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MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG 

alakulási év 1949, Gráz,Ausztria, vezető 1950 - 1960-ig: 
néhai nemes folkusfalvi FOLKUSJ~ZI LAJOS,ny.á.m.kir.altábornagy 

a m.kir. Csendőrség volt felügyelője. 

ÖNKÉNT ÉS ÖNZETLENÜL INTÉZI VILÁGSZERVEZET~-i~:< TÁJÉKOZTATÓ, 
NYILVÁNTARTÓ ÉS SEGÉLYÜGYI SZOLGÁLAT/\T. 

Szelei József 
segélyalapkezelő 

ifj . vJtéz Kőrössy Zoltán 
jelvény-éremkezelő 

( Maryland, USA. ) 

Vörö:; Imre 
ellenőr 

A.) KÖZPONTI VEZETŐSÉG: 

Dr. Kiss 
Központi 

Gyula 
vezető 

Dr. Szalontai Sándor 
a toronto i csoport vezetője 

vitéz Rácz István 
központi pénztáros 

B.) BAJT ÁR.SI LEVÉL 

Domokos Sándor 
Bajtársi Levél 

felelős szerkesztő 

Fazekas Lajos 
nyilvántartó 

Varga István 
ellenőr 

Az 14KCsBK hívatalos lapja,központi tájékoztatója; Beszámol közösségi, egyesületi és 
társadalmi eseményeinkről, a magyar élet híreiről világszerte. 

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

Alapította, megindította és terjesztette Gráz-ban (Stájerország,Ausztria) és környé
kén, 1947.VI.21- 1949-ig a "Gráz-i Magyar Csendőrök Bajtársi Asztaltársaság"-a, utána 
az MKCsRK 1951-ig. 

Ügyvezető, levelező, szerkesztő és kiadó: Jegenyés Pál főtörm.; Elnök: néhai vitéz 
Kar~(ti' Jenő alez. 
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. 

Szerkesztette és kiadta Islingtonban,majd Etobicoke-ben 1964.X.l-től 1975.VI.10-ig: 
néhai vitéz Kövendy Károly CM. százados. 

Szerkesztette és kiadta 1975.VII.l-től 1981 .XII.31-ig Calgary-ban (Alberta,Kanada): 
dr. Kiss Gyula és a Szerkesztő Bizottság. 

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

Szerkesztette 1983.VI.l-től 1993.VI.30-ig a Szerkesztő Bizottság és Domokos Sándor 
főszerkesztő. Kiadta dr. Kiss Gyula és a Vezetőség. 

Szerkeszti és kiadja 1993.VII.l-től Winnipegen (Manitoba,Kanada): 

S T!'{0l~ ?ERENC 

lektor 

Felelős kiadó: 

Dr. KISS GYULA 

MKCsBK központi Vezetőség. 

DOI'10KOS SÁNDOR 

felelős szerkesztő. 

Minden cikkért és közleményért .annak szerzője, él közlésért él kiadó felelős. 
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Alapították és fenntartották,mint MKCsBK Muzeum és Könyvtárt Torontoban.Az Eszmei 
Csendőr Laktanyában 1971.IV.18- 1984.XII.16-ig,a toronto i magyarság és más látogatók 
osztatlan elismerését kiérdemelve az MKCsBK, a Központi Vezetőség és néhai vitéz 
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I. 
A VEZETŐSÉG HÍREI 

MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSStG 

KÖZPONTI VEZETŐ 

VETERANS ' ASSOCIATION OF THE FORMER ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE 

6.szám 
1 S 9:· 

Központ: Administration Centre: 

712 - 54th Ave., 

CALGARY, Alberta, 
CANADA 

S. W. 

T2V OE1 

Csendőrnap, 1993.11.14.-

a M.K.ir. Csendőrség volt tagjaihoz, 
az MKCsBK csoport jaihoz, szórványaihoz, 

lakóhelyeiken. 

Kedves Bajtársaim! 

Testületünk 112. születésnapján üdvözöllek Benneteket! 

Az Országgyűlés által az 1881. évi III.t.c.-kel · 1881 február 14-én 
fölállított M.Kir.Csendőrség alapítása óta 112 év telt ~l. Ebből a 112 
esztendőből azonban, csak 64 éven át végezte a Testület közbiztonsági 
b~ke és háborüs szolgálatát az ország törvényei, a mindenkori törvényes, 
felelős kormányok rendeletei és az illetékes hatóságok felhívásai alapján. 

T. 
Ezt követte Testületünk megszüntetése. . 
Azután 48 évnek kellett eltelnie, míg helyzetünk egyénileg javült. 

ütthonélő bajtársainktól, hozzátartozóktól, az elm~it évben több leve
let kaptunk, akik nyugdíjuk folyósításáról, illetve annak kiegészíté
séről értesítenek. 

Ezen rendeletek és a B.M. tájékoztatás birtokában, a Vezetőség 1992. 
"II. 25-én beadványban fordült a Honvédelmi Miniszterhez, hogya hivatá
Sos csendőrtisztek és thtts-ek rendfokozatait is a hcnvédekéhez hasonló
an, a H.M. Rehabilitációs Bizottsága vizsgálja ~eg fs ismerje el.A Veze
tőség beadványában nyolc pontban indokol~a; hogy a csendőr katona volt, 
s hogy a rehabili ·táció:La at!. rr.. az illet-ékes. Váj.asz ·t n;ég nem kaptunk! 

