzta, egyéb fínomságok és italok 
lettek felszolgálva, ami a bensőséges bajtársi hangulatot még kitűnőb
bé tette. 

Központi vezetőnk, aki Kanadából érkezett, üdvözölte a megjelente
ket. Tájékoztatott az ottani és a világban szétszórtan élő volt csend
őrök helyzetéről. Rámutatott arra, hogyabajtársak mindenütt szorgal
mas, megbecsült polgárok lettek az őket befogadó országokban. Átadta 
a tengerentúliak üdvözleteit, elismerte az eredményes együttműködést 
és megköszönte a szíves vendéglátást. 

Azt is említette azonban, hogy a világháborúban győztes, nyugati 
országok, valószínűleg szélsőséges érdekcsoportok befolyására, ismét 
megindították az üldözést a vélt náci háborús bűnösök ellen, akik Né
metországból, vagy a németek által megszállt területekről menekültek 
oda. Az ukrán, lengyel és balti menekültek mellett még magyarok is 
szerepelnek és így, egy volt csendőrtisztet is bíróság elé állítottak 
Kanadában. Az illető a Magyarországot megszálló német hatóságok kény
szerítésére feltehetőleg a magyar kormány deportálási rendeletének 
végrehajtását ellenőrízte. 

A jelenlévők megdöbbenve vették ezt a hírt tudomásul és a jelenlevő 
Dr.vitéz ENDRE Y ANTAL tb.cső.lett felkérve, hogy nyílvánítsa vélemé
nyét az ügyben. 

Dr. v. ENDREY ANTAL Q.C., aki Magyarországon és Ausztráliában is 
egyhangú kitüntetéssel nyerte el jogi képesítését, megemlítette,hogy 
Ausztráliában is van egy törvényjavaslat a "Náci háborús bűnösökre" 
vonatkozólag, ami nagyon sok bevándorolt európait érinthet. E tövény
javaslat szerint a felelősségrevonás csak a II.világháború idejére, 
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1939.IX.1-től 1945.X.29.-ig terjedő időre vonatkozik, az Ausztrálián 
kivűli, német megszállás alatt állott területekre. 

A törvényjavaslat - folytatta Dr.v.ENDREY - súlyos bűncselekménynek 
minősíti a fent említett helyen és időben a gyilkosságot, emberölést, 
súlyos testi sértést, nemi erőszakot, deportálást stb. amennyiben ezen 
cselekmények valamelyik ausztrál állam törvényei szerint abban az idő
ben elítélendők voltak. A törvényjavaslat kizárja az ellenséges kormá
nyok rendeletére, vagy felsőbb parancsra hívatkozó védekezést. 

Felelőssé teszi azonban nemcsak a tettest és a bűnrészest, hanem 
aki csak jelen volt és nem akadályozta meg a bűncselekmény t , s így mu
lasztást követett el. 

Bűnösséget mentesítő ok lehet, - ha a védelem bizonyítani tudja,
hogy a nemzetközi törvények értelmében a vádlott cselekménye nem volt 
bűntény abban az időben az emberiség ellen. 

Dr.ENDREY rámutatott arra, hogy ez a törvényjavaslat nem az igazi 
háborús bűnösök megbüntetését ( - ha ugyan van még ilyen a menekültek 
között - ) célozza. Ez olyan tágan van megfogalmazva, hogy úgyszólván 
mindenkit törvény elé lehet állítani, aki a német megszállás idején a 
bűnügyi felelősség korát elérte. Kétséges és kérdéses, hogy háború ese
tén mi tartozik a gyilkosság, emberölés stb. fogalma alá? Különösen a 
deportálásra vonatkozó törvényjavaslat még az un. népi demokráciák 
törvényein is túltesz. Ezek ugyanis valakit csak akkor büntettek, ha 
egyéni túlkapásokat követtek el a parancs végrehajtásában. 

Dr.ENDREY végűl hangsúlyozta, hogy ezek a feltételezett bűncselek
mények tulajdonképpen ausztrál sérelmeket nem is érintettek. Nem való
színű ugyanis, hogy ausztrálok lettek volna ezen időben a németek ál
tal megszállt területeken. Felmerűl tehát a kérdés, hogy kiknek érde
kében lett ez a törvényjavaslat megszerkesztve? 

Dr.ENDREY szerint ez a törvényjavaslat egy "JUSTICEMORD" az igazsá
gosság fogalmának teljes mellőzése. Ellenkezik a jogi és erkölcsi 
alapszabályokkal, mert: 

l.) Háború alatt az ellenség (külső,vagy belső) elleni harc, azok fel
számolása mindenkor, minden országban megtörtént. 

2.) Egy ország bíróságának területi illetékessége csak a saját orszá
gára terjedhet ki. Más országokban elkövetett bűncselekmény az 
illető ország bírósága alá tartozik. 

3.) Az ausztrál jog szerint egy személyt csak akkor lehet bűncselekmény 
miatt elítélni, ha bűnös szándéka ( mens reus - guilty mind) volt. 
Ez a büntetőjogi szabály u.i. bűnös szándék mentesíti a legtöbb 
volt háborús bűnöst, mert ezek rendeletre, parancsra tették, amit 
tettek. Sokszor meggyőződésük, jó érzésük ellenére, saját életük 
megmentésére kellett végrehajtani a rendeletet, vagy parancsot, 
mert háború esetén a szabotálás kivégzéssel, legjobb esetben de
portálással járt. 

4.) Ugyancsak alapvető tétele az ausztrál jogrendnek, hogy rendkivűli 
késlekedés esetén nem tanácsos eljárást indítani. A bíróságok rend
szerint elutasították ilyen esetben az ügyet. 

Az emigráció Ausztráliába a II.Világháború után kezdődött meg.Min
. denkit leigazoltak.Miért kell most, majdnem 50 év után megszerkesz-
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teni ezt a törvény javaslatot? Azért talán, mert a vélt háborús bű
nösök védelmének szinte lehetetlen ilyen távlatból a saját bizo
nyítékaikat biztosítani? A vádlónak könnyebb dolga van, mert a ta
nuk és bizonyítékok az orosz és csatlós államok akkori feljegyzé
seiben, vagy többnyire érzelmileg elfogult személyek tanuvallomá
saiban rendelkezésre állhatnak. 

) .. 
t 

Felmerül a kérdés, hogy tudhat-e ilyen körülmények között egy auszt
rál bíróság igazságos ítéletet hozni? Ha az indokolatlan késleke
dés mellett még azt is figyelembe vesszük, ami már a rómaiak be
tartottak, hogy nincs bűncselekmény, ha valamilyen cselekményt a 
büntetőtörvény nem tilt, "Nullum crimen sine lege", akkor a logi
kus következtetés az lehet, hogy az ausztrál kormány valamilyen 
befolyásos külső érdekcsoport nyomására hozta ezt a törvényjavas
latot. 

5.) Kér"dés végűl az, hogy az ausztrál kormány miért csak "náci" hábo
rús bűnösökkel akar foglalkozni? Miért nem a japán, orosz,vagy e
gyéb háborús bűnösökkel is. Van itt, Ausztráliában elég japán, o
rosz meg egyéb menekült. Továbbá miért csak a németek által meg
szállt területekről eldeportáltakra vonatkozóan merül fel a bíró
ság kérdése? Háború alatt majdnem mindenütt deportáltak megbízha
tatlan egyéneket. Ausztrálok, amerikaiak, angolok, kanadai ak is 
deportáltak németeket, olaszokat, japánokat. Amerikai, angol, sőt 
ausztrál bombázók is gyilkoltak szőnyegbombázással. Ártatlan civil 
lakosoknak ezreit pusztították a törvény javaslatban megadott he
lyen és időben. Azok is háborús bűnösök? A törvényjavaslat így a 
fentiek szerint erősen elfogult, megkülönböztető és bosszúálló 
jellegű. 

Még sok egyéb "gazságtalanságot hozott fel a törvényjavaslattal 
kapcsolatban dr. ENDREY, amiket a "Hungarian Observer"-ben és a "Ma
gyar Nemzet" -ben tárgyal. 

Dr. ENDREY felfogását több köztiszteletben álló ausztrál bíró,par
lamenti képviselő és újságíró is osztja, csak az a kérdés, hogya me
nekültek iránt eléggé közönyös - habár jóérzésű - ausztrál vezetőség 
mennyire fogja ellenezni ezt a törvény javaslatot. 

A fejtegetés a megjelentekben azt az érzést keltette, hogya II.Vi
lágháború óta az emberiség erkölcsi felfogása nagyon megváltozott. 
Ami Magyarországon háború előtt erény volt, az most bűnné vált. 

Jelszavunk: " Híven, Becsülettel, Vitézül! " a szolgálatban a Ha
záért, amit mindnyájan szem előtt tartottunk, az manapság bűncselek
ménynek minősülhet. 

Hiába fogadott be a nyugati világ bennünket tiszta lappal, hiába 
lettünk a nyugati demokráciáknak megbecsült polgárai, most esetleg, 
bűnünk lehet amibe a háború vihara sodort bele akaratunkon kivűl. 

Nagyon szomorú ez a változás. Hihetetlen, hogy erkölcsi, vagy vi
lágnézeti felfogás miatt felekezeti, szélsőséges elemek gyűlölködése 
és bosszúja még majdnem 50 év után is érvényesülhet. 

Reméljük azonban, hogy az ausztrál Parlament nem fogja elfogadni 
ezt a törvény javaslatot, vagy lényegesen módosítani fogja. Erősen 
hisszük, hogy a híres angolszász "józan ész - common sense " ez eset
ben is érvényesülni fog. - ( Egy volt csendőr ). 
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Melbourne városa 2,833.000 lakosával hagyományos központja a brit 
kulturának. PÉTERFFYék kalauzolása mellett megnézték a csillagvizsgá
lót a Dandenong hegyen; a Botanikus kertet, az impozáns Hősiemléket, 
mely gazdagon kiépített parkban kockaalakú épület, két emelet magas 
középcsarnokkal a zászló és a fegyvernemeket megszemélyesítő alakokkal. 
Mennyezetén köralakú nyílás, melyen át a nap november ll.-én d.e.ll 
órakor éppen besüt, amikor 1918-ban a fegyverszünetet aláírták. 
A viktóriai Nemzeti Képtár (National Gallery of Victoria) a századfor
duló előtti és modern darabjai művészeti értéket képeznek. 

SYDNEY (New South Wales) 1987.X.18.-án tartotta meg a csoport "ta
vaszi" kirándulását, hol Dr.v. JANI ISTVÁN csoportvezető tartott tá
jékoztatást. Megemlékezett v.DUSKA LÁSZLó-nak, az MHBK központi vezető
jének haláláról, mely mélyen megdöbbentette a bajtársakat. Teendőit a 
választás megejtéséig v. MARTONFALVAY HUGÓ (New York,N.Y. USA) fogja 
ellátni, aki eddig az US kelet-oldali főcsoportvezetőhelyettes volt. 
Együttérzésük kifejezéseképpen X.25.-én, vasárnap szentmisét mondattak 
v. DUSKA LÁSZLÓ lelki üdvéért, melyen mindkét csoport zászlóik alatt 
testületileg részt-vett. (Dr.v.J.I. 1987.X.20.) 

A CSENDŐRNAP-ot 1988 I.17.-én, vasárnap d.u. SZÉLPÁL ANTAL csendőr 
zászlóőr és felesége tágas, kényelmes, izlésesen berendezett "Isten 
hozta a Sydney-i Csendőrlaktanyába! " táblával földíszített házában 
tartották meg piknik keretében, a kp. vezető részvételével, akit a há-
zigazda szeretettel, katonásan fogadott. . 

Az ismerkedés megtörténte után a terített asztaloknál helyet foglaló 
bajtársakat és feleségeiket Dr. TAMÁS GYULA a csoport ügyvezetője kö
szöntötte és bejelentette, hogya CSENDŐRNAP-ot ezen alkalommal fogják 
megtartani és fölkérte a kp. vezető bajtársat az ünnepi beszéd elmondá
sára. 

Nevezett mindenek előtt örömének adott kifejezést, hogy itt lehet 
ebben az olyan szép közösségi életet élő és eredményes munkát végző cso
port tagjai között, s átadta a Calgary-ak és a tengeren túliak üdvöz
leteit. Visszaemlékezett az 1975 óta eddig csak írásban tartott kapcso
latokra, melyek most egyszerre megelevenedtek. Megköszönte azt az ér
tékes erkölcsi és anyagi támogatást, melyet a csoport annyi éven át 
folyamatosan nyújt a Központnak, erősíti az egységes kiállásban és ki
veszi részét a terhek 'vitelében is. Ugyancsak köszönetet mondott a 
csoport minden egyes tagjának, a kedves Csendőrasszonyoknak a szíves 
vendéglátásért. 

Elismeréssel nyugtázta a csoport együttműködését az MHBK-val, melyre 
ma nagyobb szükségünk van, mint valaha, mert létszámunk igen megfogyat
kozott. 

Megemlékezett a Testület alapításának 107. évfordulójáról, a Baj
társi Közösségekről, melyek 40 év után is együttérzéssel állanak mel
lettünk és köszönettel adózott a magyar sajtó azon tagjainak, ~kik ki
állanak és visszautasítják minden, a magyar emigráció megbontására 
irányuló kísérletet. Beszédét v. VATTAY FERENC ezds.úr 1981-es üze
netével fejezte be: 

II Az MKCsBK addig él, amíg két volt m.kir. csendőr élni fog! II 

Beszédét a megjelentek tapssal figadták, majd Dr.V.JANI ISTVÁN csop. 
vezető köszönte meg a látogatást, a központi munkát, melyet a Vezetőség 
a Közösség fönnállása és működéséért végez. 

Végűl feltűzte KERESZTES JÁNOS bs. mellére az MKCsBK jelvényt a régi 
pótlására,majd mindketten megilletődve megölelték egymást. 
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A viszontlátás örömében felelevenítette HÁMORI VENDEL-lel a régi 
emlékeket abból az időből, amikor a galántai III.cső.zlj.-jal együtt 
hagyták el az ország területét. Megindult a beszélgetés a csoport tag
jaival, s az a késő órákig tartott. 

,.' , 

Sydney az ország másik pénzügyi és kereskedelmi központja.A, ~~dn~y~ö
bölben kötött ki 200 évvel ezelőtt az első angol hajóraj (First Fleet), 
hogy az új földrészen új gyarmatot létesítsen. Ma New South Wales fő
városa és az ország kapuja Amerika felé, görög, olasz, libanoni,viet
nami stb. bevándorlóktól hangos. Külvárosaival együtt 3.4 millió lako
sa van. 

25 éves működését ünnepelte meg 1987-ben a N.S.W.-i Magyar Katolikus 
Közösség Szt. Erzsébet Otthona Blacktown-ban, Sydney mellett 5 holdas 
területen, pavillon rendszerű épületekben elhelyezve idős magyarok ré
szére. Az Otthon 43 szobaegységből ' áll, Ft. HORVÁTH (KLOTILD) MARGIT 
O.S.U. igazgató-nővér vezetése alatt. Titkár: Dr. TAMÁS GYULA bs. 

Tervbe van véve "Nyugdíjas Falu" építése, hol nős és nőtlen nyugdí
jasok ellátás és gondoskodás mellett élhetik napjaikat. Dr.TAMAS GYU
LA dr. v. JANI ISTVÁN társaságában vitte el a kp. vezető bajtársat az 
Otthon megtekintésére. 

I.18.-án v.TASSÁNYI JÓZSEF-fel Canberrá-ba, a fővárosba látogattak 
el, hol tisztelgő látogatást tettek BOGSÁNYI JÓZSEF ezds.úrnál, aki 
jul.5.-én ünnepli 90. születésnapját és kifejezték jókívánságaikat. 

20.-án a csoport sétahajózáson látta vendégűl a vezető bs.-at,hova 
ugyancsak dr.v. JANI ISTVÁN kísérte el és ismertette az öböl, a kikötő, 
a környék ünnepi szépségeit. 21.-én meglátogatták a MAGYAR ÉLET szer
kesztőségét, hol CSAPÓ ENDRE főszerkesztő, tb. cső. mutatta be könyv
tárát és egyéb fölszerelését. Itt készül az ausztráliai magyarság e
gyetlen hetilapja. 

21.-én, mitegy búcsúzóul résztvettek a cserkészcsapatok ünnepi va
csoráján a Cserkész-otthonban, melyet a M.Cs.Sz. ügyvezető elnökének 
látogatása alkalmával adtak. A műsort GOÓR GYÖRGY a Fenntartó Testü
let elnöke, tb. cső. vezette és köszöntötte a vendégeket. Az összetarto
zás érzésében megerősödve a távoli földrészeket egybekapcsoló kézfo
gással énekelte a szeretet-körben 80-90 cserkész, hozzátartozó, öreg
cserkész a hagyományos: " Szellő zúg távol ... " dallamával mondott bú
csút. Illesse elismerés a cserkészeket, vezetőiket. "Jómunkát" tovább
ra is. (Tudósító) 

MEGJEGYZÉS 

Január 22.-e. Vége a nyaralásnak indulok vissza a hóba, jégbe, az 
igazi télbe. Nehéz szívvel búcsúzom. Lelkem t~le szép emlékekkel, új 
benyomásokkal, arcvonásaitokkal, kezetek szorításával ... 

Hálás szeretettel ölellek meg Benneteket, barátaimat, bajtársaimat. 

Isten Veletek! Viszontlátásra Calgarybanl 

EURÓPA 

TOURCOING (Franciaország) TÓTH JÓZSEF területvezető bs.-unk az aláb
biakat jelenti: ... " 1988.február 17.-én. A csendőrnapi körlevelet meg
kaptam, melyet azonnal fotokópiáztam és szétküldtem az öt öreg csendőr 
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bajtársnak. A Csendőrnapot egyedűl, idehaza űltem meg kétszer is elol
vasva a körlevelet, mélyen visszagondolva a multra, sok szép emlék i
déződött fel bennem. Most már csak öten vagyunk itt öreg csendőrök,akik 
még élünk és merengünk a multon. Előző nap este telefonon felhívtam 
MÁTHÉ ERNŐ bs.-amat és azzal kívántunk egymásnak szép ünnepet.Jelenleg 
még tartjuk egymással a kapcsolatot és mind az öten megvagyunk öregesen. 
További jó munkát és igenjó egészséget kívánok Mindnyájotoknak, hogy 
még sokáig tudjátok ellátni a munkát ..• " 

DÉLAMERIKA 

SAO PAULO (Brazilia) A csoport a hagyományos Csendőrnapot II.14.-én 
tartotta meg. D.e.ll órakor a belvárosi Casa Pia kápolnában szentmisét 
hallgattak, melyet Ft. Dr. GÁCSÉR IMRE O.S.B., a Magyar Katolikus Egy
házközség főlelkésze mutatott be és mondott szentbeszédet. A csop.veze
tő kérésére megemlékezett volt Testületünkről a M.Kir.Csendőrségről is. 