II. ' . 
1'11j 'ht tl1d~ ,átok, meg ezt ' megelőzoleg a Ve:l.etőség 1991.IX. 15.- és 20.-i 

bC''ldványában kérte a l'vlinisztereinöktőI, hogy ·az 1690/1945 ME rendelet 
hatályon kívűl helyezése után az igazságtalanul megbélyegzett m. kir. Csend-
6rségnek, mint Testületnek az O~szággyalés·ütján . erkölcsi és jogi jóvá-
tétel adassék. . , 

Kérésünket alátámasztja az Igazságügyi Ninisztérium 1991/XII.11-én 
Kelt 40,014/120 IM IV. megállapítása, mely szerint: ... II Kétségtelen, 
hogy az 1690/1945 ME rendelet a CsendőrségfeJ.oszlatásáról. .. a kollek
tiv bűnösségből kiindülva oszlatta fel és ítélte el a Testületet. Ez a 
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rendelet - amellett, hogya kollektív bűnösség, mint· elv is elfogadha
tatlan egy jogállam számára,- történetileg olyan valótlan értékítéletet 
Uikröz, amelyet 2.. !":le.gy2.rság sohasen fog~dot~.: e:!.'; s az abban foglaltakat 
v:.' li tikai maniptüáció eredményének értékelte ... 

Nincs tehát olyLn jogszabály Magyarországon, mely a volt Csendőrséget, 
:n Lnt testületet, elmarasztalj a. .. " 

~ fentiek tudomásúl vétele után, nem tudjuk elfogadni az 1992.I.13-án 
kelt C/696/2. 1991 belügyminiszteri tájékoz 'catás azon részét, hogy 

••• II a mai jogunk s~erint nincs lehetőség a Magyar Királyi Csendőr
ség, mint testület elmarasztalására, de rehabilitációjára sem ... " 

Az 1690/1945 ME re~delet hatályon kívűl helyezését a 86/1987 (XII.29.) 
MT rendelet mondta ki teljes terjedelmében anék~íl,hogy ezt a határozatot 
föltételhez kötötte,vagy. kapcsolatba hozta volna, akár a rehabilitációval, 
akár mással. Az elmarasztalás eltörlésének önkényes összeköttetése a reha
bilitációval tehát téves beállítás,melynek végső következtetése lett a 
rehabilitáció elvetése. 

A rehabilitáció ugyanis önmagában kell, hogy álljon, mert rendelteté
se az igazságtalan meghurcolással okozott kár jóvátétele, mely jogi 
törvényszerűség. 

A Csendőrség ugyanis 45 éven át a legsúlyosabb törvénysértések áldo
zata volt anélkül, hogy rágalmazásáért, becsületének megsértéséért,-
- érthető okokból," törvényes jogvédelMet, jogsegély t kaphatott volna. 

H~sonló és más törvénysértések jóvátételére hozta az Országgyűlés az 
1.,990. évi XXV! , tö::-v~j~yt és ezért .> . . " hajt fejet a törvénysértések vala
rr.;~nnyi áldozata előt1:, .. " 

Ezért érzi át fe:!.2lősségét az Országgyűlés és alkotta meg a törvényt 
!I d.Z évtizedek bEnein2k jóvátételéért I a ne';:lzeti megbékélés előmozdítá

sáért ... " 

Bajtársaim! Ezért most is az Országgyüléshez imrdúlunk.Kérjük a Mi
niszterelnök úron keres~~űl a szabadon váleszto~t Országgyűléstől, vál
tozatlanúl a m.kir. Csendőrség részére ~ teljes ; ~örvényes . . erkölcsi és 
j(:gi jóvátételt .; al2.p':'<:?si..nak 112. évroráúlójáni 

Mert mindezer. jÓvÉ:.;tét,el megadására , mind az elismert " nemz~ti köz
e !1lékezet adósság~nak ~ lerovására az Orsz~ggyű~§st t&rtjuk illetékesnek. 

Adja meg a magyarok Istene, hogy ezt még megérhessük! 

Híven! Becsülettel! Vitézül! 

~.~~';-':i;~~,\ th ~ 
'/e. " ~·I . ~ 
• . , .. 'JE!78dt, ..... ! ' ~~ A A ~ :0 
'~ .- ' ," "t/ /t~~~~ 
. \ ~ :: ... ;~~ ' . 0 ol. t :., '-" TO ~ o .. ., • • . ~~ •• 

•• _ " ~ ' D,. "Kiss a 
. - t,,;r-

a N~ar KiráJ.y:i. Csendőr Bajtársi özösség 
Közp~~·.:.ti Vezetője. 
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MAGYAR KIRÁLYI CSEND6R BAJTÁRSI KÖZÖSS~G 

VETERANS' ASSOCIATION OF THE FORMER RO'YAL HUNGARI AN GENDARMERIE 

Központ Administration Centre: 
712 - 54th Ave., S.W. 

CALGARY, Alberta, T2V OEl 
CANADA 

J E G Y Z 6 K Ö N Y V 

fölvétetett Dr. Kiss Gyula ( 712-54th Av~.,S.W. Calgary~Alberta 
MKCsBK központi vezető, a Szerkesztő Bizottság tagja, a Bajtársi Levél 
~plelős kiadója, valamint Domokos Sándor (29A- 380 Assiniboine Ave., 
Winnipeg, Manitoba R3C OY1) a Bajtársi Levél főszerke~ztője bajtársak 
között Calgaryban a fenti cím alatt 1993, február l~ ·-~n. 

M~gállapodás jött létre a fenti szerződő felek között az alábbiak 
tárgyában: 

1.) Domokos Sándor átveszi a Bajtársi levél felelős szerkesztő és 
kiadói tisztségét és munkakörét dr. Kiss Gyula felelős kiadótó l 
1993 julius hó l-ével. 

2.) A felelős szerkesztő feladata a Bajtársi Levél évenkint kétszer 
való megjelentetése és annak a Közösség tagjaihoz való eljutta
tása. Elosztó és kap6solatos ismertet~s csatolva. 

3.) A felelős szerkesztő a kiadást megelőzően egy tájékoztató pél
dányt küld a központi vezetőnek. 

4.) A Központi Vezetéssel kapcsolatos levelezést és az önkéntes hozzá-
járulásokat kérjük változatlanul az alábbi címre küldeni: 

VETERANS' ASSOCIATION 
~~ministration Centre, 
712-54th Avenue, S.W., 
CALGARY, Alberta, T2V OE1 

CANADA. 

S.) A Bajtársi Levélnek szóló közleményeket,észrevételeket,valamint 
cikkeket ' és szemé~yi ' híreket az alábbi címre kérjük: 

DOMOKOS SÁNDOR 
29!A, 380 Assiniboine Avenue, 
WINNIPEG, Manitoba, R3C OYl 

CAN ADA 

b.) Anyagiak: A Szerkesztőség működését és a Bajtársi Levél kipostázását 
a Központ biztosítja évenkint két részletben, csekken való át6talás 
útján. A kiadásokról a Szerkesztőség elszámolást készít s annak 
egy hitelesített példányát dec. 31-ével lezárva a következő év 
jan. 31-ig az MKCsBK Központnak előterjeszti. 

7.) Az összesített elszámolást továbbra is a Központ állítja össze, 
terjeszti föl Edmontonba és közzé teszi a Bajtársi Levélben. 
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8.) Munkaképtelenség, elhalálozás esetére intézkedés: 

a.) Amennyiben a központi Vezető munkájának további ellátására 
nem képes, munkakörét, ideiglenesen 1995 december 31-ig be
zárólag a Bajtársi Levél felelős . szerkesztője és kiadója 
viszi át .. 

b.) Amennyiben a felelős szerkesztő és kiadó munkakörének továb
bi ellát~sára nem képes, s munkakörét Közösségünk olyan tel
jesjogd ~agjának/- aki a szerkesztést hagyományainknak meg
felelően folytatná - átadni nem tudja. az MKCsBK (Veterans' 
Associatio~ of the former Royal Hungarian Gendarmerie ) fel
számolása elkerülhetetlenné válik. 

A femi mesáll~po(;ás közös megegyezéssel jött létr~. 

A felsorolt pon'co~(at aláírásunkkal hi 'telesítve a magunk részére 
Kötelezőnek ismerjük el. (l drb. melléklet. ) 

Kelt Calgaryban, 1993-~ruár VI -én ,:;9 .~-:-\ · · ri. " 
th /., _ ~: Yl:LfTösfQ ·?'\~b / 
Jn/~./Á ,l t-? /G'" l..; .. '~ ,;:7 Jvw;JW ~ 

Dr.Kis yula '" _ ~ .... Domokos Sándor 
MKCsBK központi vezető a Ba~társi Levél főszerkesztője 

átadó átvevo 

f"1egjegyzés ~ 
Amenr.yiben a felszámolás szükségessé válik, a fennmaradó 

pénzösszeggel v&ló további ,intézkedésre kérji..i..k a bajtársak javas
latait a Vezetőség eimére küldeni. 

telt Calgaryban, 1993 február 14-én 

%:~ -, ( --~".. J I 

I "l t ;;e--:;::LvlJd, ,"-----z 
• • • • 9 • • .. • ~ . .... ol .' ~ ~ fo. • • ~·t7 · · 

~IKCsBK kÖzp~t1. veze/ 

I 
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A . SZERKESZTŐ ÜZEN~TE: 

Kedves Bajtársaim és Barátaim! 

Mielőtt a Bajtfrs[ Levél felelős szerkesztői feladatkörét átvenném, 
mindenek előtt Dr. Ki~ s Gyula Bajtársamnak kell köszönetet mondanom. 
Ezt nem csak a :~agá.::;r..evében, hanem az egész Bajtársi Közösség nevében 
teszem. Ki kell fej~tz~k hálánkat a vo~t feJ.előe szer~esztő és Vezető 
Bajtárs felé, ab~·ó: ,~;z alkálomból, hogy é: felelős sze!'kesztöi feladatkör 
ellátásától megválü:: . :~ivel a Vezető Bajtársi fsladatok ellátására je
lölt nem jele-:;t!wz.e;:J:::, . igy ~m::g az ut.ódlás. Y§r-d2E",2 ~lem rendeződik, lel
Kiismeretére hallg~t~a : ezt a feladatkört~ mind~yájunk megelégedésére, 
továbbra is betölti. ~smételten kifejeze~ hálás köszönetem a Felelős 
Szerkesztői munkakör l e éven át történt áldozatos betöltéséért, mely idő 
alatt a Bajtá!'si Lev~1et olyan színvon~lra emelt~, melyet nem lesz köny
nyű a jövőben tc-vÉ.c~ folytatnom. 