A mise után a közeli vendéglőben ünnepi ebéden vettek részt a kö
vetkezők: Ft. Dr. GÁCSÉR IMRE, Nt. vitéz MOHAI SZABÓ BÉLA, MHBK főcso
portvezető, tb.cső., vitéz VÉGVÁRI M. ANTAL csop.vezető, Dr. ZSOLT 
GYULA, HAJNÁDY ENDRE, KADOCSA GÁBOR, ISKY JÓZSEF, vitéz VÖRÖS KÁROLY 
tb. cső. 

A vendégeket a csoportvezető üdvözölte, majd megemlékezett hősi ha
lottainkról. Az alábbiakat mondotta: 

" Ha visszagondolok és lelki-szemeimmel próbálom visszaidézni s ke
mény csendőr arcokat, a róluk sugárzó határozottságot, a bátor tekin
teteket, önkénytelenűl is díszegyenruhánkat látom, szívemet átjárja 
egy meleg vérhullám. Gondolatban -szeretettel megsímogatom kakastollas 
kalapomat s úgy érzem, hogy ismét otthon vagyunk és ünnepeljük Testü
letünknek, immár 107-ik, születésnapját. 

Tudom, hogy valamennyiünk lelke e pillanatban messze-messze száll 
hazánkban. Tudom, hogy keserű számkivetettségünk sem változtatott raj
tunk eszmeileg s ha megöregedtünk, vagy megrokkantunk is fizikailag, 
énünk változatlanul az, ami volt, ma is. M.Kir.Csendőrök vagyunk! Ma 
is az a felelősségtudat irányítja tetteinket, hogy mi vagyunk a "NEM
ZET BIZALMÁNAK LETÉTEMÉNYESEI!" A CSENDŐR SZOLGÁLAT MAGASZTOS HIVA
TÁS MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁBAN! 

Ez a magyarázata annak, hogy miért vagyunk olyan nagy bűnösök a 
rombolás szellemének szemében, miért kellett Hazánkban 1945-ben olyan 
villámgyorsan megszüntetni szolgálatunkat, feloszlatni kereteinket, 
kollektive "háborús bűnösökké" tenni bennünket és elkezdeni fizikai ki
írtásunkat is! Akiket elérhettek, alig szabadultak. A tisztek 60 %-át, 
a tiszthelyettesek 50 %-át kiírtották! A többi csendőr földönfutó, 
vagy börtön lakója lett. De nemcsak a vasfüggöny mögött, hanem a szabad 
Nyugaton is azonnal felhördűl a Nyugatra helyezett sátán ivadéka, ha 
csendőrről hall, ha csendőr továbbra is szolgálja hazáját és fajtáját. 
Élő példa volt rá, hogy 44 esztendő, a háború befejezése után is üldö
zés, letartóztatás, hamis vádak, bíróság elé hurcolás jár érte. 

Vigyük keresztünket zokszó nélkül, Bajtársaim! Fajtánk is hurcolja 
keresztjét sok ezer éve és mégis él! Hiába: Csendőr sors:MAGYAR SORS! 
Mert élni fogunk eszményeinkhez Híven, fajtánkhoz Becsülettel és Ha-
zánkért Vitézül!... " ' 

A beszédet a csoport tetszéssel fogadta. Az ünnepséget a Magyar Hi
szekegy elmondásával zárták. 

Ezt követően a csoportvezető összeszedte a Közösség fönntartására . 
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és az "Innocent" alapra szánt fölajánlásokat, 11.300.00 cruzado ösz:
szegben, melyet Dr. ZSOLT GYULA bs. fog a Központnak átutalni. 

Az összegben bennfoglaltatik ugyancsak az "Innocent" alapra Nt.v. 

,. ' , 

MOHAI SZABÓ BÉLA indítványára az 1988.I.30.-án befolyt 5,400.00 cruzado 
melyet az MHBK bajtársak gyűjtöttek össze. 

Ezenkívűl a csoport január hónapban 100.00 kanadai dollárt juttatott 
el közvetlenűl a megadott címre. 

A csoport még sokáig együttmaradt, s poharat ürítettek a Kp.vezető 
és a Központ tagjainak egészségére. (v.V.M.A.1988.II.15.-) 

A Központi Csendőrnapi körlevelet, mely sajnálatosan nem került 

kézbesítésre, III.3.-án újból feladtuk. - Kp.Vezető.) 

ÉSZA KAMER I KA I EGYESÜ L T ÁLLAMOK 

CLEVELAND (Ohio) A MAGYAR CSENDŐRÖK CSALÁDI KÖZÖSSÉGE-be t 'artozó 
bajtársaink 1988 febr. 21-én tartották meg a hagyományos CSENDŐRNAP-ot 
hozzátartozóik és barátaik társaságában a Westside-i Evangélikus temp
lom nagytermében társasebéd keretében. A 160 személyből álló ünneplő 
közönséget MOLNÁR ISTVÁN elnök üdvözölte, majd felolvasta az MKCsBK 
központi vezetőjének körlevelét. A továbbiak során ismertette az év
forduló jelentőségét és a Közösség 1987 évi működését. 

Bejelentette, hogy FINTA IMRE (Toronto, Ont. ,Kanada) bajtársunk 
vádaláhelyezésével kapcsolatban a Kanadai Magyarok Szövetsége igazga
tósága egyhangú határozattal " Innocent until proven guilty " néven 
bankszámlát nyitott az ügyvédi költségek fedezésére érkező hozzájá
rulások kezelésére. 

A Csendőrnap-i díszebédről a bajtársak üdvözleteiket küldötték a 
kp. vezetőnek, melyeket az elnök tolmácsolt. (M.I.1988.II.28.-) 

SARASOTA (Florida) 1987.VIII.8.-án megalakult az MHBK " Floridai 
vitéz DUSKA LÁSZLÓ" csoport. Az első tisztikar: Csoportvezető:KISS 
GÁBOR (Orlando-Apopka), tb.csoportvezető: v. BAK ANDRÁS (Sarasota), 
csop.vezetőhelyettes: v.L. JEZIERSKI LÁSZLÓ (Sarasota), titkár: 
SZENTKLÁRAY RÓBERT (Orlando), sajtóelőadó: v. BARANCHI TAMÁS KA ENDRE 
(Sarasota), (FBH. 1987.V.3.) 

FRESNO (California) 1987.XII.5. - én v.DARABONT FERENC megalakította 
lakásán az MHBK helyi csoportját a Kp.Vezetőség felkérésére az alábbi 
tisztikarral: Id. DORNAY BÁLINT (Oakhurst) pénztáros, Val. J. DORNAY, 
Jr., jogi képviselő, DEÁK ISTVÁN és felesége (Mesa) kulturcsoport ve
zetők, v.DARABONT FERENC (Fresno) ,titkár. (v.D.F.,1987.XII.l1.) 

Mindkét új csoportnak sikeres működést és szerencsét kívánunk. (Szer,k.) 

AKRON (Ohio) 1987.IX.27.-én a Clevelandban tartott MHBK Vezetői 
Értekezlet után v.DUSKA LÁSZLÓ kp. vezetővel az élen MHBK küldöttség 
tisztelgett a LÓRÁNTFFY OTTHON kertjében felállított Hősiemlék előtt. 

Vitéz DUSKA, - kinek neve ott van az emléktáblán, mert ő az egyet
len, aki élve kapta meg a II. Világháború legmagasabb kitüntetését, a 
Tiszti Arany Vitézségi Érmet, - elismerő szavakkal mondta: " Köszönjük 
a Lórántffy Otthonnak, hogy a világon egyedűlálló emléket állított a 
II. Világháború magyar hőseinek és mártírjainak! " 

Három nap múlva, okt.l.-én vitéz DUSKA LÁSZLÓT a Mindenható magához 
szólította. Becsülettel élt és halt a Hazáért mindhalálig! 
(Szittyakürt, 1987.okt.) 
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KANADA 

WELLAND (Ontario) A Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett r.k.temp
lomban 1988.II.14.-én a csoport tagjai szentmisén vettek részt, melyet 
az elesett és elhunyt csendőr-bajtársakért mutattak be. Ugyanekkor a 
csoportvezető kiosztotta a Központ 1/88.sz. körlevelét. A bajtársak 
figyelemmel a hideg időjárásra kisebb megfázásoktól eltekintve a telet 
jól bírják. (S.I. 1988.II.16.-) 

TORONTO (Ont.) BORBÁS KÁROLY bs.~ tb.cső. az MHBK torontoi csoport
vezetője 1987 dec.havában karácsonyi körlevélben kíván kegyelemben 
teljes, gazdag, szent ünnepeket és reményeket megvalósító, szerencsés 
újesztendőtl 

Egyben az alábbiakat hozza a bajtársak tudomására: 

" A nyári szünet után, felkérésre, szeptember végén részt vettem az 
MHBK északamerikai közös vezetőségi értekez·letén, mely három napig tar
tott. Sok hasznos megbeszélésre került . sor és a jövőbe vetett hittel 
megerősödve váltunk el egymástól. Sajnos, néhány nappal később Központi 
Vezetőnk haláláról kaptunk megrendítő hírt. Fájdalmas volt visszagon
dolni arra, hogy ott volt közöttünk és szavaival lelkesítette Közös
ségünket. Ma már fent vigyáz a bajtársak földi életére, hogy teljesít-

. hessük kívánságát: vigyük tovább a zászlót, tartsunk össze és hagyományainkat 
adjuk át a fiatalabb generációnak. 

Igen, ebben az évben is sokat temettünk. Régi öreg Bajtársaink dől
tek ki a sorból Európában, Amerikában és mindenütt, ahol magyarok él
nek. Igaz, sokan letértek erről az útról, ki ezért, ki azért, nem ke
ressük az okát, de akik megmaradtunk, legyünk méltók multunkra, marad
junk együtt és vigyázzunk egymásra. Keresztényi lélekkel higyjünk és 
reménykedjünk. A karácsonyi gyertyák melege töltse be szíveteket bé
kével, szeretettel. Az egymáshoz tartozó ragaszkodástok erősítse to
vábbra is Bajtársi Közösségünket ••. " 

CALGARY (Alberta) A M.Kir.CSENDŐRSÉG alapításának 107., s a Csendőr 
napot létesítő Kormányzói Elhatározás 56. évfordúlójáról a helybeli 
bajtársak és barátaik 1988.II.13- és 14.-én emlékeztek meg. II.13.-án 
az ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET r.k. plébánia-templomban 10 órakor Ft.GOM
BOS MIHÁLY SDB mondott szentmisét és szentbeszédet elesett és elhunyt 
bajtársaink lelki üdvéért és ajánlotta Isten oltalmába az élőket. A 
miseénekeket orgonán kísérte Ft. HORVÁTH MIKLÓS az egyházközség ny.á. 
plébánosa. A Magyar Hősiemlék előtt v. RÁCZ ISTVÁN, a kp. Vezetőség 
tagja emlékezett meg hősihalott és mártir bajtársainkról és helyezte 
el koszorúját a magyarság nevében. Jelen voltak v.BALOGH JÓZSEF a Vi
tézi Rend nyugatkanadai törzskapitánya, ZSITVAY SÁNDOR a Souverain 
Szent László és Társaság helyi csoportjának vezetője, az MHBK helyi 
csoportjának volt vezetője. A koszorúzás után a csendőrasszonyok ven
dégűl látták a bajtársakat. 

II.14.-én a KÁLVIN MAGYAR REFORMÁTUS templomban a 11 órakor tartott 
istentiszteleten Nt. GÖNDÖCZ KÁLMÁN ref. lelkipásztor idézte föl a volt 
Testület 64 évi szolgálatát, a Csendőrnapot és imádkozott a háborúban 
és békében elesett és elhunyt csendőrökért. A Vitézi Rendet v. SEBŐ 
ERNŐ helyi székkapitány, az MHBK-t VARGA LÁSZLÓ az MHBK csoportvezető
helyettese képviselte. A testvér Bajtársi Közösségek vezetőinek meg
jelenésükért a központi vezető mondott köszönetet. Az összejövetel meg
rendezése FAZEKAS LAJOS bs., a központi vezetőség tagjának érdeme. (KGY) 
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CALGARY (Alberta) MHBK Központi Adminisztrátor ZÖLD M. JÁNOS által 
bevezetett Vezető Értekezlet-i választás eredményeképpen V.MARTON
FALVAY HÚGÓ (New York,N.Y., USA), az MHBK volt központi vezetö helyet
tese lett az MHBK Központi Vezetője abszolut többséggel. (MHBK.US fő
csoport vezető 1987 Karácsonykor kelt 21.sz. körlevele) 

Az MHBK Calgary-i csoport 1988.II.5.-én a Westin nagyszálló bál
termében tartja 31. Hungária Bál-ját. A bál tiszteletbeli fővédnöke 
és elnöke: vitéz MÁRTONFALVAY HÚGÓ, az MHBK központi vezetője, aki 
személyesen vett részt a város magyarságának hagyományos, ünnepélyes 
összejövetelén. 

IV. 

A MAGYAR ÉLET EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI 

ESEM~NYEI 

AUSZTRÁLIA 

ADELAIDE (Délausztrália). Ausztrália magyarsága 1969 óta hároméven
kint nagy kulturális találkozót rendez, mindíg másik, soronkövetkező 
állam fővárosában. A karácsonyi ünnepek elmultával a szomszéd államok
ból számos honfitársunk kel útra a mindíg dec.30 és jan. 6-a között 
megrendezésre kerülő találkozón való részvétel céljából. Három évvel 
ezelőtt ADELAIDE aránylag kis számű (kb.3500) magyarsága kapta a meg
bízást a 7. Magyar Találkozó megrendezésére. A gondos, nagy munka 
eredményeként a Találkozó kiválóan sikerült és az eddigi legjobbnak 
és legszebbnek bizonyult. A Találkozón csoportunk öt tagja és közpon
ti vezetőnk vállalt védnökséget.A rendezésben több bs. résztvett és 
különösen eredményesen segített NAGY KÁROLY és felesége. (U.M.1988. 
II.18. ) 

Ft. HITES KRISTÓF O.S.B. (-Portola Valley, Cal.USA.) beszámQlójából 
(Kanadai Magyarság, 1988.II.20.) hozzuk az alábbi részleteket: 

" .0. A kétszázados születését ünneplő ország távolsági különállása 
mellett is a modern nyugati élet -felzárkózott világképét keltette ben
nem, a fiatalság üdeségével. ADELAIDE tisztasága, fás, árnyas utcái, 
a kertvárosok csinja, marasztalóan békés légköre nem sok helyen ta
lálható meg az öregebb kontinenseken. MELBOURNE átlagos, nagyvárosi 
háztömegét alpesi szépségű táj veszi körül kulturált otthonokkal,nya
ralókkal, CANBERRA, mesterségesen kiképzett szép tavaival, mérnöki leg 
tervezett széles, fás utcáival méltó szövetségi fővárossá fejlődik ki. 

A készülő parlament modern elképzelésével idegenforgalmi látványos
ság lesz. SYDNEY-t festői fekvése, tiszta homokos öblei a látványos 
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világvárosok közé sorozzák. E négy hely meggyőzött, hogy érdemes volna 
újra ellátogatni Ausztráliába és kiegészíteni ezt a benyomást az észa
ki és nyugati tájképekkel, melyeknek szépségéről csak hallomásból van 
elképzelésem. 

Az ADELAIDE-ben rendezett magyar találkozó gazdag műsorát nem lehe
tett minden részletében követni. Csak azokra a mozzanatokra térhetek 
ki, amelyek maradandó személyi élményeirnrné váltak. 

Emigrációs magyar életemben nem láttam még magyar rendezést, amely 
ilyen távolságokról ilyen lelkes magyar tömeget hozott volna össze ta
lálkozóra. A hozzávetőlegesen hatvan ezernyi ausztráliai magyarságot 
az egy milliónyit számláló amerikai magyarsághoz viszonyítva az ő ta
lálkozójuk messze fölűlmulja az amerikai rendezvényeket. Hatszázan fi
zették be a 100 dolláros védnöki dijat. A szilveszter-esti vacsorán és 
bálon 1200 személyt ültettek asztalhoz ( ugyanekkor a melbournei Szil
veszter-estének is ezer résztvevője volt, noha az ottani magyarságból 
négyszázan tették meg a közel ezerkilométeres utat Adelaidebe.) 

Ebből a tömeges részvételből szívpezsdítően emelkedett ki a 300-at 
kitevő leány és legénysereg, akiknek felvonulása Adelaide fő utcáján, 
három operaházi estélyük zsúfolt nézőt~r előtt, pompázó népviseletek
ben mesterien előadott táncaikal felűlmúlhatatlan helyet foglal el az 
ausztrál magyarság, az emigrációs kultur-világban. Magával ragadó lel
kesedésüket és a 3 órás műsorukat a közönség tomboló lelkesedése kí
sérte. 

A kiváló előadásokat nehéz volna sorra kiértékelni. Személyes érzé
semnek adott hangot az a bíráló, aki túltengőnek találta a magyar ős
történeti témákat a jelen magyar életkérdések rovására. Részben ellen
súlyozta ezt az ausztráliai MAGYAR ÉLET főszerkesztőjének CSAPÓ ENDRÉ
nek kitűnő elemezése, amelyben az emigrációs magyarságnak a hazai ma
gyarsághoz való viszonyát vette vizsgálat alá az eltelt évtizedek és 
új fejlemények látószögéből . 

... Amilyen elismerést, sőt csodálatot keltettek bennem az egyes 
helyi magyar otthonok és klubházak - a melbournei köztük a legmagasabb 
ígényeket is túlszárnyalja -, annyira visszásnak éreztem egyes elkü
lönűlő, de hangadó csoportok magatartását II oda be nem teszem a lábam " 
jelszó alatt . 

... Az ökumenikus istentisztelet jan.3.-án a találkozó mély lelki 
élményével szolgált. A felekezeti azonosság tiszteletben tartása mel
lett az adelaidei Regnum tágas kerthelyiségét zsúfolásig megtöltő tö
meg együtt tudott Isten ígéjével gazdagodni és keresztényi ima-közös
segbe olvadni . 