A felelős szerkesztői munka sokszor hálátlan feladat. Még egy Bajtár
si Közösségen belUI is ~lilönböznek a s~empontok ~s a prioritások litköz
nek. Igen érdekes a $%empontok klilönbsége az ot~hon és a kint élő baj
társak között, még ~lapvetS kétdésben is ~ Nehéz összeegyeztetni a szer
kesztS terjedeimet ko~látozó felelSsségét és a szerzSk azon óhaját,hogy 
hozzájárulásuk nélkül ne legyen javitás cik~eikben. A mültban is tapasz
taltam, hogy sokszor diplomáciai érzék , k~llett ~hhoz, hogya sértSdést 
elkerlilhesslik .. Ezekkel a k.i.e~elt példákk2.1 csak 2.zt akartam érzékeltetni, 
hogy tisztában vagyok é:.zzal: · hogy milyel:) nehéz l~lé'"datra vállalkozom. 

r,~j . nt üj felelő:::: s~8:::(esz~6 : i':"L. >- : x~:::U~2:';:::tozr!c.l\. 1S83-ban csatlakoz
tam a B.L. VezetSségéhez . . i\)-'.kox" 63 éves : ' ·~iatal :: voltam. 1942-ben avat
tak CsendSr hac1n&~:'9:Jt él. L)ldOvi}:án .. 1942'-43 k,özö ·::: t·. mint csapattiszt 
szolgáltam a 9 . gYé:logezred kötelékében Bzegeden. 1943 Sszén hívtak be 
CsendSrtisz ·\::it~n:Co~N$'.r.1ra, r.telynek 194.:1, eye.rán 12-'ct vége. ".z augusztus
ban történt ro~~n t~állás szlik~égessé tette a c~~ndSriskoláknak, mint 
zárt tábori csep:c.S:!:-sz·{zadokn:ak a be~retésát , Íov kerültem a zombori csS. 
iskola század l~öt<:::j:é~é:Se :, előbb ,rr.i~t. sz,;,kas~, In.e-Í d r:Ür..t századparancs-

k Vl "k ' J........ ]i, dl" '1' ,.,,' J' t' 'dbd' h k no. e u _ re8z~;;e :...·.>= :·: ..az .,'~2. · .(c~::~y~.~. l . a. J . l.Sz~: :~·e,:,,~ l,ln2.J . li al arco-
ban. 1945 febrv~= ~.2~é~ ~zovjet fc~s~qba es~em. S~k száz csendSr társam
;nal egylitt eze:l fcc;:sÉ..g,G:;:::., 195:t, '::e}2ru~ . .r v&gi!iC;. ~~E.-~ctt. ·."A,.z ÁVH rendSri 
felligyelet melle-~t s.z3. :~adlábra lK::lyez·et·;: .. - Háton, h5D~P múlva, mint kite
lepí tett I család.orr.:.~1aJ. ,együtt kénysze=l2.khe.lyre I ~:1ezSberénybe. Itt lettem 
kSmíves, mely mester~:'á S',et 195~ utá.n is :í:cl·~t~ttC':~ illegalitásban, Buda
pesten. 1956-ba:1 c82.~-: · dec-=~J?erelsej~vel siántúk rá mé'..gunkat, feleségem
mel együtt! hog~ .?~ ;)!~'3 ~ágot' elha<zyj \. ~ ~, . , !Ca ~l .. ?1~l:2.:;~ h2.mé'..rosan bekerültem 
,a .z :i.tteni Egyetemre.. é!l'":.ol a~ I.n.stn~ction2.1 M2dié'. departmentben vezetS
ként dolgoztam. InRet. . ~;:~ent·2m nyúgdíjba lS '2::-'nan . Ma .49 éves házasok va
gyunk és csalc egy ~.e-§, n~unl~ va,.n.; aki tanárr\5 . 

Ennyi t magam:.:--ól.< é:.zck sz.ár::~l;é'.f éj::;;ik :1·:=;:-:1 ism?É'c.12k. 
Annak eller:é:::-~ ... :,c~:J közbiz ·=-o~gt. .;-i szol(;::f. latct nem teljesítettem, a 

r.: : .~endSr legénysé<;g2 ,l . ~c. gyo:l is. össze:':or::- :té'.~" A 6' hónapOs harci tapasz
talatom és a 6' éves ':;;~c;ságcm é::l~::t .' é'.. ·legény.:?~g J;;.czvetlen közelében töl
tött idSm meggySzÖ'tt ? rról, togy egy ki vé'i:eies cS-é'.pats.z211emrnel megál
dott alakulat té:gjcv2.<;yok ~ Ennekigyekeztam a re~gam részérSl is megfe
lelni. EZ .a kö·telességé!'zet vezet rr:a is 1 mikor e.~·t a többletmunkát 72 
éves fejjel elvé..lle,lcm . Zhhez valób:m. nem csak tsvt.bbi erkölcsi és a
nyagi támogatást k.érek a la::;> számára, mely elen<:2dhetetlenül szlikséges, 
de fSleg megértéset2kat. a. szerkesztS iráp..t > ~2. ~.p!'óbb hibák csüsznak be 
rT;;lnkámba, legyetek elr-ézSk. és !n-=gértSk . Hi_~yjét2k el, éi. legj obb akarat 
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vezet. 
Ami a szerkesztés elvi irányvezetését illeti, igyekszem azt a múlt