... A találkozó folytatásaként megnyílt magyar cserkész jamboree 
újból bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy az új hazában felnövő if jú
ságunkat a Magyar Cserkész Szövetség tudja csak megtartani a nemzettel 
való lelki és történelmi közösségben. A tábornyitáson való részvételem 
megerősített ebben a hitemben. A magyar cserkészetnek az idők viszon
tagságait túlélő nevelő erejét újból tanusította az ausztrál sivatagi 
völgyben sereglett 200 főnyi magyar. Az emigrációnak egyik legsürge
tőbb feladata, hogyegységesen és közösségi támogatással álljon a Szövetség 
mögött .... 

Bár minden magyar találkozó új lendületet és új elkötelezettséget 
eredményezne a Magyar Jövő szolgálatában. Ahogy és ahol lehet! ... " 
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EURÓPA 

GRÁZ (Ausztria) A grazl magyarság 1987.VIII.23.-án tartotta meg 
Szent István napját a CHRISTIANA HUNGARIA rendezésében. A Szenthárom
ság templomban Ft. NYERS JÁNOS SDB mondott ünnepélyes szentmisét,majd 
az Erzherzog Johann szálloda különtermében gyülekezett a közönség, 
igen szép számban. A nap történelmi jelentőségét BORDA GYÖRGY tanár, 
elnök német, míg MAYER RUDOLF főtitkár magyar nyelven méltatta. Az 
ünnepély keretében fölköszöntötték 90. születésnapja alkalmából vitéz 
LENGYEL BÉLA altbgy. urat, aki az egylet alapító tagja. Az egyesület 
nevében egy szép könyvajándékot nyujtottak át ünnepelt bajtársunknak. 
(B.J.1987.X.8.) 

Mi is csatoljuk jókivánságainkat és további erőt, egészséget kívánunk bajtársi 
szeretettel: A Szerkesztőség. 

·lI1t, IlIl,. ..... ' 
HORTHY I1 IM lOI , 

'uc .... ~" . 
IIK' .. fII:Il" • ...." ... 

. ...-........... . 
""",,,,,,,_oul_ ... II .. 
............... . , ... _
._ ........ "" .: .• .::0::. I 

LISSZABON (Portugália) 1987.XI.19.-én a lisszaboni angol katonai 
temetőben elhelyezésre került a Kormányzó Úr bronz domborműve. 
KUR CSABA (USA) szobrászművész alkotását - Dr.v. TAPOLCSÁNYI OSZVALD 
(USA) adományát - a Kormányzóhelyettes özvegye jelenlétében BETHLEN
FALVY GYULA volt m.kir. testőrszázados fia ZSOLT (USA) helyezte el 
a sír fedőlapjára. (B.ZS. felvétele) 
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ÉSZAKAMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

GARFIELD (N.J.) A Magyar Cserkészszövetség pályázatot hírdet 500, 
300, és 200 dolláros díjakkal a világ bármely táján élő fiataljaink 
számára. A pályázaton azok is résztvehetnek, akik nem tagjai a cser
készetnek. Felső korhatár: betöltött 24 év. 

A pályázat címe: ( témakörei ) 
IFJUSÁGUNK KÜLDETÉSE NYUGATON. 

a.) Szolgálat, munka és felelősségvállalás magyar egyházakban intéz
ményekben (Nemzedékváltás) 

b.) A magyar nyelv nívós,- legalább középiskolai - szintű ismereté
nek fontossága a befogadó országokban végzendő felvilágosító 
tevékenységhez. 

c.) Magyarságszolgálat a fiatalabb kortársak között. 
d.) Magyar fiatalok küldetése a befogadó országok tudományos,műve

lődési, gazdasági életében, nemzetközi forumokon. 

A pályázat nyelve magyar. Terjedelem: 20 gépelt oldal; Határidő 
1988 március 15. Cím: Magyar Cserkészszövetség, P.O.Box: 68,GARFIELD, 
N.J. 07026 USA. 

Garfield, 1987. okt. 16. MCSSZ Sajtóosztály. 

LOS ANGELES (Cal.) A Magyar Szabadságharcos Világszövetség helyi 
csoportja 1987.XI.21. és 22-én MAGYAR POLITIKAI SZIMPÓZIUM néven 
értekezést hívott össze a nyugaton élő magyarság feladatait illetőleg 
a világpolitikában beállott változások és a magyar népgazdaság válsá
gával kapcsolatban. Megnyitót mondott és a szimpózium értekezési 
rendjét ismertette: CZENE FERENC. 

Az összejövetelen résztvett MAGAS ISTVÁN a Kanadai Magyarok Szövet
sége (Toronto,Ont.) és a MAGYAR SZABADSÁGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG-nek 
elnöke és előadást tartott az alábbi címmel: ,. Magyar jövő a jelenlegi 
Világgazdasági Forradalom tükrében." Felhívta a magyar emigráció fi
gyelmét,hogy összefogó munkában kell együttműködnie minden magyarnak 
az 56-os nemzedékkel, bármikor is kényszerült az ország területének 
elhagyására. A külföldi magyarságra ugyanis fontos szerep várhat. ők 
széles látőkörük és nemzetközi kapcsolataik révén hasznos munkát vé
gezhetnek a magyar ipar, mezőgazdaság, pénzügyi rendszer külföldi kap
csolatainak kiépítésében és így " a távoli magyar nemzeti célok meg
fogalmazásában is." 

Több előadó után ifj.HÁMORY ALFRÉD (L.A.USA) az új magyar adótör
vényt ismertette, különös tekintettel annak családellenes voltára. 

A hozzászólások után Cserkeszvacsora következett. Másnap a magyar 
mezőgazdaság, az ifjuság szerepe a megváltozott helyzetben és az egy
házak életéről voltak előadások. Hozzászólások után Ft. HORVÁTH BENE
DEK záróimája fejezte be a szimpóziumot. 

KANADA 

TORONTO, (Ont.) 1987.XI.8.-án tartotta meg nagysikerű, történelmi 
előadását az Old MilI Banquet Room-ban díszvacsora keretében, VÖRÖS
VÁRY ISTVÁN rendezésében HORTHY ISTVÁN volt kormányzóhelyettesünk 
özvegye: szül. gróf EDELSHEIM GYULAI ILONA. 

Az előadót vacsora után NAGY GYÖRGY a Kanadai Magyar Kulturközpont 
volt elnöke mutatta be a termet zsúfolásig megtöltő közönségnek. 
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Az emelvényre lépve, özv. HORTHY ISTVÁNNÉ elmondotta, hogy akkor ha
tározta el magát az 1944 évi események részleteinek ismertetésére,ami
kor Európában, televizióban látta az Amerikában készült "Wallenberg" 
filmet. Ebben annyi hazugság, hamis adat volt, hogy azok után meg kell 
mondania az igazságot. Hangsúlyozta, hogy apósa soha életében nem ta
lálkozott Eichmannal és 1944-ben semmiféle fogadást nem tartott sem az 
Ő, sem más tiszteletére. 

Előadása lényegi részében személyes élményeit mondotta el a kormány
zóhelyettesi választásról, HORTHY ISTVÁN tragikus haláláról, az 1944-es 
német megszállás előzményeiről. Ismertette a Kormányzó szerepét a LAKA
TOS kormány kinevezésében, az akkori titkos megbeszéléseket és a Moszk
vával való tárgyalások felvételének körülményeit. Sok, eddig ismeretlen 
részletet mondott el az október 15-iki események előzményeiről, a kor
mányzói családnak Németországba való szállításáról. Ecsetelte a Kor
mányzó potugáliai életét és végnapjait. Minden szavából Feléje kisu
gárzó nagy szeretet és ragaszkodás ragadta meg talán legjobban a hall
gatóságot. 

Hétfőn, XI.9.-én ENDES LÁSZLÓ a Magyar Ház elnöke vezetésével meg
tekintette a torontoi Kanadai Magyar Kulturközpontot, a Magyar Ház 
M.Kir. Fegyveres Erők Múzeumát, melyet Dr. SZALONTAI SÁNDOR kurátor és 
felesége mutattak be. 

Másnap, kedden, az Oshawa-i Magyar Repűlőmuzeumot látogatta meg és 
átadta saját, egykori vöröskeresztes ápolónői egyenruháját. 

Ez alkalommal kifejezte köszönetét a kórházban betegen fekvő DOMON
KOS JÁNos Muzeum-gondnoknak, áldozatos munkájáért. (K.M.1987.XI.21.) 

A TORONTO-i KANADAI MAGYAR KULTURKÖZPONT 1988.VIII.22-én rendezte 
meg Árpád termében emlékvacsorával egybekötött SZENT ISTVÁN NAP-i bál
ját, mely egyben a M.KIR.FEGTIERES ERŐK VETERÁNJAINAK találkozója is 
volt. ünnepi beszédet mondott: Nt. MEZŐ PÁL ref. lelkész. 

Ez alkalommal került átadásra Dr. SZALONTAI SÁNDOR és feleségének 
adománya, KOSSUTH LAJOS életnagyságú képe, mely KAY LAJOS festőművész 
alkotása. Az ajándékot ENDES LÁSZLÓ elnök köszönte meg. A festmény az 
Árpád-terem falát díszítő történelmi sorozat kijelölt helyére került. 

Az e·st műsorvezetőj ének szerepét JAKAB IVÁN töltötte be. 
Vacsora után majdnem minden vendég és természetesen a Veteran Talál

kozó résztvevői is meglátogatták a Kulturközpontban elhelyezett Magyar 
Királyi Fegyveres Erők Muzeumát. (Krónika 1987.okt.szám.) 

SZELECZKY ZITA (Hollywood,Cal.USA), nemzeti színjátszásunk büszke
sége 1987-ben meglátogatta a US és Keletkanada több magyar központját. 
1987.XI.22-én TORONTO-ban, a MAGYAR HÁZ-ban művészi előadás keretében 
mutatta be a hallgatóságnak történelmünk három dicsőséges korszakát. 
r<1inthogy a "Rákóczi-év" folyamán nem tudott mindenhova eljutni,most 
elevenítette meg élvezetes előadásban II.Rákóczi Ferenc sokoldalú e
gyéniségét. A Fejedelem lénye, mélységes istenhitében, áldozatos haza
fiságában bontakozott ki. 

Felidézte a '48-as eseményeket Petőfin keresztűl, s az '56-ot pe
dig legkülönbözőbb költőink szavaival mutatta be glóriát fonva a sza
badságharcban elesett hősök feje fölé. 
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SZELECZKY ZITA a színi főiskoláról, egész fiatalon került az ország 
első színházába, a Nemzeti Színházba. Hűséggel megőrízte tiszta,értel
mes beszédtechnikáját, fiatalos hangjának üdeségét, leányos báját és 
Istenáldotta tehetségét. 

A nagy művésznő olyan megrázó drámai erővel tolmácsolta költőink 
mondanivalóját, hogya többszáz főnyi közönség az előadás befejeztével 
felállva ünnepelte. Föllépésével a közönség magyarságtudata új erőre 
kapott. Kívánjuk, hogy még sokáig maradjon a magyar nemzeti szellem 
ápolója és hogy eljuttassa az igaz magyar szót a legkisebb szabadföldi 
gyepűre is. ( K.M.1987.XII.5., v.a.) 

SZEDENITS JENŐ 
SZELECZKY ZITÁHOZ 

Emlékűl igaz szeretettel. Cleveland, 1982 julius havában 

Csillag voltál. csillag leszel, 
Bárhol vagy és bármit teszel. 
Te leszel a mi csillagunk, 
Emlékünkben ápolgatunk . 
Szíveinkbe áldott képed, 
Mindörökre belevésted . 
Ottan leszel szeretetben 
Piros, fehér, zöld színekben. 

Édes ' ajkad muzsikája, 
Arany szíved dobbanása, 
Adott nekünk 5zép emléket, 
Filmen mozgó meseképet. 
Amit tettél, amit mondtál 
Magyarokra jó fényt hoztál! 
Szíved adtad a népednek, 
Mirtuszát a hős lelkednek. 
Bárhol vagy és bármit teszel 
Csillag voltál. csillag leszel! 

CALGARY (Alberta) A Calgary-i Magyar Szabadságharcos Szövetség és 
a Magyar Kulturközpont 1987.X.25-én 4 órakor rendezte meg a nagyte
remben Emlékünnepélyét a szabadságharc 31. évfordúlója alkalmával. 
ünnepi beszédet mondott MAGAS ISTVÁN a Magyar Szabadságharcos Világ
szövetség elnöke. A gazdag műsorhoz hozzájárultak a cserkészek,a tánc
csoportok és a Magyar Nyugdíjasok Énekkara, vitéz KERESZTES LAJOS kar
nagy vezényletével és mások. A műsort JOÓ ANDRÁS vezette. 

A VITÉZI REND és a SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG és REND tagjai és vendégeik 
1987.XII.6.-án, a Református Egyház Kossuth termében emlékeztek meg 
vitéz Nagybányai HORTHY MIKLÓS, Magyarország Kormányzója halálának 
30. évfordúlójáról. A vendégeket vitéz BALOGH JÓZSEF törzsszéktartó 
üdvözölte. 

A Kormányzó úr életéről, munkásságáról emlékbeszédet mondott FÜLÖP P 
JÓZSEF. Az 1940-es erdélyi bevonulásról helyszíni hangfölvételt, majd 
zenét közvetített RAD A TIBOR. 

Az ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSEBET EGYHÁZKÖZSÉG Szent István termében 1987. 
XI.12-én 7 órai kezdettel rendezték a Calgary-i Bajtársi Közösségek 
helyi csoportjai társasvacsorával egybekötött BORBÁLA-est jüket. 

DÁNIEL JÁNOS MHBK csop.vezető üdvözölte a vendégeket.A vacsora után 
műsor keretében VARGA LÁSZLÓ csop.vez.helyettes olvasta fel" A lovas
ság története" c. érdekes összefoglalását, melyért lelkes tapsokat ka
pott. A Végvári Harcos hagyományos SZENT BORBÁLA TEKERCSÉT Dr.KISS 
Gyula ismertette. 
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A Calgary-i 73. és 74. sz. CSERKÉSZCSAPATOK 1988.I.23.-án tartották 
alapításuk 20. évfordúlóján műsoros tábortűzzel egybekötött cserkész
vacsorájukat a SZENT ISTVÁN teremben, melyre meghívtak minden volt ve
zetőt, cserkészt, a szülőket és a barátokat is. Az estet PINTÉR JÁNOS 
escst. a csapatok parancsnoka rendezte és vezette le a műsort gondos 
körültekintéssel. A 20 év munkájáról elismeréssel szólott FÜLÖP JÓZSEF 
a fenntartó testület elnöke. Utána a parancsnok kerámiából készült 
érmeket osztott ki a volt vezetőknek és a támogatóknak. 

A jólsikerült estet énekkel és a "szeretet-körrel" zárták be.JÓ volt 
a fiatalokkal megint együtt lenni. Hálás köszönet a vezetőknek. 

További "JÓ MUNKÁT!II. 

A CALGARY-i MAGYAR EGYHÁZAK ÉS EGYESÜLETEK BIZOTTSÁGA 1988.I.30-án 
este 7 órakor a Kultur Egylet Keleti Termében tánccal egybekötött jó
tékonycélü vacsorát rendezett. A szórakoztató zenét KORONGHY GYULA és 
zenekara, míg a tánczenét DÁNIEL GYULA szolgáltatta, aki modern zene
gépével a régi és üj számok mellett divatos nyugati számokat is köz
vetített. A több,mint 200 fős közönség jó hangulatban a késő éjjeli 
órákig volt együtt. 

A fáradozásért, az előkészületért, s a gondos ellátásért, a hangu
latos estéért a Rendezőséget, a segítőket, v.SEBŐ ERNŐT, valamint a 
főrendező CSÁK PÁL-t, a Bizottság elnökét hálás köszönet illeti. (KGY) 

+ + + 

1.) 

2. ) 

3. ) 

4. ) 

5. ) 

6. ) 

7. ) 

V_ 

ÜZENET,ELBESZELESEK,CSENDŐR VALLOMÁS, 

JOGI ISME'RTE'TE'S ' 

DOMOKOS SÁNDOR: ÜZENET AZ AUSZTRÁLIAI BAJTÁRSAKNAK 

BÁNFAI JÓZSEF: LOURDES-BA ZARÁNDOKOLTAM. 

KÖRMENDI FERENC: DERECSKEI EMLÉK 

DAJKA ISTVÁN: DANI BÁCSI HALÁLA 

v.DIENES GYULA: EMLÉKEZÉS 
\ 

v.SZOMBATHY LAJOS JÁNOS: CSENDŐR VALLOMÁS. 

ORMAY JÓZSEF: TÁJÉKOZTATÁS A KANADAI BÜNTETŐjOGRÓL. 

+ + + 

DOMOKOS SÁNDOR: 

ÜZENET AZ AUSZTRÁLIA-I BAJTÁRSAKNAK 

Az északi félteke hideg és már a tél felé hajló vidékéről küldjük 
üzenetünket Hozzátok,akik a Dél-Keresztjének csillagjegye alatt,immár 
a nyár jövetelét várjátok. Minden idő és tér-határ ellenére is tudom, 
hogy testvérek,bajtársak és ami még ennél is több:~onfitársak vagyunk. 
Hiszem azt ,hogy mindannyiunk véleményének adok kifejezést,amikor azt 
mondom,hogy Hazánk több annál az idegen hatalom által mesterségesen meg
hŰzott határok közé szorított földdarabnál és a magyar nép több,annál a 
néhány milliónál,akik azon határok közé szorítva 'élnek. 

A Magyar nemzet elidegeníthetetlen tagja volt és marad Petrovic s Ist-
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ván és felesége Hruz Mária fia: Petőfi Sándor és a magyar nemzet tag
Jal maradtak Rákóczi bújdosói és a Kossuth emigráció katonái akkor is, 
mikor itt ,észak-amerika földjén harcoltak az Egyesült Államok egysé
gének védelmében.Én megtalálom a Hazát egy másik magyar erős,őszinte 
kézszorításában.Megtalálom az itt énekelt Himnusz hangjainál,mikor ér
zem a visszatartott könnyek melegét.Hazának érzem azt a helyet, ahol 
szabadon élhetek és,csak ott van igazán hazám,ahol a mások véleményé
nek lovagias tisztelete olyan légkört biztosít,hogy a magam véleményét 
sem kell elhallgatnom.Ott a hazám,ahol ezen elvek uralkodnak és utolsó 
lehelletemig azon fáradozom,hogy ez a szellem legyen úrrá,ott,azon a 
tájon is,amit most egy mesterséges határ ölel körül és,amit ma Magyar 
Népköztársaságnak neveznek. 