hoz hasonlóan folytatni. Min't felelős szerkesztő, természetesen csak 
tényekkel alátámaszto'tt állításoknak fogok helyet adni. Meggyőződésem, 
hogy ügyünk támogatására nem egymást kell buzdítanunk, az egyébként is 
csak egymásnak szóló B.L.-ben, hanem a kivűlálló és semleges helyzetben 
J (~Vő történészeket és jótollú barátokat kell megnyernünk ügyünk támo
gatására, akiknek tárgyilagosságához kétség nem fér. Ez volt, ez marad 
a B.L. vezérlő szelleme. A kritikát, az arra vonatkozó konkrét javaslat
tal veszem figyelembe. Ha valaki úgy érzi, hogy jobban meg tud felelni 
~ felelős szerkesztői feladatnak, én minden harag és sértődés nélkűl 
átadom neki a munkaköit. Semni oly~t nem közlök, mely qyakorló katolikus 
1::ükiismeretemmel összeütközésbe hozna. Akkor inkább lemondok tisztsé
gemről. Minden egyes Bajtárs át kell érezze, ho~y ez a feladat nem jár 
mással, csak munkával. . " . 

Ezeket az irányelveket ~zükségesnek tartottam leszögezni. Ezeknek az 
ismeretében kérem további t~mogatásotokat és ' megér~és~teket~ hogya 
célt, melyet az alapító tagok úgy határoztak meg r .hogy amíg egy csendőr 
él, addig annak legyen egy tájékozt~tó folyóírata híven, becsülettel 
és vitézűl teljesíthessem. ' 

:.vi:),nipeg, 1993. február 12-én· IJo:'nck05 Sándor 

Béla deák: 

Magyélr az én imádsiigo:'ll 
magyar az én nótám, 
magyar múltam magyar adó~, 
áldozatot ró ,"ám. 

I<i kell vegyem én is része~, 
CI szent hagyományból , 
abból, ami énhozzám is, 
tudom, magyarán szól. 

A B.L. Felelős Szerkesztője. 
+ + .;. .;. + 

MAGYAR VAG~(OK 

MagyéJr millG2., erényem és 
rnc:gyar ' minder. ' vétkem, 
magyar marad minden sejtem, 
bármíl y útra :l.érter, •. 

Magya," vagyn-k s magyar leszek 
bárhogy sújt öz átol<, 
álmaimban mógyat" földön, 
m.agyar' pusztir. ' járok. 

Bánatomban magyar dalom, 
imádságom sírom,. 
hogy ne itt, az idegenben 
púposodjék sírom. 

(Calgary ) .• , 
. ~ ( . " 

+ + + + t 
• ,,0 ' 
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II. 

SZEMÉLYI HÍREK. 

KINEVEZÉS 

Az MKCsBK Közpon~i Vezetője a Központ ·1993/I.25-én kelt 2/1993.sz. 
határozata alapján MÁTHÉ JENŐ szkv.m.kir.csendőrőrmester (Nantes) baj
társat Franciaorsztgi te~ületvezetőnek kinevezte . -Egyben megbízta a 
Vezetőség képvisel~té~J.2I, további .. 2. szórványban' élő bij társak és a Köz
pont között az ös~zeköttetés fönntartásával, Valamint a csoport nemzeti 
~~szlójának az ~881-1g91-es emlékszalaggal együtt való őrzésével, s il
lő helyen és alkalm.akkor való kiállitásával. ( 2.szám/1993 ). 

-;-++++ 

ELlSMER~S 

Az MKCsBK xözpo~tt Vezetője elismerő okíratban fejezte ki köszönetét 
lt6zösségi munkij~kért aiábbi tiszteletbeli tagjainknak: 

nemes vitéz TASSANYI JÓZSEFi aki .. mint a Sydney-i (NSW.Ausztrália) 
csoportunk vezetője, apjától is örökölt testületi hagyományaink hü őr
zője (3.szám/1993), 

SEREGÉLYES MÁRTOL~~ aki apjának több évtizedes Hamilton-i (Ontario, 
Kanada) csoportvezet0~munkájátátvette és a Központ és a bajtársak kö
zött az összeköttetés.t fönnta~tja (4. szám/lg93) . 

Szívből gratulálunk és kívánunk ~ovábbi sikeres működést. (Szerk.) 

:;. 

+++-+;+ 

,GRATULÁCl.Ó 

Vitéz NAGY LALTOS' m.kír.eső.főtörzsőrme$ter (Cleveland, OH. ,USA., 
1992.XI.15.-) C.z JIfKCs 13 K , hüséges tagja, .A Bajtársi ' Levél több évtizeden 
át levelező munkatápsa, megahn~i háb6rös, békés csendőr esemény, szemé
lyes élmény avatott megörökítője 1992 nov~5.-én bélépett a 90 évesek 
táborába. 

Uzenetét eredetben az alábbiakban hozzUk: . 

~ •• II Szeretnék azzal a tudatt~l elindülni a Hadak útjára, hogy Száza
dos Uram és munkatársai tovább .viszik azt a zászlót, amit hősihalált .. halt 
és vértanu baj társaink emléte és .az irán"tt~k való ~:ec;yelet szentel t meg. 
Istenem adja, hogy ké-:césem meghallgatásra találna: 

Szeretettel búcsúzom, Is ·ten aldását kérve! v. NAGY LAJOS s. k. . .. " 

Szeretettelgr!.~t:.IáL.~ :~;{ z kilenc ávt:ized~ez. ;(érjQ:< az Úrist~nt, adjon további erőt. 
egészséget hogy '~z.'..!<.:~k, :s .z"Jash~ssu!(:!: Cs:md&.!'ség törté~eLébe tartozó eseményeket 
azokról, akik f) ~::. €i';! ~~ .,:f. '-. '.:-e:!jes,::t3t~é!( a y.ö7.biztc:,,:st~i sz.:r!~3ILltot él Hazáért, Hfven, 
Becsülettel, Vit2Z .G-:-': . . , : Kp .. Ve"t .' ) . 