Ezen gondolatokat szükségesnek véltem előrebocsájtani,mielőtt emig
rációs életünket fenyegető újabb veszélyre hívnám fel figyelmeteket. 

Minden veszélyre az reagál leghamarabb,akit a vész elsősorban fe
nyeget.Mi,csendőrök,a közel már fél-évszá~ados üldöztetésünk során ki
fejlesztettünk egy olyan érzékenységet,mely - mikent az állatok a föld
rengés közeledtére,- úgy figyelmeztet bennünket is egy közelgő vesze
delemre. 

Nem is sejtitek, hogy miről beszélek! 
Arról az új "szalámi politiká"-ról van szó,mely ügyesen - a magyar 

katonai multra,a magyar dicsőségre a hősiességünkre való hívatkozással, 
- éket igyekszik verni az emigráció eddig legszilárdabb bástyáj án: a 
magyar tisztikaron. A huszárok esetében már el is értek némi sikert. 
De hová fog ez a folyamat vezetni? 

Újra mi, a csendőrök leszünk cserbenhagyva? 
Élénken emlékszem az uzmányi fogolytáborra,ahol a táboron belül,még 

egy külön drótkerítés választott el bennünket a többi honvédtől.Ez a 
táboron belül a legsanyarúbb életkörülményeket nyújtotta az orosz tél
ben és csak a saját kivégzésünket kérő levelünk vívta ki az orosz tá
borparancsnok azt az "Ecce Homo" kérdéséhez hasonló felszólítását,mi
kor reánkmutatva megkérdezte a tábor többi lakóját,hogy hajlandók-e ma
gukközé fogadni minket,a "fassisztákat"? És az orosz kérdésére felhang
zó "IGEN" győzött meg minket,kitaszított csendőröket,rendőröket,hogy 
valóban bajtársakkal osztozunk egy közös sorsban. 

Hasonló felemelő emlékem a multból,amikor Georgievszkben, 1948-ban 
ott álltunk a földbevájt bunker tetején,a dróton belül és néztük a ha
zainduló bajtársaink csoportját már kivül sorakozni. Akkor,egy isme
retlen honvédtiszt elkiáltotta magát: "Bajtársak VIIIGYÁZZZZ! Tiszte
legjünk a visszamaradó bajtársainknak!" 

Egyszerre több száz fatalpú bakkancs dobbant össze és a sok rongyos, 
legyengült test "vigyázz"-ba merevedve,némán fordult felénk,akik ott, 
a földhányás tetején,hasonló némasággal fogadtuk,az együttérzés e ne
mes megnyílvánulását. Ott vibrált mindannyiunk bőre alatt a szívet me
legítő érzés: nem vagyunk egyedül ... vannak bajtársaink! 

BAJTÁRS! Érdemes elgondolkozni e szó mindent kifejező erején! Oda 
tartozik ez a szó,a magyar nyelv olyan kifejező szótárába,mint feleség, 
kenyeres-pajtás,hitves,testvér és még annyi más. Szeretném hinni,hogy 
még mindíg "BAJTÁRSAK" vagyunk.Bajtársak,akik számára aKárpátokban, 
a Tiszánál,Erdélyben és Budán elesett csendőrök önfeláldozása épp o
lyan érték,mint a saját fegyvernemük hősiessége. 

Ne higyjétek egy percre sem,hogy bennünk nincs meg az a bátorság, 
hogy szembe ne mernénk nézni a háború alatt elkövetett bünök emberte
lenségével. Csak arra gondoljatok,hogy egy kivégzőosztag parancsnoká
nak lenni sem könnyű feladat. A háború kényszere sokszor belevág egyéni 
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meggyőződésünkbe,de a törvényes rendre tett eskü háttérbe szorította 
mindíg az egyéni ítéletet.A felelősséget nem lehet a történtekért a 
csendőr nyakába varrni. . 

Sok más hatalom példat vehetett volna a Magyar Állam háború alatti 
igazságszolgáltatásáról,ott,ahol egyéni túlkapások bemocskolták a ma
gyar katonabecsületet.De az,hogy a Csendőrséget,mint Testületet,a ki
végzőosztagok aljas szerepével azonosítsák,az ellen életünk végéig 
tiltakoznunk kell a Világ minden részén, a világ minden nyelvén! 

Arr.a kérlek Benneteket, hogy ehhez ti, Bajtársaim, őszinte szívvel csatlakozzatok ! 
Mindezt azért kellett elmondanom,mert tudom,hogy sokatokban fel 

sem vetődik ez a gondolat.Nem is döbbentek rá,hogy lassú lemorzsoló
dással,minket,a veletek vérzett Bajtársaitokat hagyjátok cserben ... Nem 
szándékosan ... nem tudatosan... csak észrevétlenül! . 

Tudom azt ,hogy példáúl a huszártisztek soraiban nincs szándék arra, 
hogy megtagadjanak bennünket.Pont ez a veszély.Ez a csendes,észrevét-
len,egymástól való eltávolítás. -

Ezért kellett erre figyelmeteket felhívnom. Kérlek,gondoljátok át 
annak következményét,ha valaha haso ló felszólítás,bátorítás,kecsegte
tő csábítás hangzana el felétek.Mi nem kérünk mást,mint,hogy maradjunk 
mindíg olyan tudatos bajtársak,mint a háború alatt voltunk,mert még 
ma is ugyanaz az eskü köt minket össze, mint akkor ,ott, a tüzvonalban! 

A magyar csendőr pedig soha nem hagyta cserben honvéd bajtársait! 

Winnipeg, . 1987. Szeptember. 
Domokos Sándor 

M.Kir.Csendőr főhadnagy, a B.L. Szerkesztője. 

+ + + 

BÁNFAI JÓZSEF 

LOURDES--BA ZARÁNDOKOLTAM. 

Régi szándékom megvalósult.Eljutottam Lourdes-ba (Franciaország) és 
meglátogattam azt a búcsújáró-helyet,ahol 1858-ban a 14 éves Soubirous 
Bernadette-nek megjelent Szűz Mária és a barlangban csodatevő forrás 
fakadt. 

1987.V.22.-en a Graz-i Katolikus Férfi Egylet rendezésében férfiak 
és asszonyok, összesen 90-en két autóbusszal megindultunk.útunk Európa 
legszebb vidékein vezetett,hol a völgyekben a réteket virágszőnyeg bo
rította,de a hegyeken még csillogó hó fogadott. 

Első éjszaka Svájcban,Einsiedeln-ben szállásoltunk be,mely búcSújá
róhely,sok volt az idegen.A nagy bazilikában hallgatott szentmise után 
Basel-nél léptük át a francia határt és délután NEVERS-be érkeztünk. 
A Szent Gildard bazilikában elvonultunk Bernadette ravatala előtt,aki 
mint apáca az itteni kolostorban halt meg 1879-ben 35 éves korában. 
1909-ben exhumálták. Azóta a bazilika külön helyiségében üveg koporsó
ban fekszik,mintha ~ludna,látszólag romlatlanul. 

Szentmise után megnéztük a muzeumot,Bernadette nővér szobáját,ru
háit.Kis korától kezdve asztma betegségben szenvedett,melyből a korai 
halál váltotta meg. 

A BOURGES-i nagy katedrális megtekintése után BORDEAUX-ban szállá
soltunk be,hol már kellemes meleg fogadott. 25-én DAX városában meg
néztük PAUL-i SZENT VINCE szulőházát (1576-1660). Odahaza majdnem min
denütt voltak a róla elnevezett egyesületekben működő szerzetes nő-
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vérek,akik betegápolással és leányneveléssel foglalkoztak. (Világos
kék ruha és nagy keményített fehér fátyol). DAX-ból továbbmentünk az 
Atlanti Óceáni g és a világhírű üdülőben BIARRITZ-ban töltöttünk két 
órai pihenőt. Gyönyörű,napsütéses meleg,tengerparton a fürdőzők soka
sága. A kellemes tengeri levegő élvezése után keletnek fordultunk és 
a délután folyamán megérkeztünk LOURDES-ba. 

A Saint Martin szállodában kaptunk elhelyezést és vacsorát,mely u
tán résztvettünk az esti gyertyás körmeneten a néptengerben. Ezeket a 
körmeneteket a kb. 2 négyzetkilométernyi szenttéren szokták tartani. 

A keresztút X.stációján magyar írás, angyalos, koronás magyar címer. 
Magyar katolikusok állították 1912-ben.A szenttér közelében kórházak, 
ahol bénák és betegek vannak elhelyezve. Szentmisére, körmenetekre, ima
órákra tolókocsikban vonulnak ki önként vállalkozó személyekkel és ápo
lókkal. szállodánkban 15 belga katona, egy lelkészfhdgy.vezetésével a 
betegekkel együtt vonult ki. . 

A jelenések helyén, a sziklabarlangban (grotto) csodatevő forrás 
fakadt. Itt felállították Szűz Mária szobrát. Föléje 1876-ban templo
mot emeltek, melynek IX.Pius pápa bazilika jelleget adott. A bővizű 
forrás vizében már sok csodás gyógyulás történt. A barlang falai man
kókkal és más fogadalmi felajánlásokkal vannak borítva. 

A Lourdes-ben -történő hirtelen gyógyulásokat külön orvosi bizott
ság ellenőrzi, mely 1858-19D4--ig 3353 természetes módon meg nem magya
rázható gyógyulást állapított meg. A katolikus egyház, bár senkit se 
kényszerít, hogy Szűz Mária Lourdes-i megjelenésében higyjen,- annak 
mégis ünnepet szentel. (R.N.Lexikon, 1915.XII.k.865. oldal). 

V.28.-án, Áldozócsütörtökön, a földalatti bazilikában volt nemzet
közi istentisztelet. Itt 31,000 személy részére van hely. Itt magyar 
imádság is hangzott el a magyar nép szabadságáért és a keresztény hit
ben való megtartásáért. Én a jelenések helyén az édesanyákért,a magyar 
hősökért és a magyar nép fájdalmának enyhítéséért imádkoztam. A mosto
ha sors megtagadta tőlem, hogy Hazánknak és népünknek szolgálhassak,de 
azt nem tagadhatta meg nekem senki,hogy értük ne imádkozhassak. Három 
napot töltöttünk Lourdes-ban. Az ünnepélyeken a fájós térdemről meg
feledkeztem .... Az Istentisztelet után autobuszokba ültünk és indul
tunk visszafelé. Estére NIMES-ben szállásoltunk be, mely régi római 
település. Még áll a Dianának épített templom. Az arénában többször 
tartanak bikaviadalt. A leharcolt bikát levágják és húsából készítik 
nemzeti eledelüket, melyből mi is kaptunk vacsorára nagy adagot. 

MARSEILLE -ben a bazilikát, DRAGUIGNAN-ban a parfümgyárat néztük meg, 
egy németül beszélő világszép francia leány kalauzolása mellett. A tu
ristáknak megengedett, hogy a különféle francia parfümöket magukon 
kipróbálhassák. Én is bepermeteztem magam minden oldalról. Hiába volt 
azonban a parfümillat, a csinosan öltözött francialeány, a "szívtágu
lástól" mentesültem korom miatt. 

MONACO államban töltött két órai pihenő után a gyönyörű olasz SAN 
REMO-ban vacsoráztunk, hol hősiesen bírkóztam a spagetti-vel. 

Utolsó éjszakánkat PÁDUÁ-ban töltöttük, mely szintén búcsújáróhely. 
V.31-én a bazilikában tartott szentmisén imáimban csatlakoztam grázi 
honfitársainkhoz, akik Hősök napját tartották meg. A Szent Antal oltár 
mögött van egy falbaépített kőtábla. Azok, akik a kezüket a táblára 
teszik és Szent antalhoz imádkoznak, kérésük teljesül. Itt, leginkább 
öreglányokat lehet látni, akik szeretnének férjhez menni. Bizonyosan 
még kérdezik is: " Adám, hol vagy? " TREVISO-ban (Tarwis) még egy adag 
makaróni-ebéd után elértük az osztrák határt és még aznap este sörrel 
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olthattam el szomjúságomat egy Mura-parti vendéglőben. 
4,100 km.-t tettünk meg tíz nap alatt. Hat kisebb-nagyobb nyugat

európai ország területén mentünk át. Ezek az államok fekvésüknél fogva 
szerencsésebb helyzetben vannak, mint Magyarország. Ezeknél nem volt 
tatárjárás, évszázadokig tartó törökdúlás, stalini felszabadítás. 
Építhették nyugodtan katedrálisaikat, váraikat, mert a Hunyadiak, Zri
nyiek, Dobó Katicák stb. helytálltak és véreztek az Europára törő tö
rökelleni harcokban. 

· . 

A nyugati országokban igyekeztem nyitott szemmel járni, nézni,látni 
és más nemzetbeli emberekkel beszélni. Meggyőződtem arról, hogy egy 
nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! 1915-től, születésem évétől a mai na
pig, Zala megyei szülőfalumtól az osztrák Alpokig, hosszú és göröngyös 
volt az út. Elmentem Lourdes-ba köszönetet mondanL az Égnek azért,hogy 
erőt adott nékem a tövises út megtételére ... 

Füleimben még hangzik a lourdesi ének: Áve, áve, áve Mária .•.. 

+ + + 
KÖRMENDI FERENC 

DERECSKEI ~MLÉK 

A Derecske-i (Bihar meg~~)órsön szolgáltam akkor. 

Ez a kis történet, egyike azoknak a kellemes emlékeknek, melyek rOVl
debb-hosszabb szolgálati időnk alatt velü~k, vagy a közvetlen környe
zetünkben történtek: 

Valamikor, 1939-ben egy novemberi késő délutáni ködös napon történt, 
amikor már a szorgalmas nép a télirevalót betakarította, a frissen meg
forrott újborokat kóstolgatta. 

őrsparancsnokom helyi ügyeletre küldött, mint fiatal járórvezetőt, 
KISS IMRE újonnan felszerelt prb. csendórrel. Valahol a köd mögött a 
nap is kezdett nyugovóra térni. Mi a városháza felé tartottunk. A Deb
recen- Berettyóújfalui autóbusz aznapi utolsó útján ott állott a város
háza előtt. A kis városka 6 Hajdúja közül 3 és az autóbuszvezetője, egy 
60 év körüli fejkendős asszonnyal beszélgettek. Mivel úgy a Hajdúkat, 
mint a busz vezetőjét személyesen ismertük, odamentünk megkérdezni,hogy 
mi történt. Akkor látjuk, hogya szegény asszony a könnyeit törülgeti. 
Mesélték, hogya nénike Debrecenben tévedésből rossz vonatra ült és a 
vonat jegykezelője a vasútállomáson letette, amíg nagyon messze el nem 
megy rossz irányban. Én megkérdeztem a busz soffórt, hogy van-e lehe
tőség arra, hogy az asszony busszal menjen haza. A válasz az volt, hogy 
igen, de az asszonynak nincsen pénze és ő nem viheti el jegy nélkül. 
Megkérdeztem, hogy mennyibe kerül a jegy. Azt mondta: 1.20 pengő. Én, 
ott, azonnal kifizettem a jegy árát és megkértem a soffőrt, hogy amilyen 
közel csak lehetséges, vigye el az asszonyt hazáig. Ő megígérte és azt 
mondta, hogyaműúttól még vagy 2 km.-t gyalog kell Neki megtennie,mert 
Ő a dülóúton nem tud a busszal menni. Nagy köszönet és hálálkodás után 
még megvártuk, amíg a busz elindult. Közben bementünk a vérosházára és 
ott Kiss Imre barátom azt kérdezi tőlem: " Csendőr úr, miért csinálta 
ezt? II Azt válaszoltam, hogy nekünk nem csak a bűntev6kkel kell eljár
ni, hanem a bajbaesetteken is segíteni kell. Ez felebaráti kötelesség. 

Már mindezeket régen elfeledtük, amikor egy délelőtti oktatás szü
netében a napos a napi postáért ment, természetesen az őrparancsi iro
dába vitte. Hamarosan jön ki az őrparancsnok, hogy itt van egy levél 
az órs címére küldve és benne egy 1.20 pengős postautalvány és Ő nem 
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tudja, hogy miről van szó, vagy kinek szól. Én nem akartam felállni,de 
Kiss Imre mellettem ült és addig lökdösött, amíg azt az őrsparancsnok 
is észrevette. Akkor már fel kellett állanom és az őrsparancsnok dícsé
retére csak azt válaszoltam,hogy én azt már régen elfeledtem és soha 
nem vártam érte dícséretet, hiszen felebaráti kötelességünk segíteni 
azokon, akik arra rászorulnak. Az asszonynak a fia írta a szép köszönő 
levelet. 

Szegény Kiss Imre őrmester, azóta már régen a Hadak-útján letisztel
gett Teremtőjének. Ugyanis 1944-ben az újvidéki őrsön szolgált és egy 
alkalommal szolgálatból hazatérve, lakását lebombázva, feleségét és 
kislányát holtan találta. Imre, mint jó bajtárs,szerető férj és édes
apa, ezt elviselni nem bírta és a Manlichert a szájába vette és úgy 
fejezte be földi életét. 

Valaki ezért az életért is felelős! 
A Jóságos Isten adjon Neki békés nyugodalmat. 

Ez a kis történet azt igyekszik bizonyítani,hogy nem csak a törvény 
szigorával kellett nekünk fellépni,de a felebaráti szeretetet is lehe
tett alkalmazni magyar népünkkel szemben,hiszen őket szolgáltuk. 
Biztosan tudom, hogy ez a család sohasem csatlakozott ellenségeinkhez 
és ha arra alkalmuk adódott, talán meg ' is védtek bennünket. 

+ + + 
DAJKA ISTVÁN 

DANI BÁCSI HALÁLA. 

Mi csak így hívtuk,mert községi pénztárnok volt ott, a nyíri vidé
ken, ahol az egész tájat a Szabolcs vezér szelleme lengte körül. 

Különben a becsületes nevén Papp Dániel volt. Végigharcolta az első 
világháborút. Majd olasz fogságból való hazajövetele után kivándorolt 
Amerikába. Ott szénbányában dolgozott 4 évig. Mígnem aztán egy súlyos 
bányaszerencsétlenség alkalmával a balkezét elvesztette és nehéz sérü
lések miatt nyugdíjas lett.Hogy a családot idehaza hagyta, így vissza
telepedett végleg. Sikerült neki egy kis dollárkészletet összetakarí
tani.Meg aztán kapta havonta az átutalt sérülési nyugdíját az amerikai 
bányától.Sikerült neki egy szép kis házat építeni,meg egy szép 15 hold
nyi Tiszamenti földet vásárolni.Különben olyan "Célszörű szögénembör" 
volt,hogy ilyen Szöged környéki módon fejezzem ki magam. A háza az őrs
től úgy a harmadik volt.Hogy ő megözvegyült,a Juliska leányával és an
nak férjével,- Bíró Sándorral - lakott együtt.De volt neki egy kétszo
ba-komfortos lakása is,amit minden alkalommal,az őrsön szolgáló nősök 
egyike bérelt. Sokat panaszkodott szegény a fejére. Mert az is megsé
rült.Különösen időváltozáskor rettenetes fájdalmai voltak. De ettől 
függetlenül a Kis községi pénztárnoki teendőket szépen el tudta intéz
ni. Köztudott az,hogy -az ilyen súlyos fejsérültek idegei nagyon meg 
vannak terhelve. Általános vélemény az,hogy ilyenkor az segít valamit, 
hogyha a mérget kiadja, amit a fejfájás idéz. Ő aztán, ilyen fejfájós 
napokon már kora reggel elkezdte és mi is hallottuk,miként veszekszik 
a leányával,meg a vejével. Rajtuk adta ki szegény a mérgét. 

Egy kora reggeli napon,az őrsre rohan a veje és nagy íjedten tudat
ja velünk,hogy az apósa az éjjel felakasztotta magát. Nosza, gyorsan 
felszereltem és egy jt.-at véve magamhoz, pár percen belül már ott is 
voltunk~ Láttuk aztán,hogy az éléskamarában,- ahová a sonkát,meg az 
oldalszalonnát felakasszák,- egy ilyen horogra felakasztott istrángon 
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függ Dani bácsink. Egy konyhai szék meg el van az akasztás alatt dőlve. 
Hívattuk a jó Kocsándi doktor urat, aki megvizsgálta és kiadta a halot
ti levelet. Így levágtuk és az összeszaladt rokonsággal elkezdték Dani 
bácsit füröszteni és a temetéshez előkészíteni, ahogy az így szokás ... 

Én, a jt-sal az éléskamarában maradtam .s elkezdtünk tanakodni azon, 
hogy mi válthatta ki szegényből az öngyilkosságot akkor, amikor a fej
fájáson kívűl semmi gondja nem volt?! Különösen feltünt nekem az, hogy 
a földes kamarában az akasztás alatt nagyon össze-vissza van karistol
va. Ez adta aztán azt a gondolatot, hátha nem is lett öngyilkos?! Egy
szer csak a stelázsi alatt megláttam egy kerekded lajbi gombot. Mint a 
villám csapott belém az, hogy amikor a veje kora reggel jött jelenteni 
az esetet, a lajbijáról hiányzott egy gomb. Nyomban zsebbe tettem és 
bementem a szobába, ahol már öltöztetni kezdték Dani bácsit. Kiküldtem 
mindenkit és alapos testi vizsgálatot kezdtem el rajta. Hogya fejen 
kezdtem, .így mindjárt kiderült, hogy nincsen öngyilkosság. Sőt, gyil
kosság! Dani bácsinak a haja kopa~zodónak ·indult. Így a hátsó fején 
még sűrű volt a haj. Hogy itt kezdtem meg a vizsgálatot, a koponya bőrt 
tapogatva, egy rozsdásodásnak induló szögfejbe akadt az ujjam. Na,mond
tam magamba, most aztán gyorsan lezárjuk a szobát. Ide senki be nem 
jöhet. őrségnek otthagyt am a jt-at. Én meg az őrsre mentem és ott az 
öpk.-nak jelentettem, hogy mi történt. Nyomban telefonon bejelentet
tük a nyiregyházi törvényszéknek és törvényszéki orvos kirendelését 
kértük. Azoknak akkoriban nem volt más dolguk és úgy egy jó óra mulva 
már ott is volt a törvényszéki ügyésszel az orvos. Megmutattam az or
vosnak, hogy hol van a szeg beverve a fejbe. Boncolás. És megállapí
tották, miszerint a kisagyba bevert szeg okozta a halált és itt egy 
súlyos bűnténnyel állunk szemben. Megmutattam a bűnjelet is,a kis laj
bigombot, meg a . felkaristolt földet az akasztás alatt. Közöltem az ü
gyésszel, hogy ennek a gombnak .a lajbijában a vő van. De közben aztán 
láttam azt, hogya lánya, meg a vő, hol az istállóból s hol a pajtából 
jönnek elő idegesen. Előbb hívattuk a vőt. Én kezdtem vele. Kivettem 
a kisgombot és még ugyanaz a lajbi volt rajta, amibe jött jelenteni 
az esetet hozzánk. Elővettem a kisgombot és összehasonlítottam a töb
bivel. Ez, az éléskamarában játszódott le. Ott aztán kérdem tőle,hogy 
" Nemde? Elég nehéz volt az apóst felakasztani, hogy ez a kis gomb is 
leszakadt, megaztán nézze csak itt, ezt a felkaristolt földet, amit 
maga csinált akkor, amikor a feleségével húzták fel Dani bácsit?! " 
Látva azt, hogy itt nincsen semmi kiút, beismerte, azzal, hogya fele
sége - tehát Dani bácsi leánya,- kérte meg, hogy tegyék el láb alól 
az öreget, mert már a rettenetes szekírozástól ők kerülnek a bolondok 
házába. Sőt egy ízben ők akartak öngyilkosok lenni. 

Summa summárum. Az ügyet lezártuk és a két tettest átadtuk a nyir
egyházi ügyészségnek. Míg két kiskorú gyermek pedig Dani bácsi húgá
hoz került és ő nevelte fel őket. 

Volt aztán Dani bácsinak egy ugyancsak Dani nevű fia, akit orvosnak 
nevelt. Végig kitűnően végzett és 1943 telén az egyik Kassa környéki 
örskörletben történt erdőőr megölése alkalmával találkoztam vele. 
Akkor már, mint törvényszéki orvos volt Kassán. Jól ismertük egymást 
és szót ejtettünk az akkori esetről. Ekkor közölte azt, hogy a húgát 
kiengedték a gyermekek nevelése miatt. Míg sógorát is, de úgy, hogy 
a frontra került és ott halt hősi halált. 

Hát így végződött Dani bácsi halála! 

.. + + + 
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vitéz mezőkövesdi DIENES GYULA 

EMLEKEZÉS 

A B.L. 1987 októberi számában megjelent cikk: "KARÁCSONY" ragadta 
meg figyelmemet. A cikk emlékezésre kényszerít és elvenni nem, csak 
hozzáadni tudok a benne foglaltakra ..... Az ebben felemlített szemé
lyekkel magam is találkoztam II évi börtönéletem során, de még százá
val is tudnék további neveket produkálni, mint Hindy -Iván, Budapest 
utolsó katonai parancsnoka, Szügyi Zoltán vörgy., az e)toernyosok le
gendás hírű parancsnoka, Árbócz János és Czigány J. ezredesek,Versényi 
Károly és Ugray Gábor alez.-ek, Gróf Károlyi Victor, Herceg Eszterhá
zy, Láday István ezredes, tábornokok, törzstisztek, főtisztek, tiszt
helyettesek, stb. volt miniszterek, követségi személyek, főpapok, pa
pok a feloszlatott rendekből, bírák, táblabírák, és így tovább ... 

A kínzások és szenvedések közös sorsra . ítéltek bennünket, de a 
tisztelet megnyílvánulása a magasabb rangúak felé nem szűnt meg, csak 
egy megváltozott formában, stílusban jelentkezett kényszerítő hatások 
követketében. Így alakult ki a " bátyám, öcsém, fiam, stb." megszólí
tás a börtönben. Temesváry vörgy. Urral, utolsó érintkezésem 1945 már
ciusában (?) volt Győrött, majd szolgálaton kívűl újra összejöttem a 
börtönben. Megértő és barátságos magatartását ott is megőrízte. Egyik 
tárgyalásomon is megjelent őreinek kíséretében, bilincsben és éppen 
olyan nyugodt hangon válaszolt a népügyésznek a velem kapcsolatos kér
déseire, mint ahogy' én megismertem őt szolgálati éveimben. Igyekezett 
a védelmemet szolgálni. Példaadó magatartásával a későbbi évek során 
is, csak fokozta iránta érzett tiszteletemet. 

Nem tudom, hogyafentemlítettek közül, rajtam kívűl valaki is még 
életben van-e és csak azt kívánom, hogy a Teremtő adjon mindannyiuknak 
örök békességet és kérem a fiatalabb generációnk tagjait, hogy emlékezzenek 
rájuk, hiszen életük megváltásával szolgálták nemzetünket. 

+ + + 

vitéz SZOMBATHY LAJOS JÁNOS 

CSENDŐR VALLOMÁS. 

( Befejező rész.) 

... Elmult csendőrségi életemre visszagondolva, arra boldog büszke
séggel emlékezem. Remek érzés becsületben tisztának, tiszta kezűnek és 
jó szolgálatot teljesítettnek lenni. Szolgálati útaimról sokszor a ki
merültség határáig elfáradva tértem szállásomra, de mindenkor azzal a 
jóleső érzéssel, hogy jó munkát végeztem, a magyar népet híven szol
gáltam és érdekeit hűséggel védtem. Tudtam, hogy ebben nem voltam e

. gyedűl, mert bajtársaim ezrei ugyanezt csinálták és ugyanígy éreztek. 
A becsületük és kezük nekik is tiszta maradt,ahhoz bűn nem tapadt. 

A ma reájuk szórt vádak mind aljas hazugságok és gonoszcélú rágal
mak .... 

... Igen, megcselekedtük, amit megkövetelt a Haza. A belső békeszol
gálatra rendelt magyar csendőr, amikor a vörös áradat elöntötte hazán
kat, megcsókolta és letette tollas kalapját. Harcra készült. Több töl
tenyt vett magához és dúló csatákban állt szembe a sokszoros túlerő
vel. Hősi küzdelemben ezrével haltak hősi halált a hazáért, pedig ne
kik is voltak síró anyáik, kiknek szíve a bánattól meghasadt. Megis
métlődött az a magyar sors, melyről KOSSUTH LAJOS így ír Amerikában, 
l850-ben: " Nem győzedelmeskedtünk, de harcoltunk. Hazánkat nem tudtuk 
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megmenteni, csak becsülettel megvédeni. Ha majd a történelem lapjaira 
vetik, ami velünk történt, legalább azt írhatják, hogyellenálltunk! " 

... Az idő közben eljárt és immáron erősen alkonyodik. A nyugvásra 
készülő nap bíborba borult lehanyatló korongja egyre jobban közeledik 
a horizont széléhez. A természet pihenni kíván. Mint része a termé
szetnek, ez alól én sem vagyok kivétel. Az idő múlása engem is erősen 
érintett. A nyolcvanat betöltöttem. Minden megért nap, egy külön aján
dék Attól, Akitől az életet magát is nyertem és Aki már sokszor meg
segített. 

Vallomásomhoz búcsúzóul, multba helyezett értelemben még Newman bí
boros szavait kívánom idézni, s azzal mindent megmondtam: " A feladatot, 
melyre lsten hívott nekem magamnak kellett végrehajtanom, nem másnak! Olyan he
lyet töltöttem be a világban, amelyet lsten épp nekem jelölt ki. Nem számított gaz
dag vagyok-e, vagy szegény, tisztelt, vagy megvetett az emberek előtt: csak az 
számított · és az számít, hogy lsten ismer és nevemen szólít. II 

1988 február havában. 

ORMAY JÓZSEF 

+ + + 

TÁJÉKOZTATÁS A KANADAI BÜNTETŐJOGRÓL 

" INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY " 

" Az ~ngol jogi örökségünk egyik legtündöklőbb ékszere az adoktrina, 
hogy egy ember mindaddig ártatlan, amíg bŰ!lössége nincs bizonyítva." 

Így hiszik és így tanítják ezt Kanadában. 
Ez azt jelenti,hogy egy embernek, akit egy bűncselekménnyel vádolnak 

nem kell bizonyítania azt,hogy ártatlan; az ügyésznek a feladata,hogy 
a vádlott bűnösségét kétségtelenűl bebizonyítsa. ( beyond a reasonable 
doubt ). Az ügyész megteheti azt, hogy bizonyítékokat nyújt be a bíró
ságnak, amelyeket, ha meg nem cáfolnak, akkor a vádlott bűnösségét bi
zonyítottnak tekintik. Természetesen a vádlottnak ( vagy védőjének ) 
jogában áll, hogyellenbizonyítékokat, ellenérveket hozzon fel, amelyek 
a vádló bizonyítékait kétségbe vonhatják, vagy a vádlott ártatlanságát 
bizonyítják. 

A vádlottnak nem kell bizonyítania azt, hogy nem követte el a bűn
cselekményt. Ezt a vádlónak (ügyésznek) kell bizonyítania. A vádlott, 
(vagy védője) lehetőséget kapnak a bíróságtól, hogy a bűncselekmény el
követését kétségessé tehessék, vagy a vádlott bűnösségét, vagy bűnré
szességét kétségessé tegyék. A vádlottról mindíg fel kell tételezni 
azt, hogy mindaddig, amíg csak más ki nem derül, addig a bűnössége két
séges. ( benefit of the doubt ). 

Az "indokolt kétség doktrináját" (Doctrine of reasonable doubt) gya
korlatilag lehetetlen meghatározni, mert mindég kérdéses maradhat,hogy 
mi az,ami indokolt (vagy észszerű).Általában azt fogadják el indokolt
nak, amit az átlag polgár észszerűnek, elfogadhatónak tart. 

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy csak döntő bizonyítékok alapján 
lehet a vádlott bűnösségét elfogadni. Ha a tárgyalás befejezésekor fel
merűl annak a kétsége, hogy a bűntett elkövetése kétséges,vagy hogy va
lóban a vádlott nem követte el a bűncselekmény t, akkor a vádlott fel
mentése elkerülhetetlen. Ezért van az, hogy sokszor felmerűl a panasz, 
hogy túlságosan gyakran futni engedi a bíróság a gyanusítottat (vádlot
tat) jogi kifogások, vagy jogi alakiságok ( legal technicalities ) a
lapján. 
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A vádlónak és a birónak vigyázniuk kell/hogy kifogás ne merülhessen 
fel a bírósági eljárás szabályossága ellen. Ez azt jelenti, hogya bün
tetőjogi perrendtartást szigorúan be kell tartani, úgy, ahogy azt az 
ország törvényei előírják. 

A kanadai Bűnvádi Perrendtartás szerint egy bűnügy bírósági eljárá
sának a lebonyolítása a következőképpen történik: 

Egy alsófokú bíróság (Provincial Court) kitűzi az előzetes tárgyalás 
(preliminary hearing) időpontját. 

Az előzetes tárgyaláson el kell dönteni azt, hogy az ügyésznek (Vád
lónak) elegendő bizonyítéka van-e arra, hogya gynusítottat (vádlottat) 
bírósági eljárás alá vethessék. Ha a bíróság elégtelennek találja a bi
zonyítékokat,akkor az eljárást beszüntetik. Ez nem zárja ki azt, hogy 
újabb bizonyítékok alapján ne lehessen újabb tárgyalást kezdeményezni. 

Ha az előzetes tárgyaláson úgy találják, hogy elég bizonyíték áll a 
vád (ügyész) rendelkezésére, akkor az ügyész vádindítványt ad be a gya
nusí tott ellen , akit ezentúl általában "v'ádlottnak" nevezhetnek . 

Súlyosabb bűncselekmények esetében általában esküdtszék bevonásával 
folytatják le a tárgyalásokat. 12 esküdt jelenlétében kell a ' tárgyalást 
lefolytatni. Természetesen gondot fordítanak arra,hogy az esküdtek ne 
legyenek "részrehajlók", ne legyenek előítéleteik. Ezért az esküdtszék 
kiválasztása gyakran elhúzódik. 

A tulajdonképpeni tárgyalás az ügyész ismertetésével kezdődik. Az 
ügyész kihangsúlyozza azt,hogy az ismertetése csak tájékoztatásul szol
gál. Az ügy érdemi megítélése a tanúk és a bizonyítékok alapján törté
nik. 

Általában a "vád" tanúinak a kihallgatása történik először. Minden 
tanút a védő keresztkérdések alá vethet. A keresztkérdések célja az, 
hogy a tanú szavahihetőségét (vagy annak a hiányát) megállapítsa.Ezek
után a védő tanúk vallomása következik. Az ügyész, természetesen,a vé
dőtanúkat is keresztkérdések alá vetheti. 

Meg kell itt jegyezni, hogy Kanadában a tanúkat nem lehet szinpadi
as és fortélyos helyzetnek kitenni, mint amilyeneket a népszerű TV-ben 
láthatunk. A kérdéseknek s~igorúan a tárgyra kell vonatkozniuk. 

A tanúkihallgatások után a vádló (ügyész) és a védő megtartják záró
beszédüket. Ebben összegezik a tényállást. új anyagot ekkor már nem le
het felhozni. 

Ezek után a bíró összefoglalja a bizonyítékokra vonatkozó észrevé
teleit; esetleg kimutatja a jogi nehézségeket és felhívja az esküdtszé
ket az eset különlegességének a problémáira. 

Az esküdtszék ekkor elvonul és megpróbálnak határozatot hozni.Hatá
rozatuknak egyhangúnak kell lenni. Ha nem tudnak egyhangú határozatot 
hozni, akkor új tárgyalást kell tartani, új esküdtekkel. 

Ha az esküdtszék bűnösnek találja a vádlottat, akkor a bíróságnak a 
Criminal Code (Büntető Törvénykönyv) alapján kell a büntetést kiszabnia. 

Ha az esküdtszék nem találja bűnösnek a vádlottat,akkor a vádlottat 
azonnal felmenti a bíró. 

Ez azt is jelenti, hogy ebben a tárgyban nem lehet mégegyszer újabb 
bírósági eljárást indítani a vádlott ellen ugyanazoknak a bizonyítékok
nak az alapj án, amelyeket az "első" tárgyaláson hoztak fel a vádlott el
len. 