. ' ...... 
BODNÁR GÁBOR ' (Gerfield, ~.J .. US~) ~ Külfóldi Magyar Cserkészszövet

ség ügyvezető elr.ökét/ a ma~yar korIT.ány a Magyar Xöztársaság Középke
resztjével .tüntette ki, Az érde~1kereszt odaítélés.ét egyrészt külföldön 
~lő ifjuságunk magyarrá nevelése terén szerzett sok évtizedes nagyon 
eredményes munkája, má.srészt a magyarországi cserkészet üjjáalakölásához 
nyöj tot t hathatós segítségével érdemel te' ki. ( P2.pp Gyula ). 
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Fáradhatatlan munkájával nemcsak 1945 után megőrizte, ápolta a magyar 
cserkész-szellemet, hanem, mikor a viszonyok megengedték a tiz-törvény
ben élő magyar cserkészetet töre 'tlenűl vi 'cte ha<::a és alapitotta meg a 
Kárpát-medence megannyi magyarlakta központjában cserkészcsapatokat a 
vezetőképzés meg$zerv~zésével. 

Gratulálunk és lsten áldását kél~jük egészségére és további ' munkájára. (Kp. Vez. ) 

++-!-++ 

ÁTKÖL TÖZÉS 

vitéz SZENDI JÓZSEF, volt m.kir. csendörőrmester Cookville-i (TN.,USA) 
lakos Közössé,günk vol t ·pénztárosa, később a segélyügyek kezelőj e, maj d 
rövid ideig szórványvezet6, 1993 febr.19-én önként lemondott 1964-ben 
nyert USA állampolgárságáról. Nyugdijigényének meg-tartása mellett Euró
pában élő rokonaiho~ fog , átköltözni. 

T,3vozását saját-maga által Magyarorsz.ágon kiadott II. Csendőrsors "e. 
önéletleirása . ~dézte elő, ' melynek egyes részlete~ 1992-ben végGl is a 
hivatalos eljárást kiváltották. 

Most, mikor több éven át od~adással végzett közösségi munkájáért 
ez~ton mondunk köszönetet, kívánunk neki b§kess~ges nyugdijas éveket, 
valamint erőt és tartós jó egészséget. ' (Közp. Vezető.) ' 

+ + + + + 

~ETEGSÉG, BALESET, FELGYÓGYÚLAS. 

v. ÁGHY ASBÓTH ZOLTÁN ezds.~r ( Muskego, vII. !USA.) állapotában a Csa
ládtól kapott értesités szerint ... ,t nincsen sok változás, néha megismer, 
máskor meg ügy néz ki, mintha ki akarná zárni az égész világot.Behunyja 
d szemét, mintha nem akarná látni a környezetét.Ez igen érthető, szegény
nek mi van az életbőr? Most I volt 96 éves. Egészségileg .ügy látszik,hogy 
jól van. Látszólag jól van ellátva. Ha néha van egy kis probléma,én i
gyekszem megoldani. .. '~ ( D.+ V.P., 1992.XII.11.-) 

" I?ár nappal ezelőtt látogattammeg ÁGHY ' ZOLTÁ..~ bá'-t. Az utóbbi idő
ben egy kicsit lefogyott. A tolószékben Glt, kicsit bóbiskolva.Köszöné
semre azonban rám nézett, s mikor beszámoltam az idei 50 éves L.A.-i 
találkozón való részvételemről és hogy Tatát is meglátogatva ott kivel 
találkoztam, egyes részeknél érdeklődve nézett, de közbe-közbe ~ajdnem 
elszunditott ... " ( E.N. 1S92.XII.10 . ~) 

VÁRKONYI FERENC (Hamilton,Ont. ,Kanada) otthoni ' látogatása során kór
házba kerGlt, hol sziv-ér eldugulással kezelt~k,- sikeresen! Kis késés
::;:~l érkezett vissza, de egészségi állapota megnyugtató. (S. M .1992. IX. 7 . -) 

••• • e ,' 

SIMON FERENC (Newmarket, Ont. ,Kan~da) a közel mültban a jeges ~ton . 
kétszer is elesett. Mindkét karja megsérGl~, ~ vese-környéki fájdalmai 
miatt a mozgás nehezére esik. Vizsgálate16tt áll~ (S.F.1992.XII.8.-) 

KULIFAI ISTVÁN (Westlake, OH., USA.) Felesége 1993. I. 26-iki levele sze
r in,t ... " már tGrhetően van, szépen javül, csak a szeme, az nem akar job
b~n lenni. De igy is hálát adok a jó Mindenhatónak s~gitségéért, sokat 
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imádkozom hozzá. Nagyon örülünk az újságnak, én elolvasom férjemnek az 
utolsó betüig. A jó Isten adjon kitartást Önöknek az.áldozatos munkához .. " 

BÁNFAI JÓZSEF (Ligist, Ausztria) f. évi I.27.-i levele szerint 1991. 
XI.15.-i balesete (B.L.1992/1 o:" 2.sz.) okozta ... " sérülései nem gyó
gyultak nyom nélkül. A súlyosan sérUlt máj és epehólyag eltávolítása mi
att a hús fogyasztását korlátozták~ A hideg évsz~kban a megsérült lába 
js naponta emlékezteti a Keresztre ... " 

Pl>NGODI ISTVÁNNÉ ILONA (Queanbeyan, N.S.W:. ,Ausztrália) alhadnagy öz
vegye, 1992 aug . végén megbotlott, térdre esett, bal térdkalácsa ketté
tört. Sínbe tették. A seb azonban fertőzést kapott, így csak öthetes ke
zelés után bocsájtctták ki a kórházból'. Ma ottho~ van. Családjának gon
doskodása .~~ . " egytl~~§~7ő szeretete az, ~ely többet ér minden orvosság
nál. .. " írja lSS3 II 15-iki lev~lébe'n, ' ' . 