Itt kell megemlíteni a "double jeopardy" jogszokást. Ez azt jelenti, 
hogy egy személyt nem lehet bírósági eljárás alá venni ugyanazért a 
cselekményért másodszor (kétszer), kivéve, ha az első eljárás hibás 
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volt, vagy a fellebbezési bíróság új tárgyalást rendel el. Ezeknek a 
kivételével nem lehet egy személyt ugyanazért a bűncselekményért má
sodszor is bíróság elé állítani, ha egyszer jogerősen elítélték, vagy 
felmentették. ( Kanadai Magyarság 1988.11.13.) 

+ + + 

VI. 

A MUZEUM HÍREI 

, 
• 

. A KANADAI MAGYARSÁG (Toronto, Ont.,) 1988.II.6.-iki számában vissza
utasítja a torontoi "Sunday Star" I.24-iki számában megjelent,a toronto i 
Kanadai Magyar Kulturközpontot támadó cikkét. 

MI HOZZÁFŰZZÜK: 

A kopott csendőrkalapok, a kistollas tábori sapkák, rohamsisakok, 
Manlicher puskák, öreg Frommer pisztolyok ma már elavultak, idegenek
nek talán semmit sem érnek. Minket azonban arra emlékeztetnek, hogy 
1881-től 1945-ig a csendőrjárőrök ezekkel a fegyverekkel védték Magyar
ország minden lakosának életét, testi épségét, nem utolsó sorban vagyo
nát is - kivétel nélkül. 

Ezek a fegyverek ma már történelmi emlékek, éppúgy, mint Csinom Pal
kó "dali pár pisztolya", a kovás puskák, szablyák, kardok, melyek fö
lött messze elrohant az élet ... 

+ + + 

VII. 

KÖNYVISMERTETÉS~ SAJTÓHÍREK 

QUEST FOR A NEW CENTRAL EUROPE, szerző: Dr. VARSÁNYI GYULA, előszót 
írt: Dr.PADÁNYI-GULYÁS JENŐ, kiadta angol nyelven az Ausztráliai Kár
pát Szövetség, Adelaide - Sydney, Ausztrália, 295 oldalon, kemény kö
tésben. 

Az előszó szerint ez a könyv Középeurópa mult és jelen állapotára 
van alapozva,de a jövőre vonatkozik azért,hogy Németország és Orosz
ország között élő kb. 100 milliónyi lakosság lelkiismeretének és él
niakarásának jelentőségteljes megnyilatkozása legyen. Ez a könyv 
vizsgálja ennek a területnek mult ját és jelenét a kereszténység fel
vétele óta, a hűbériség,reneszánsz,a hitújítások,az ipari forradalom 
következményein keresztűl a Marxista elméletekből a pánszlávizmus, 
a pángermanizmus nemzeti és nemzetközi ideológiáiból kijózanodva. 

Célja,hogy Középeurópa elj~thasson egy olyan rendszerhez,mely bé
kés légkörben biztosítja életét a jövőre. 

Miért nem engedi a világ,hogy ezek a nemzetek kialakíthassák a ma
guk saját,új Középeurópájukat? A válasz "lenne talán egy nemzetközileg 
biztosított semlegesség és azon belül reájuk hagyni, hogy belső ügye
iket önmaguk rendezzék. Ez a megoldás megvalósúlhatna egy külső befo
lyásoktól mentes légkörben, erre ők lennének illetékesek. 

Akik ma felelősek az emberiség békéjéért és fejlődéséért talán ta
lálnak ebben a könyvben olyan elgondolást, melyet használni tudnak. 

A könyv középeurópai tudósokból álló szerkesztő gárdájának érteke
zései alapot nyujthatnak a további tárgyalásokhoz. 

A könyv szerzője 1988.1.6. -án Adelaide-ben váratlanul meghalt.) (KGY) 
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AVOSOK írta DUNAI ÁKOS, kiadta az új Hídfő Baráti Köre, San Fran
cisco,Ca.USA, 1987-ben 112 oldalon puha kötésben. Ára 8.-US dollár 
plusz postaköltség. Történelmünk sötét oldalai elevenednek meg a 
könyv lapjain. Sokakban, akik szenvedő részesei voltak ennek a lidérc
nyomásnak, méltán keltenek fájdalmas emlékeket. A nevek álnevek. A 
hely és városnevek nem de az események tényszerű leírása valódi. 

HUNGARIAN OBSERVER a Melbourne-i (Victoria) Magyar Intézet negyed
évenként, angol nyelven megjelenö folyóírata. Szerkeszti: Dr. vitéz 
ENDREY ANTAL. A szerkesztő magyar történelmi és nemzetpolitikai vonat
kozású angolul is közreadott könyveivel tette nevét széles körben is
mertté. Mikor 1987-ben az ausztrál szövetséges kormány új háborús és 
emberiségelleni bűncselekményről szóló törvény javaslatot nyújtott be 
a Parlamentben azt "A. Word about 'War criminals' " c. cikkében bírál
ta meg, mely az OBSERVER 1987 áprilisi számában jelent meg. Továbbá 
részletes értekezést, jogi véleményt dolgozott ki, melyet az OBSERVER 
1987 novemberi számában hozott le. 

Kifogásolta a törvény egyoldaluságát és módosítását kérte. 

Az angol nyelvű folyóíratot meg lehet rendelni a Carpatian Press
-től (Cím: Dr. Anthony Endrey, Eastways Road, Fish Creek, VIC.1955. 
Ausztrália.) A csínos kiállítású folyóírat évi előfizetési ára: 
Ausztráliában 10 ausztrál dollár, azon kívűl, légipostán 10 US dollár. 

MAGYAR ÉLET (Sydney, NSW.) az Ausztrália-i magyarság egyetlen he
tilapja, főszerkesztő: CSAPÓ ENDRE. Az 1987.XII.3-iki azámában MALONYAY 
ÉVA nemzetpolitikai munkatárs" A kiszolgáltatás új lehetőségei . ., c. 
hírmagyarázatában így ír: ... " Az elmult héten részletesen ismertetett 
WAR CRIMES AMENDMENT BILL 1987 lehetővé teszi az Ausztrálián kivűl eső 
területen, a vesztesek oldalán a II.Világháborúban,vagy a megszállás
ban résztvett bevándorlók bíróság elé állítását Ausztráliában,csaknem 
öt évtizeddel ezelőtt elkövetett állítólagos tettük, vagy mulasztásuk(t) 
miatt. Olyan cselekedetekért, vagy mulasztásért vonhatják öket felelős
ségre, amelyek elkövetésük, vagy meg nem akadályozásuk idejében nem 
számítottak bűnnek még Ausztráliában sem. Külön törvényhozást ígényel, 
hogy visszamenőleg 'háborús-bűnné változtassák ezeket a tetteket,vagy 
mulasztásokat és ezzel a jogosság látszatát megteremtsék olyan perekre, 
amelyek minden eddigi jogszabály értelmében jogtalanok." 

1987.XII.14-én Senator the Hon. PETER BAUME-hez intézett levelében 
angol nyelven kifogásolja a törvény javaslatot , mert a felelősségrevonás 
csupán: 

a.) a volt tengelyhatalmak volt állampolgáraira vonatkozik és fi
gyelmen kívűl hagyja a szovjet-oroszok által elkövetett bűnöket . 

b.) az anti-kommunista nemzetiségeknek a megszállások és az un."sző
nyegbombázások" alatt szenvedett sérelmeit mellőzi, 

c.) el kell ismerni, hogya háború alatti magyar kormányok 1944. 
III.19-ig mindent megtettek, hogya zsidó lakosság viszonylagosan 
bántatlanul élhessen és a szomszédállamokból származó menekül
teknek is védelmet nyújtott, továbbá 

d.) a törvényjavaslat elveti az un.felsőbb parancsadta mentesítést 
és nem veszi tudomásul,hogy a parancs megtagadása hadi-törvény
széki eljárást,vagy ugyancsak deportálást eredményezett anélkűl, 
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hogy az eljárásban bármilyen változtatás is bekövetkezhetett 
volna. 

Végűl kéri a Szenátort, hogya nemzetiségek közötti békés harmónia 
megóvása érdekében a törvény módosítását eszközölje ki. 

KANADAI MAGYARSÁG (Toronto,Ont.,Kanada) a " szabadvilág legnagyobb 
magyar hetilapja". Felelős szerkesztő és kiadó: VÖRÖSVÁRY ISTVÁN. 

1987 Karácsony-i számában hozza "INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY" c. 
cikket FINTA IMRE jogi védelmére. Bajtársunk ellen a federális kormány 
a kanadai büntetőjogi törvény nemrég törvénybe iktatott módosítása 
alapján eljárást indított háborús bűnök elkövetésének vádjával (J. 
Deschenes Commission). Ügyében az előzetes tárgyalás dec.18.-án volt, 
de elhalasztást nyert január 13.,illetve szeptember 12-ére. 

A Kanadai Magyarok Szövetsége 1987.XII.12-én tartott igazgatósági 
űlésén foglalkozott Finta Imre ügyével és egyhangú határozatot hozott, 
melynek értelmében "INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY" (Ártatlan, amíg a 
bűnösség be nincs bizonyítva) név alatt külön pénzügyi alapot létesít, 
melynek célja, hogy megfelelő jogi képviseletet biztosítson Finta Imre 
részére az ellene folyó per folyamán (az ügyvédi költségek fedezése). 

Az Alap kezelését a toronto i Magyar Kulturközpont vállalta. Az ado
mányozott összegekről szóló csekket "_Innocent until proven guilty" 
névre állítandók ki és a toronto i Kanadai Magyar Kulturközpont, Magyar 
Ház címére küldendők: 840 st. Clair Avenue, W., Toronto, Ont. M6C 1C1 
Canada. " 

. . 

1988.I.23-iki számában bejelenti, hogy" a Kanadai Magyarok Szövet
sége és a toronto Kanadai Magyar Kulturközpont kiterjeszti a pénzügyi 
alapot, melynek célja, hogy fedezze azokat a rendkivűli kiadásokat,ame
lyek olyan magyar személyek védelmével kapcsolatban merülnek fel,akiket 
a kanadai büntetőtörvény nemrég törvénybe iktatott módosítása alapján 
háborús bűnök elkövetésével vádolnak." 
. Az Alap neve és a postacím, mint fent. 

1988.I.30-án beszámol arról, hogy még a Rákosi éra alatt, távollété
ben a szegedi népbíróság 5 évi börtönbüntetésre ítélte Finta Imrét,ha
zai tanuk kihallgatása alapján, akik az ottani lágerből ismerték. Ez 
közvetlenűl a háború után történt, mikor a sebek még igen mélyek vol
tak. ( Abban az időben. mikor a halálbüntetések egymást követték. az 5 év a 
mentőtanuk vallomásai elfogadásának lehetett a következménye. Szel"k.) 

" Ügyvédje kérésére a bíróság 1988 szeptember 12-ére tűzte ki a 
tárgyalás előtti kihallgatást~" 

AMERIKAI MAGYAR ÉRTESÍTŐ, Baltimore (MD.USA), Szerkesztő: SOÓS JÓ
ZSEF. 1988.januári számában boldog Újévet kíván olvasóinak RADNÓTHY 
KÁROLY tb. cső. "újévi köszöntő"-jével és hozza a KANADAI MAGYAROK SZÖ
VETSÉGÉNEK (Toronto, Ont., Kanada) az "INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY" 
alap felállítására hozott egyhangú határozatát Finta Imre jogi védel
mére. 

MAGYARSÁG, Pittsburgh, (PA.,USA), szerkesztő és kiadó: SZEBEDINSZKY 
JENŐ. 1988.I.15-iki számában S.G. "KANADAI MAGYAR boszorkányper első 
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áldozata" c. cikkében kifogásolja, hogy ... " az amerikai-libyai hábo
rús összeütközés kapcsán a "világsajtó" még a mai napig sem tette fel 
a kérdést: vajon mindezek után ki a "háborúsbűnös" ? A II.Világhábo
rú végén oly ügybuzgó törvénykezők, mint a Szovjet Unio, Franciaor
szág, a roosvelti Amerika és Anglia ezúttal még mindíg gondosan ügyel 
arra, nehogy ez a kínos kérdés egyáltalán fölmerüljön." 

Hogy van az, hogy a háború alatt a japánok, ukránok, olaszok, stb., 
szezezreinek amerikai és kanadai letartóztató rendőreit, csendőreit, 
katonáit nem szabad felelősségre vonni? Ugyanis" szentek és sérthe
tetlenek azok az amerikai és kanadai hatósági közegek, melyek az üldö
zött népcsoportok asszonyait, gyermekeit - csakis a faji származásuk 
miatt - emberellenes, kollektiv vádak alapján elhajtották otthonaik
ból és vagyonukat elkobozva vidéki koncentrációs táborokba szállítot
ták, hogy ott sinyjődjenek a háború végéig." 

Három évvel ezelőtt Kanadát végűl is rávették, hogy indítson eljá
rást az állítólag Kanadában élő 6000 "Háborúsbűnös" ellen. Az ered
mény, közel 1000 oldalas kötetben mindössze 936 üldözendő személy név
sorát tartalmazta, mely 236-ra olvadt le és végűl, mindössze 20 eset
ben javasolták az azonnali bűnvádi eljárást. Ebbe a 20-ba tartozik 
bele 76 éves F.I. honfitársunk, aki ellen vádat emeltek és most gyűj
tik hazánkban a bizonyítékokat. Ezek ellen a "bizonyítékok" ellen a 
kanadai népcsoportok már gyakran tiltakoztak azoknak a kanadai bíró
ságok előtti elfogadása ellen. 1988-ban Kanadára fog irányulni az er
kölcsi világrend híveinek fényszórója. " 

KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA, Youngstown (OHIO, USA), a magyarság 
legnagyobb katolikus hetilapja, 1988.II.7-iki számában PESTI PÉTER 
foglalkozik "Magyar Szemmel" c. kommentárjában Finta Imre 1987.XII. 
11-iki letartóztatása és ezt követő otthoni " háborús bűnös "-nek 
való megbélyegzése ellen, akkor, mikor a gyanusítást sem vádírat,sem 
tárgyalás, sem ítélet nem támasztja alá. 

Megállapítja, hogy nevezett első áldozata annak a hadjáratnak,mely 
most az Egyesült Államokból Kanadába is átterjedt. Megemlíti az ukrán 
Demjanjuk-nak kiutasítását azzal, hogy Jeruzsálemben kell bíróság elé 
állnia. Sorsa összehozta a USA-ban, még az eddig egymással engesztel
hetetlenűl vitatkozó két ukrán szervezetet is.Támogatják visszamaradt 
családját és őt is, hogy jó amerikai ügyvédeket fogadhasson. Példának 
állítja az ukrán közösséget, mely generációra való tekintet nélkül 
most összefogott." Ugyan mi magyarok"- írja Pesti Péter - " Össze tu
dunk-e fogni úgy, a megvádolt érdekében, mint ahogyan az ukránok ki
álltak Demjanjuk mellett? Próbatétel? Igen, az lesz! " 

SZITTYAKÜRT (Cleveland, OHIO, USA) a Hungaria Szabadságharcos Mozga
lom lapja 1988. februári számában MAJOR TIBOR felelős szerkesztő a 
Csendőrnap alkalmával megemlékezik: II 6k védtek téged, nemzetem,vég
sŐkig mint sasok, oltárodért véreztek el a kakastollasok " (Hajas Ist
ván) c. cikkében megemlékezik lófő kézdivásárhelyi NAGY ZSOMBOR m. 
kir. csendőrszázadosról, az egyetemi rohamzászlóalj utolsó parancsno
káról, aki a budai várból való kitörésük alkalmával 1945 Csendőrnapon 
néhány km.-re a magyar vonal előtt hősi halált halt. 

Ugyanekkor FINTA IMRE volt m.kir. csendőrszázados bs.-unk (Toronto, 
Ont.) vádaláhelyezése alkalmából ismerteti a katonai büntetőjog egy sar
kalatos alapelvét: "Innocent until proven guilty" azaz ártatlan, amíg bű
nössége nincs bebizonyítva. Közli a Kanadai Magyarok Szövetsége igaz
gatóságának egyhangú határozatát, melyben pénzügyi alapot létesít neve-
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zett bs-unk jogi védelmére, az ügyvédi költsegek fedezésére. A Hun
garia Szabadságharcos Mozgalom a Szittyakürt bevételéből hat hóna
pon keresztűl befolyó összegét kívánja az alapra befizetni. Isten 
minket úgy segéljenl Híven, becsülettel, vitézüll " 

FLORIDAI BAJTÁRSI HÍRADÓ, Sarasota (FLA.,USA) szerkeszti v.BARANCHI 
TAMÁS KA ENDRE. 1987.XI.30-iki V/3. számában hozza v.SZENDI JÓZSEF őrm., 
az MKCsBK Központi Vezetősége tagjának" 45 év távlatából " c. vissza
emlékezését BUDUR KÁROLY szds.-ra, aki 1942-ben oktatótisztje volt a 
makó i jt. tanfolyamon;1987.V.13-án Budapesten elhunyt. (B.L.1987j2 sz.) 

MAGYAR HÍRLAP, Délamerikai Magyarság (Florida,Argentina) szerkeszti 
CZANYÓ ADRIÁN. 1987.aug.15-szept.1-iki számában hozza DOMOKOS SÁNDOR 
"A kikerülhetetlen kérdés" c. cikkét, melyben a két ellentétes ideo
logiával, az agresszív marxizmussal és a világ sokrétű társadalmának 
kapitalista rendszerével, a köztük lévő ellentétekkel, illetve SZOL
ZSENYICIN szerint azok hasonlóságaival foglalkozik. 

Ha vizsgáljuk mindkettőnek szélsőségekben is megnyilvánúló formáit, 
megvilágosodik, hogy ez nem a kommunizmus és a kapitalizmus harca,ha
nem a rövidlátó anyagiasság és a továbbtekintő idealizmus küzdelme. 

Az e világból való gondoskodás csakis az anyagi javak birtoklásáért 
folyik. Csak az eszme az, amelynek önzetlen távlatai vannak, melynek 
nem lehet értékeit bankszámlán kimutatni: éppen ezért örök. Mert 
lehetünk a gyakorlati életben politikamentesek és semlegesek, de a 
szellemi értékek és az anyagi nyereség közti választás kérdésében 
senki nem maradhat közömbös. 

+ + + 

VIII. 

A VEZET6sÉG LEVELES LÁDÁJ ÁBÓL 

AZ I987-ES SEGÉLYAKCIÓNKRA ÉRKEZETT LEVELEKBŐL: 

1987.VIII.20 .... " Legyen szíves átadni hálás köszönetemet.A segít
ség mindíg jókor jön, de most, szegény férjem temetése után,különösen 
jól jött. A temetést nagyon nehéz volt elviselni. A temetés után újra 
bekerültem a kórházba ezzel a nagyon beteg szívemmel. Most három hó
napi kezelés után, újra idehaza vagyok. Igaz, szinte járóképtelenűl 
és teljes pihenéssel. Nem birok csinálni semmit. Alig van erőm ahhoz 
is, hogy írjak. A kezem is le van bénulva és alig tudom fogni a tol
lat ... " 

1988.1.13 .... " A Jóisten kegyelme legyen magukkal és adjon békes
séges Újesztendőtl A segítség akkor jön, amikor a legnagyobb a szük
ség rá. Édesanyám Karácsony előtt mentővel vittem be a kórházba tü
dőgyulladással. A jó orvosi ellátás rendbe szedte és 9 nap mulva ha
zahoztam. 97-ik évét áprilisban tölti be, az egész kórház csodájára 
járt. Nagyon köszönjük jóságukat Karin keresztűl. Az Isten áldja meg 
minden jóval, őszinte szeretettel kívánja ... " 

1988.1.5 .... " Először is kívánok Istentől megáldott boldog Új
esztendőt és jó egészséget az egész családnak. Tudatom, hogy a kül
deményt megkaptam, melyet hálásan köszönök és kérem a Jóisten ál
dását az egész családra. Az egész családot üdvözlöm, maradtam tisz
telettel és szeretettel ... " 
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A BAJTÁRSAKTÓL ÉRKEZETT LEVELEK: 

v.K. A. (Hamilton, Ont.,Kanada) 1987.XI.15. " ... Különös öröm a szá
momra, hogy ismét kézhez vehettem az érdemes Bajtársi Leveletek leg
utólsó számát. Bizakodással töltenek el azok a bajtársi közösségi hí
rek, melyek állandóan élniakarásunkat hirdetik és mutatják szerte a 
világon ... Most láthatjuk, hogy milyen csodálatos, öntudatos nemze
dék gyarapodott fel a két világháború között - amelybe Ti is tartoz
tok - melynek hazátlanságba jutott része a példátlan bátor erényeknek 
a hátrahagyásával vonul el szemeink előtt a "Hadak útján" a végső meg
dicsőűlés felé. A Hadak Ura adjon a részükre békés nyugodalmat az ide
gen földön, ahol pihennek. A betöltött 90 esztendőben külön kegyelem
mel azon a helyen élek és várom a behívót, ahol 31 esztendővel ezelőtt 
kezdtem az emigrációs életet. A további nemzetmentő hithű munkátokhoz 
jó egészséget, sok türelmet és áldozatos készséget kívánok sok szere
tettel és őszinte barátsággal! " 

Özv.H.I -né (Queanbeyan, NSW.,Australia) 1987.VIII.30. " ... A B.L. 
40. évfolyamára kiadott és számomra küldött Emléklapot, valamint a 
B.L. 1987/1. számát megkaptam, köszönöm nemes munkájukat. Szeretném 
jókívánságaimat tolmácsoIni kedves Mindannyiuk számára. Kérem a Min
denhatót, adjon erőt, egészséget további áldozatos munkájukhoz és a 
felelősségteljes kitűnő vezetés folytatására, mert csak így biztosít
hatják a Bajtársi Közösség fennmaradását. Adja Isten, hogy úgy le
gyen! Tisztelettel és szíves köszöntéssel ... " 

Özv. Gy.ö-né (Windsor, Ont., Kanada) 1987.XII.2. " ..• Remélem meg
kapta útamról írt lapomat, amiben megköszöntem az Emléklapot. Igen 
jól esett figyelmük. Májusi túrám nagy élménye volt Fatima, ahol má
jus 12- 13-án voltunk. Óriási tömeg, felemelő szertartások. Lissabon
ból egy páran a Madeira szigetére repültünk, a többség az Azori szi
getekre ment. Mi Funchalban szálltunk meg. Meghökkentően szép ez a 
vulkánikus eredetű sziget. Fantasztikus trópusi növényzete van. Or
chideák, hibiscusok vadon nőnek, s illatuk betölti a levegőt. Egy 
földi paradicsom. Sziklába vájt, keskeny, kanyargós hajmeresztő útak 
vezetnek a hegyekbe. Különös érdekessége volt ennek az utazásomnak, 
hogy megláthattam azt a helyet, ahová szerencsétlen sorsú utolsó ural
kodónkat, IV.Károlyt száműzték, ahol meghalt és eltemették. A Monte 
hegységen épűlt a gyönyörű Miasszonyunk temploma, hova 72 lépcső ve
zet föl. A főoltártól balra egy mellékkápolnában van IV.Károly király 
érckoporsója. A táblán: született 1887-ben, elhunyt 1922 április l-én. 

A kastélyba, ahol a száműzött király és családja élt, nem juthattam 
el. Egyetlen taxisoffőr sem vállalkozott elvinni a "ködös zónába". 

Hálás vagyok az úristennek, hogy ezeket a helyeket képes voltam be
utazni. Ismét itthon szorgalmasan járok a kórházba, sok a magyar be
teg. Mellékelek egy pénzesutalvány t a B.L.-re ... " 

S. I. (Klágenfurt, Ausztria) 1987.X.27 .... " Minthogy a nyár saj
nos a végére ért, válaszolok kedves soraidra. Nagyon köszönöm az Em
léklapot, szeretettel vettem és őrzöm büszkén, mint minden csendőr 
ereklyét. A szokásos Adrián kívűl, még a Középtengeren is voltam,Róma 
és Nápoly között, ez utóbbitól kb. 30 km-re Terracina fürdőhelyen. 
Ez a terület valamikor lápos, mocsaras volt, melyet Mussolini tett 
termő földdé. Igen szép időt fogtunk ki a strand ragyogó tiszta víz
zel, aranysárga homokkal. Gaeta katonai erődítmény, zárt terület. 
Innen MONTE CASSINO-ba rándultunk ki, ahol a bencés kolostort a né
metek kb. 6 hónapig 1944.X-től 1945.V-ig védték. Mivel hatalmas hadá-

- 40 -



<,.. . ' 

szati jelentősége volt, az amerikaiak a földdel e~yenlővé bombázták. 
Az olasz kormány eredetiben teljesen újjáépíttett$. Felelé menet, a 
hegy oldalában messziről látható a lengyel katonai temető, melyet a 
naptól pompásan megvilágított élővirágból készített kereszt vétet ész
re. ANDERS tbk. egysége volt az utolsó, mely megtámadta a kolostort és 
eredményt ért el. Ő maga a kolostorban van eltemetve. Cassino város 
mellett van a német katonai temető, példás rendben, virágokkal. 22,000 
hős nyugszik ott, nagyobb részük névtelen. 

Egyébként Déltirolban is felkerestem az I. és II. világháborús hősi 
emléktáblákat és katonai temetőket. A kiírás németűl van, hogy: .. " a 
hős katonák a haza védelmében, kötelességük teljesítése közben vesz
tették el fiatal életüket ... " Ilyenkor fájó szívvel gondolok az erdé
lyi testvéreinkre, ahol csak a megaláztatás és a megsemmisítés veszé
lye vár reájuk. Voltam ezenkivűl anyugatmagyarországi Kismartonban, 
hol az Eszterházi kastélyt néztük meg. Ha lehet, erre a vidékre mindíg 
elmegyek, mert teljesen otthon érzem magam és ajánlom azoknak, akiknek 
honvágyuk van ... " 

K.F. (Daytona Beach, FLA.USA) 1987.XII.1l. ... " Nagyon is megkésve, 
de ezúton szeretném megköszönni a szép Emléklapot. Én a Bajtársi Asz
taltársaság megalapítása napjától előfizetője, olvasója vagyok a je
lenlegi B.L.-ünknek. Sokszor ismeretlen, vagy ismerős Bajtárs szolgá
lati visszaemlékezéseit nagy élvezettel olvasom. Sajnos mostanában 
többször elmulásukat siratom. 1947-ben az Asztaltársaság megalapítása 
alkalmával Ausztriában, Graz mellett, csak rövid távolságra laktunk 
JEGENYÉS PALI bátyánktól és sűrűn találkoztunk. A csatolt 20 dolláros 
csekkel szeretnék hozzájárulni a B.L.előállítási költségeihez ... " 

T. K. (Ardmore, PA.,USA) 1988.I.11-én " ... Betegségemre való tekin
tettel, az Emléklapot csak most tudom megköszönni. Jobb egészséggel 
több segítséget is nyujthattam volna. Nagyon szépen megköszönöm és 
munkájukért nagyrabecsülésem fejezem ki. DOMOKOS fhdgy.úrral egy ez
redben szolgáltunk. Én a hódmezővásárhelyi pusztán, Tatársáneon nőt
tem fel és Hódrnezővásárhelyen voltam katona. Még a fülembe cseng ... 
" Szőke vize a Tiszának, mondd meg kislány az anyádnak, hogy az egész 
Tisza mentén: nincsen olyan legény, mint én ... " '!. boldog idő, hová 
lettél? .. " Idegroncs vagyok. Orvosaim nem tudnak segíteni. Kezeim 
reszketnek, írásra képtelen vagyok. Fájdalmam nincs, olvasni tudok. 
A B.L.-re 20 dolláros utalványt mellékelek ... Maradok hűséggel és baj
társi szeretettel ... " 

v. Sz. J. (Sarasota, FLA.,USA) 1987.X.20 ... " A Magyarország-i hely
zettel kapcsolatban népünk nagyon sötét jövő előtt áll, s ezt ők is 
tudják és véleményüket nem rejtik véka alá. Már most is titokban meg
vannak az élelmiszer áremelések, de jan. l-től újabb emeléseket je
lentettek be, melyek az öreg nyugdíjasokat és azokat a tisztviselő-
ket érintik, akik már nem tudnak másodrnunkát (maszekolást) végezni. 
A fiatalság a szó szoros értelmében nem akar dolgozni. Az élvezetnek 
és az alkoholfogyasztásnak élnek. Hihetetlen, hogy egy szorgalmas és 
erkölcsös nemzetet ilyen mélyre tudtak zülleszteni. Az emberek nagy 
része nem törődik se a vallással, se az erkölccsel, se a magyarságtu
dattal. Csak a mának élnek. Vasárnap módomban volt látni, hogy éppen 
úgy mentek a határba dolgozni, mint hétköznapokon. 

380,000 cigány van Magyarországon. úton-útfélen cigányba botlik az 
ember, bármerre megy. A kormányacigányságnak minden lehető kedvez
ményt megad. A cigányságot rászabadították a magyar népre.A jelenlegi 
kormány képtelen, vagy nem is akar radikális eszközökhöz nyulni .. " 
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B. J. (Ligist,Ausztria) 1988.11.23 ... " Folyó év junius havában a 
pápa hivatalos látogatásra jön Ausztriába. újságjelentések szerint 
Magyarországról már eddig 50,000-en jelentkeztek kijönni Burgenland
ba, a pápa Eisenstadt-i (Kismarton, Sopron vm.) ünnepélyére. Ugyanis 
január l-től nincs vizumkényszer Magyar- és Lengyelországból. 

Az év eleje óta 20,000 új menekült érkezett Ausztriábal.ezeknek fe
le magyar. Vannak erdélyi magyar menekültek is. A menekültek ,194 he
lyen elhelyezve, hotelekben, az alsóausztriai Traiskirchen-i táb.orban, 
a kelet Steiermarkt-ban, Hartberg környékén 800 új magyar menekült 
van. Tartózkodási és munkavállalási engedélyt az osztrák állam nem tud 
nekik adni. Kivándorolni?.Hova? .. Melyik állam vesz föl most menekül
tet? Kanadába és az amerikai államokba, csak úgy lehetsége~ pejutni, 
ha egy önállóan gazdálkodó személy vállalja azok elhelyezését, illetve 
üzemében, gazdaságában alkalmazza. 

Jó lenne, ha az amerikai földrészen megjelenő magyar újságok tájékoz
tatnák olvasóikat a magyar menekültek kilátástalan sorsáról. Magyar
országról jövő menekültek legtöbbje gazdasági okokból hagyták el ott
honaikat. Ezeknek minden eshetőségük meg van, hogy visszaküldik ők\t. 
Külön kell elbírálni erdélyi honfitársaink jövőjét. Részükre a vissza
telepítés annyit jelentene, mint annak idején az első keresztények be
terelése NÉRÓ arénáj ába. Kérjük egyesületeinket, egyházainkat, rész
letekért írjanak az alábbi címre: 

ZENTRALVERBAND UNGARISCHER VEREINE UND ORGANIZATIONEN IM 

ÖSTERREICH ..-

A- 1040 WIEN, DANHAUSERGASSE 6/1 8}JSTRIA 

B. Á. (N.Y. 1987.XI.16 ) ... " Hálás szívvel méflköszönöm az Emlék
lapot, mely újból bizonyítja, hogy még élünk és vagyunk. Minden dí
cséret a Vezetőség számára. Berámáztatom és a többi csendőremlék mel
lé sorozom. Sajnos, márc.óta én is járom a kórházakat, amely beteg
ségem igen megviselt. Hála Istennek, most kezdek egy kicsit jobban 
lenni. Ha egy kicsit felerősödöm, akkor majd részletesen beszámolok. 
Olvastam BARTHA PÉTER bs. azon óhaját DOMOKOS fhdgy. úr beszámolójá
ban, hogy érdeklődjön Dr.DOBOLYI ezds.úr zászlója iránt. Következő 
levelemben erről is beszámolok ... " 

K. K. (Toronto,Ont., 1988.1.15.) ... " Mind Önnek, mind a Főszerkesz
tő bs-nak hálával és szeretettel megköszönöm az 1987 tavaszán gyönyö
rű kivitelben megküldött Emléklapot. Már néhány emléklap lóg a kicsi 
szobám falán, mégis úgy érzem, ez a legkedvesebb. Sok mindenre emlé
keztet ... Őszintén sajnálom, hogy az elmult nyáron, mikor feleségem
mel együtt arra jártunk, nem · találkozhattunk. A Vancouver szigetre 
se tudtunk átmenni. Nem éreztem jól magam. Tegnapelőtt voltunk a tár
gyaláson. Mi, sajnos, csak nyolcan voltunk, az ellenfél 80-90. Nagyon szomorú 
eset. Egyébként egyik szh.bs-unk igen jól megfogalmazott angol és ma
gyar nyelvű röplapokat osztogatott. ( Mi nem kaptunk! Szerk . ) Tünte
tett még a városháza előtt egy tucatnyi német, táblákkal ... " 

Dr. A. F. F. (Buckhannon, WVa.,USA, 1987.X11.21) ... A szőllőmhöz 
vettem a nyáron újabb 5 holdas telket és most éjjel-nappal ásom a göd
röket a tavaszi betelepítéshez. A síma vesszőket már is helyükre ül
tettem, naponta 35-36-ot mikor van időm kimenni, mert ezer és egy más 
elfoglaltság is akad az üzlettel kapcsolatban ... " 

Hálás köszönettel nyugtázzuk Bajtársainknak a Karácsonyra és Ú jévre küldött 
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jókívánságokat, megemlékezéseket : 

Dr.Decleva Dénes, Tropicana Zoltán, Dr. Tamás Gyula, v.Detre Gyula és felesége, 

Varga I stván és unokái, v. Dienes Gyula és családja, Péterffy Zsombor, Géczy Mihály, 
Bíró Pál és felesége, Cserhalmi Ferenc, Naphegyi Imre és felesége, Aparváry László 
és felesége, Szentes Jenő és felesége, Kulifay István, Pekáry István és felesége; 
Clevelandból, 1987.IX.26.-án: V. Duska László, Dr. Balló István, v.Mártonfalvy Hugó, 
Molnár István, Andaház·y Géza, v. Detre Gyula, v. Koltaváry Dénes, Borbás Károly, 

.v. Kemes László é$ Dániel János. --

.. Biz.onyá a sok, ' érdekes élménnyel érkeztek haza, kükijenek úti beszámolót 

a B.L.-nek. 

~ + + + 

IX. 

ÉRTESÍTÉS,FELHÍVÁS,KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

NYUGTÁZÁSOK 

ÉRTESÍTÉS 

A világ egyetlenegy helyén, az Akron-i LÓRÁNTFFY OTTHON kertjében ! 
hirdeti emlékmű és hat bronz tábla a II.Világháború magyar hőseinek 
és mártírjainak neveit és csapattest jeit. Megindult a gyűjtés a 
HETEDIK bronztáblára. Ha valakinek még vannak olyan hozzátartozói, 
akik hősihalott, mártir, vagy hadifogolyként ellenséges tevékenység, 
vagy más tragédia folytán haltak meg: emlékük megörökíthető. 
Egy-egy név, vagy katonai e'gység bevésése 100.-dollárba kerül. 

A 7. bronztábla felavatása 1988 Hősök Vasárnapján. Részletes 
tájékoztatást ad: Főt. DÖMÖTÖR TIBOR püspök, elnök. 

Címe: LORANTFFY CARE CENTRE INC., 
2631 Copley Road, 
AKRON, OH. 44321 U.S.A. 

(Szittyakürt 1988. január) 

FELHívÁs 

Tervben van egy névjegyzék kiadása, melyben a közbiztonsági szolgá
lat teljesítése közben életüket vesztett, a .II.Világháborúban elesett, 
valamint az azt követő időben kivégzett csendőrök nevei lesznek fel
sorolva, név. rf., hely, időpont, a körülmények rövid feltüntetésével. 

Az 1945-ben megszünt CSENDŐRSÉGI LAPOK korábbi számai "EMLÉKEZZÜNK" 
fejezetben hozták veszteségeinket. A BAJTÁRSI LEVÉL előző számai 
alapján készített összesítés (B.L. 1981/2.szám 140.oldal) ez alkalom
mal kiegészítésre kerül. 

Kérjük bajtársainkat, akik parancsnoki beosztásban voltak (rajpk., 
járőrvezetőig bezárólag) küldjék be elesett alárendelt jeik neveit, me
lyek eddig még feljegyzésre nem kerültek, csak rövid leírással. 

Ez az utolsó alkalom, hogy veszteségeinket megörökíthetjük. 