Kellemes: sz~p ~~l~~vs-~i ünnepeke ·t )~ív2.nmindnyé.junknak ... , melyet 
ezútori is szeretettel viszonzunk. (Szerk.) 

Betegeinknek ,=géslséget .. a lábado~ók.!1ak további jobbúl<Íst kívánunk! (Szerk.) 

+ + , + + + 

.HALOTTAINK 

Dr. HOLLÁDI ERNŐ m;kir. csendőrszázados, . a sepsiszentgyörgyi m.kir. 
~ső.szárny parancsnok~ 1993 jan~~ban Pasadértában (Los Angeles,USA) 85 éves 
korában meghalt·. 

1908.XII.21-én született. 
A budapesti egyetemen végezte a jogot, hol .doktorátust is szerzett. 

A cs6.tiszti tant • . e~végzése után szolgálatát 1942.VI.18-án kezdte,Jász
berényben,honnan a X.ker . -hez helyezték és a sepsiszentgyörgy~ szárnyat 
vette át. ~ 

Mikor 1944-ben aug.18-án a székely határv~dász zlj.-at kivit~ék a 
frontra,a határellen,5r~ést i.s őrsei: végGzt.é~~ ~ At.:.g végén, 1944-ben a ro
fIlán átállás után egyik határszéli őrsét partizánok lerohartták, mire '35 
:í:ő csendőrmegerősí tés 'és német segítséggel támadásba merit á t, s lőszert:. 
fegyvert zsákmányolt. Hikor Brassótól mái csaj( 10 km-re voltak, vissza
rendelték. Egységével rész~vett a dé~ai v~3útvonal körüli, majd a továb
bi , harcokban Budapestig~ 601 fcgságba esett. Többször megszökött,s négy 
évig büjkált állás ~élkül. 

1948 Karácsony elöt.t feleségéve·l cg:;.rü·:: ·t Ausz:i:.riába szökött ki, honnan 
'. a: USA-ba vándoroltllk és Le.s Arigelesl;)en telepedtek le. 1984. IV.15-én hal t 

meg felesége i ' mell' r.~él"'len:·.~,,=gviE',=l t,~ . 
(Lásd: v.Kövendy ~L~H!'!~'2..gy2.::':.' Királyi Csendőrség" Toronto;1973."A Székely-
fo "ld ve'delmo" c .... ; '{'.'<,,,, ."- . • . lC " . __ ._ . . _.~ \ _: j ' 

TÓTH JÓZSEF I'!Lkir cs.ő.törzsőrmes·:'er. 2.. szombé.t11elyi volt II.ker.állo
mányában, oklevelek~az MKCsBK 25 éves Jubileumi· Emlékérem és a Csendőr
sé9 alapít2.sá:'!a~: ,1S~ 8'7.eS' :",',bi.le'_::-:~~, !:::.S::8:::r.S t"'.lZ".jconosa, 1952 óta az 
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MKCsBK franciaországi 'tel"ületvezetőj e, & Baj ,tár"si ' Le-iéI levelező munka
társa Tourcoing-i (Nord) ,: házában,1992.X.4-én, 81 éves korában váratla
núl elhunyt 

1911. II. 24--én rlagyarszombüt.fán (Vas vm.) szü
letett. 1933-34-ben a :i{örrr,endi ~1atáj~vaG.ász zlj.
nál katonai szolgál~tc~ telj s sitett 

1934.XI.1-én már,minc őrvezető jelentkezett ~ 
Csendőrséghez Nagykanizsán. A jt. iskolát Szom -
bathelyen, a jv. tanfolyamot Makón végezte.Szol
gált Szigetváron, Lak6csán, Szeksz~rdon. majd a 
kaposvári tanzlj.-nál r mint segédoktató.Később a 
nehézfegyverszázadban résztvett a védelmi har-
cokban. ' 

1947-ig angol h~d,ifogságban volt:. :majd :ki.vándo
rolt ' Franciaországba" .hQl .. 1952-ben . To.urcoingban ·6 
MKCsBK , ~soport ',t~rliletve~etője.~lénk bajtársi .e
gyüttmükö.dést "tartott '. fenn' az ':MHBK, Vi'lJS:zV ,~, és ' a " 
Katolikus Magyar Misszióval~ 1981-ben - már csak 
hatodmagával müsoros Jubileumi E~lékünnepélyt 
rendeztek és vacsor.át adtak Párizsban, szép si
kerrel 80 meghivott ve~dég részére. 