Értesítést kérünk az alábbi adatokkal: Csapattest, század, szakasz, 
örs., járőr, rf., harccselekmény, szolgálat, időpont, hely, veszteség, 
kórház, temető, megjegyzés. 
Értesítést kérünk a következő címre: Mr. József Szelei 

803- 8th Avenue, N.E. 
CALGARY , Alberta, T2E OR9 Canada 
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- AZ MKCsBK VEZETŐSÉGE 

ezúton is köszönettel nyugtáz za közösségünk fönntartására befolyt önkéntes 

hozzájárulásokat, felülfizetéseket és egyéb adományokat 

1987 szeptember l - december 31-ig: 

K. I. B.L. US 10.00 Dr. K. F. F. B.L. US 20.00 v. N. L. B~L. US 20.00 _ 
v.Á.A. Z. B.L. US 5.00 Dr. Sz.S. B.L. 20.00 N.I. MKCsBK 5.00 
P. J. B.L. 25.00 K.A.hamiltoni D.S. MKCsBK 1.50 
S. F. B.L. 20.00 csoport B.L. 132.00 özv. N. S. -né B. L. 12.00 
S. F. B.L. 10.00 Mrs.E.E.H. B.L. US 15.00 
v.P. K. B.L. 25.00 J. P. B.L. US 15.00 H. A. B.L. US 20.00 

, S. F. B.L. 25.00 P. I. B.L. US 20.00 Dr.K. L. B.L. 50.00 • 
N. S. B.L. 30.00 v. K. A. B.L. 20.00 Á. B. B.L. US 15.00 . 
H. B. B.L. 50.00 Á.A . Z. v. B.L. US 10.00 Dr.v.K.Z. B.L. US 20.00 
M. I. B.L. US 15.00 Cs.F.montreali B. Á. B.L. US 20.00 
F. L. B.L. 12.00 csoport B.L. 283.00 v.Sz.L.J. B.L. 30.00 
ifj .v. 'Y. I. B.L. US 50.00 Cleveland Sz.L. Dr.v.Sz.F. B.L. 12.00 
özv.Gy.Ö-né B.L. 30.00 MCsCsK B.L. US 250.00 N. N. B.L. US 100.00 
v. R. I. B.L. 20.00 K.A.hamiltoni Dr.H. E. B.L. 25.00 
T. J. B.L. 25.00 csoport B.L. 36.00 J. B. B.L. 20.00 
Dr.K. Gy. B.L. 20.00 Ny. G. B.L. 25.00 A. Gy. B.L. US 30.00 . 
K. F. B.L. US 20.00 M. J. B.L. 15.00 M. B. B.L. 40.00 
özv.v.H.J-né B.L. 50.00 S. F. B.L. 12.00 Sz. S. B.L. / ' 15.00 

S. A. B.L. US 25.00 S. A. B.L. 12.00 
v. D. F. B.L. US- 10.00 Dr. K. L. B.L. US 25.00 K. M. B.L. 50.00 
v. K. Z. O. SA US 25.00 v. Sz. J. SA US 10.45 özv.v.Z.E-né SA US 20.00 

I 

- 1988 január. l - február 29-ig: 

S Á. B.L. US 10.00 Dr .. B. I. 'B:L. US 25.00 T. K. B.L. US 20.00 
T.J.Tourcoing özv.H.l-né B.L. 25.00 Dr.A.T.L. B.L. US 20.00 

csoport B.L. 100.00 U. J. S. B.L. 50.00 Dr.v.T.O. B.L. US 20.00 
L. M. B.L. 15.00 P. Ch. B.L. 39.83 Dr.M. I. B.L. Au. 50.00 
Cs. L. B.L. 10.00 K. L B.!:.. US 20.00 K K. K. B.L. 20.00 
S. F. B.L. 15.00 P.Zs.melbournei Dr.v.J .1. CsJ Au 5.00 
N. N. B.L. US 25.00 csoport B.L. Au 500.00 F. L. CsJ Au 5.QO 
M. L. B.L. 15.·00 B. J. B.L. 18.00 P. B. B.L. .25.00 
F. I. B.L. 25.00 M. I. B.L. 35.00 D. I. B.L. 50.00 
K, J. B.L. US 20.00 S. I. B.L. 20.00 ' v. D. Gy. B.L. 40.00 
U.M.Adelaide-i . Dr. F. K . B.L. 25.00 P. I. B.L. 30.00 

csoport B.L. 182.00 R. K. B.L. 12.00 Sz. Sz. B.L. 25.00 
B. ' l. B.L. 15.00 

+ + + + + 
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II_ SZEMÉLYI HÍREK- hez: 

BETEGSÉGEK, FELGYÓGYULÁSOK : 

DAJKA ISTVÁN (Gaiberg, BRD . ) 1988.III.15.-én ( B.L.1987/2.szám ) 
... " operációm sajnos, nem úgy sikerült, ahogyelképzeltem. Dec.17-én 
bevonultam a heidelbergi orthopidiai klinikára. Először is az orvosok 
le akartak beszélni az operációról, mondván, hogy az én · koromban már 
nagyon veszélyes. Végűl is 28-án kés alá kerültem. Csak Szilveszterkor 

• ébredtem föl. Később a főorvos az egyik vizit alkalmával kérdezte,hogy 
emlékszem-e arra, hogy ő egy kis pofozással költött föl? Mert hogya 
szívém kezdte fölmondani a szolgálatot. Innen visszakerültem .az osz
tályra. Miután a combizmaim megrövidültek, ezért Bad Schönbornba vit
tek egy újonna~ megnyílt klinikára. Hat hetes kezelés után sikerült az 
izmokat a zsugorodástól megjavítani annyira, hogy most már idehaza va
gyok és egy mankóval araszolom az útat. Mindezekkel kapcsolatban, csak 
annyit, hogy én bf.·zony kis híjján majdnem általmentem a Biblia szerint 
az életből a halálba. Dehát ebben már gyakorlatom van, mert Franciaor
szágban való létemkor két ízben estem át ezen, s így csak az ezzel já
ró és nagyon kellemetlen letargia az, ami okozza, hogy semmi kedvem 
sincs semmihez. 

Ezt a levelet is nagyelőkészűlettel írom most, mert sem olvasáshoz, 
sem máshoz nincs akarate.rőm. Átaiszom a TV-n a legjobb 3'énés és bűnügyi 
filmeket. R~mélem, hogy belátható időn belűl lesz annyi javúlás, hogy 
itt, a környéken, ha kitavaszodik, akkor majd jó nagyokat sétálhatok. 

Most pedig a közelgő Húsvét alkalmából úgy kedves Mindnyájatoknak, 
mind az ott élő Bajtársaknak kívánok szívem teljes melegével nagyon sok 
jó egészséget és minden jóval megáldott Húsvét-i ünnepeket! . 

A régi bajtársi szeretettel maradok ... " 

+ + + 

HALOTTAINK 

Nemzetes vitéz FEKETE GYULA, m.kir. csendőrfőtörzsőrmester, a székes
fehérvári volt II. ker. állományában, az MKCsBK Hamilton-il Ont.,Kanadal 
csoportjának Emléklappal kitüntetett igazi, hűséges, támogató tagja, 
hosszú szenvedés után Hamiltonban 1988.III.3-án 77 éves korában vissza
adta nemes lelkét Teremtőjének. 

1910.VI.5.-én született Nagysitkén ( Vas· vm. ). 1928-ban a távbeszé
lőkhöz vonult be katonai szolgálatra Sopronba, honnan 1932-ben a Csen
dőrséghez, a III.kerülethez lépett be. Badacsonytomajban ( Zala vm.) 
az . őrsön teljesített szolgálatot, majd áthelyezték a székesfehérvári 
kerü~ethez. A háború befejezése után 1945-1948-ig Ausztriában, 1951-ig 
Franciaországban dolgozott, majd 1951-ben Kanadába vándorolt ki és 
Hamiltonban szabpként működött nyugdíjazásáig. 
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Négy évvel ezelőtt jobb lábát térden alúl amputálták. Ez év ' február 
utolsó hetében pedig bal lábától kellett térden felűl megválnia. Az 
újabb operációt, a fájdalmakat má~ nem tudta elviselni. A halál meg
váltotta a további szenvedésektől. 

Bajtársai III.6.-án a ravatalozóban vettek tőle végső búcsút.KERE
KES ALBERT csoportvezető búcsúztatta mindnyájuk nevében: " Kedves jó 
Gyula bajtársunk! Eljöttünk, hogy végső búcsút vegyünk Tőled, az igaz 
bajtárstól, a jó magyar embertől, bajtársi Közösségünk hűséges támoga
t&jától. Emlékedet szeretettel meg fogjuk őrízni. Adjon lelkednek a 
Mindenható örök üdvösséget, sokat szenvedett testednek pedig békessé
ges pihenést. Kedves gyászoló, hűséges gondozó Feleségednek pedig meg-
nyugvást ezen súlyos csapás elviselésére. Nyugodj békében, Isten adjon f 
Neked örök nyugodalmat .... " 

, A 'Szent István r.k. magyar templomból temette másnap gyászmise el
mondása , Jtán Ft. KISS LAJOS. Koporsóját a csoport 1953-ban fölszentelt 
zászlója' borította és a csoport virágkoszorúja kísérte utolsó útjára. 
Koporsóját bajtársai: KEREKES ALBERT, VÁRKONYI FERENC, BOGNÁR FERENC, 
LÁNG LAJOS és két rokona vitték és helyezték örök nyugalomra. 

Gyászolják: özvegye vitéz FEKETE GYULÁNÉ, született KOVÁCS TERÉZIA, 
unokaöccse, otthon élő rokonai, barátai, ismerősei számosan és bajtár
sai világszerte. ~ K.A.1988.III.20.-) 

Elhunyt bajtársunk 

1984.X.20-án alábbi levelének a B.L-ben valo közzétételét kérte: 

" Ezúton mondok köszönetet azoknak a bajtársaimn~, akik kórház
ban létem alatt sem feledkeztek meg rólam és személyes megjelenésükkel 
megtiszteltek és a jövendőmre vonatkozóan bátorító szavaikkal lelki
erőt igyekeztek önteni belém. Ugyanis ez év julius hónapban a jobb lá
bamat, térden alúl vérkeringés hiánya miatt le kellett vágni. A beteg
ségem erős érelmeszesedés. Az amputálást megelőzően a szakorvosok a 
hátgerincembe adott injekciókkal igyekeztek a vérkeringést elősegíte
ni, de sajnos, minden kísérlet hiábavalónak bizonyult. 
\ Istenbe vetett mély hitem és hűséges élettársam, Teréz, akivel 
1940.X.l0-e óta együtt járjuk az élet vándorútját, fokozzák bennem a· 
további kitartó erőt és reményt a még hátra~évő életemhez. Ezúton kö
szöntöm a még életben lévő volt előljáróimat és közvetlen bajtársaimat 
is, akik általam ismert, vagy ismeretlen helyen tartózkodnak: Áldjon 
meg Benneteket a jó Isten egész Közösségetekben! Őszinte tisztelettel 
és igaz bajtársi üdvözlettel: vitéz FEKETE GYULA s.k. volt m.kir.csend
őrfőtörzsőrmester. " ( B.L. 1985/1.szám ) 

lsten adjon Neki békességes pihenést 

és Szeretteinek vigasztalást. 

+ + + 

III. BESZÁMOLÓK A BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBŐL hozott hírek hez : 

AUSZTRÁLIA 

PERTH (W.A.) " 1988.II.9-én örömmel és köszönettel vettem a mélyen 
szántó gondolatokat tartalmazó meleg és őszinte bajtársias központi ve

.' zetői . körleveledet. Őszintén és igazán jól esett olvasni, további bá
torítást erőt és kitartást nyertem belőle. Sorsunk az Isten kezében 
van - legyen meg az Ő akarata. 
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Az itteni csendőrnapi megemlékezésünk Febr.14.-én, vasárnap történt 
meg, a már évek óta megszokott egyszerű, de bensőséges módon. Lelké
szeink istentiszteleteken, illetve misén emlékeztek meg Csendőrségünk
ről és imádkoztak az élő és halott bajtársakért. Az egyházi események 
után az egyes . csendőrcsaládok otthonaikban emlékeztek meg a Csendőr
napról. ( v. SZ.L.J. 1988.III.2.) 

KANADA 

MONTREAL ( Quebec ) " Csoportunk 1988. márc.6-án, vasárnap tartotta 
meg, szerény keretek között a Csendőrnapot. 11 órakor a Magyarok Nagy
asszonya r.k. templomban szentmisén vettünk részt, amit Ft. DEÁK FE
RENC S.J. mutatott be. Utána a nagyteremben az Egyházközség egyesüle
tei rendezésében közös ebédre jöttünk össze. Külön asztal volt részünk
re, hol hat csendőr és hat csendőrbarátunk foglalt helyet. Az ebéd be
fejeztével egy külön teremben a csoportvezető bs. felolvasta a közpon
ti vezető körlevelét. Egy néhány bajtárs, egészségi okokból nem tudott 
megjelenni. Abban a reményben búcsúztunk, hogy jövőre is találkozunk. 
Bajt~rsi üdvözlettel ... II ( CS.F. 1988.III.7. ) 

CALGARY ( Alberta ) Az egy hónappal ezelőtt kimagasló sikerrel le
zajlott XV. Téli Olympiász hangulatában tartotta meg 32. hagyományos 
Hungária Bál-ját a Westin szálló báltermében 1988 Március 5.-én az 
MHBK · Calgary-i csoportja 400 fős ünneplő közönség részvételével. 

A bál tiszteletbeli elnökét vitéz MARTONFALVAY HUGÓT az MHBK köz
ponti vezetőj~t és feleségét, a tiszteletbeli fővédnököket, a szövet
séges és tartományi kormány, a város, a hadsereg és a Kanadai Királyi 
Lovas Csendőrség (RCMP) képviselőit feleségeikkel együtt meggypiros 
atillás apródok vezették föl a főasztalhoz. A tiszteletbeli védnöki és 
védnöki tisztségeket a helybeli magyar egyházak és egyesületek,s ba
rátok töltötték be. 

A kanadai, s magyar címeres nemzeti zászlókkal, virággal feldíszí
tet~ ragyogó teremben elfogyasztott többfogásos ízletes vacsora végén 
a főasztal vendégei röviden üdvözölték a közönséget. Vitéz MARTONFAL
VAY HUGÓ elismerő szavai után DÁNIEL JÁNOS csoportvezető, bálelnök 
köszörite meg a tiszteletbeli és fővédnököknek, avendégeknek megjele
nésüket és emlékezett meg a város polgármesteréről - az évről évre 
lelkes támogatóról -, aki ez évben a nemzetiségi táncsoportoknak az 
Olympiász alkalmával való szereplését elősegítette. 

A beszédeket követően a bál kezdetét vette. Tizenkét elsőbálos leány 
és kísérőik bemutatása után azok Strauss császárkeringőjére táncolták 
stilizált keringőjüket, melyet a közönség lelkes tapsokkal köszöntött 
és fogadott. Az est tetőpontja a hagyományos palotás volt, melyet 12 
díszmagyaros, illetve huszáratillás pár mutatott be a közönség dícsé
rő elismerését kiérdemelve. A bált a bálelnök, a főasztal vendégei a 
palotás tagjaival nyitották meg, s a közönség a legjobb hangulatban 
táncolt a késő éjjeli órákig. A szünetben az MHBK Vadrózsa tánccso
port mutatott be kalocsai táncokat, eredeti zenére, ragyogóan szép 
színpompás népviseletben, teljes sikert aratva. 

A 32. MHBK HUNGÁRIA BÁL méltán sorakozik az előző évek kiemelkedő 
magyar társadalmi eseményei mellé. 

Illesse kÖszönet azokat, akik a nagyszerű táncokat betanították,va
lamint a fiatalokat, akik idejüket és ügyességüket szintén belefek
tették, a Rendező Bizottságot, élén dr. vitéz DUSKA LÁSZLÓNÉ főren
dezőt és a tervező és szervező DÁNIEL JÁNOS bálelnököt. 
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Végezetűl hálás elismerést, gratulációt érdemel az MHBK Calgary 
csoport vezetősége, hogy évről évre a magyarságnak ezt a kiváló ' ösz
szejövetelét megrendezik, nemzeti ügyünknek barátokat szereznek és 
~gy tört~nelmi, s kulturális hagyományainkat befogadó hazánkkal meg
lsmertetlk. 

+ + + 

+ + + + + 
Kedves Bajtársaim! 

Bár a Husvét rég elmult, mire a B.L. a kezetekbe kerül, megls en
gedjétek meg, hogya feltámadás gondolataival kapcsolatban, mely a 
Husvét lényege, néhány gondolatomat Veletek megosszam. 

Az élet megújhodása az, mely minden korban egy áhítatos csodát je
lentett, a tél életbénító erejével szemben. 
~ Ez egy átmelegítő, lelkesítő, a jövőnek értelmet adó hit, mely ih

letet sugároz felénk. Ez az ihlet túllépi az anyagi lét mulandóságát 
és az ésszerűség korlátozottságát. Ha mindent a mi rövid, emberi élet
mércénkkel mérnénk, akkor a világ legnagyobb álmodozói lennénk, mikor 
a " Hiszek Magyarország feltámadásában "-t rebegi el ajkunk. Hiszen a 
történelem soha nem alkalmazkodott az egyén óhajához. 

Rákóczi bújdosóinak épp olyan esztelen óhaj volt a Habsburg' hatalom 
megtöréséről álmodozni, mint Kossuth bújdosóinak. Zrinyi épp olyan ma
kacs elszántsággal hitte a lehetetlen megváltozását,mint hittük mi a 
Trianon felszabadulását. De Rákócziék és Kossuth hite akiegyezésben 
ér.te el a feltámadást. 

A t.rianoni határok első áttörését 1939-ben értük meg. A ránkerősza
kolt Szovjet megszállást, ha csak egy pillanatnyi "tavasz"-ra is, de 
1956 októberében éltük meg. 

Most újra tél van. A nemzet halottként fekszik a lélektől megfosz
t.ottság koporsój ában. 

De ez volna a Vég? Nem! 
Mert a halál soha nem uralkodik véglegesen az élet felett. Mi, sze

mélyszerint, ha nem is éljük meg, az nem fontos. A fontos az, hogya 
feltámadás mindíg eljön. 

Ebben a biztos hitben küldöm Felétek húsvéti üdvözletemet: 
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Domokos Sándor. 
szerkesztő 
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