Gyermekei felnőttek. Felesége hosszú szenve
dés után 1984-ben megh&lt. Egyik ,levelében igy ' 
ir : ' ... " Egyedül maradtah1. i~agyon nehéz az egye-
düllét ... " Tervezte, hogy ÁRPÁD fiávéi.l,- aki a 
francia hadsereg alezredese,-haialátogatnak a 
nyáron, s - megmutatja ne;ki, hogi hOl született 
~} Z apj a. Egészsége 'azorÚJan már ném vol t a régi. 
Nyílt szivoperáció voi~ esedékes, _ de 6 halogat

JÓZSEF 

1911 - 19,92 

'·{'.t:ht p(-ób~csendőr. ) 

ta évről-évre. Végül is szivroham ' vetet~ véget , életé~3k, ' s igya beszá
molót már nem 'tudta ffie<;irni. 

Ft. RUZSIK VILfvIOS r , k. fől -z;.kész teme'tte nagy részvét mellet t X. 7 -én. 
Koporsóját 4 megmaradt cser..dóre közös kos'zorúját ,helyezte elKOVÁCS JÁ
NOS őrm. és TÖRŐCSIK Pf,L. 50 fő kisérte a temetőbe ut'61só útjára. Ra- ' 
gaszkodással, fáradtságot nem ~smer~er hüséggel ápo.lta riemzeti hagyo
mányinkat és haláláig élt hivatásának Hiven! Becsülettel! Vitézül! 

Nyugodjék Krisztus béÍ<éjé~cn! 
Gyászolják: Fia ÁRPÁD, két leánya Kanadában, családjaik, barátai és 

bajtársai. (M.J. 1992.X.ii, + XI.22,- 26.-) 

Kisteleki és jakabfalvi JP.K.l\B IVÁN m . kir.cso.főhadnagy,a Csendőrség 
alapításának 100. évfordúlójára kiadott 100 éves Jubileumi Diszérem tu
lajdonosa, a kiskunhalasi szárny beosztott, majd 3.lovas tanszázad ok

,tatótisztje, a helyi Evangélikus - Református Magyai &gyeslilt Egyház 
V)~sbitere, az MKCsBK toronto i (Ont.Kanada) csop. tevékeny,a M.Kir.Fegy

,veres Erők Muzeuma betegségéig bizottsági, a helyi magyarság kiemelkedő 
tagja, súlyos betegség után a Queensway kórházban 1992.XI.2··án 76 éves 
korában békésen elhunyt. 

J.:?J.6.V.3-án születe-tt Szekszárdon (Tolna vm.). Jogi tanúlmányait 
1934-1938-ig a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen végezte.Belé
pett a Csendőrséghez,~ 1943.VIII.20-án, mint cső.hadnagy a kiskunhalasi 
lovasosztálynál kezdte n~eg szolgálatát. 1945.I.6-án megnősült. 

A háború befejezése Kellerbergben (Ausztria) érte,hol angol pság.alatt 
csendőreivel tábori szolgálatot láto,tt el. 1949-ben cs~ládjával kivándo-
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rolt Kanadába, hol dohány ültetvényen; bányában, ~ajd a Noxcema kozme
tikai gyárnál dolgoz.ett, ho:!.. végül is vezetői beosztást kapott, melyet 
betöltött nyugaíjaz&~ái~. Mind a magyar, mind a helyi társadalmi jóté
konysági munkában nagy energiával odaadó munkát vógzett. 

1992.XI.5-én temették a Bedford Temetkezési V~llalat kápolnájából 
nagy részvét mellett a f'.1agyar Evangélikúi? Rpformátus Egyház szertartá
sa szerint Nt. Dr.POKOLY LÁSZLÓ és Nt. TURCSÁNYI SÁNDOR ' lelkészek.Baj
társai nevében dr. SZALONTAI SÁNDOR csop.vezető búcsúztatta, mint 210 
távozó tagját a hajdan 'nagy létszámú csoportnak'. 'I'öbbek között mondot
ta: ... "6 nem volt alapítója a to~öntoi csoportnak. Emigrációja ele
jén éveken át más területen ~gyek~iebt megismertetni a kanadaiakkal 
a Hazánkat ért szörnyű sorscsapást, igyekezett bemutatni a magyarság ~r
tékes tulajdonságait . emigiációnk célját és értelmét. A 100. éves év
fordúlónk szervezésében azonban már intenziven résztvett és nagy se
gítségünkre volt tudásával és szakértelmével •.. Kedves IVÁN Bajtársunk! 
'?e már az Örökbíró elŐ't1.: állas i . Jelentsd meg neki, hogy az a kis cso
port, melyet most itt hagytál, még mindíg. régi esküjéhez híven szol
gálja Nemzetét. De ' jelentsd meg azt is, hogy erőnk már fogytán van,so
raink vészesen ritkulnak és rohamosan kö~eledik az idő, amikor az utol
só csendőrjárőr is bevonúl, mert földi szolgálata végetért ... Ezzel a 
nemzeti zászlóval, n:elyet hamvaid fölé helyeztünk .,a magyar Haza küldi 
búcsúcsókját idegenben elhunyt fiának. Szomorú szivvel veszek Tőled bú
csút, Jakab Iván bajt.árs ... Aludj békében! Isten veled! ... " 

Elhamvasztották. Gyászolják: felesége özv. JAKAB IVÁNN~, MÁRTA,gyer
mekeik, azok családjai.baráta~ , bajtársai . (E.+R~ gy j.' , J.l-né.) 

. .. " ... 
Nt. Dr. SZABÓ. KÁnOLY m.kir.~ső.százados, az ungyári csB.tan~ászlóalj 

oktatótisztje : ref. lelkész, a Wisconsin M'adison. Sgyetem ny. tanára, 
a Tűzkereszt: I. FokO'2'.at egy sebesűlési sávval stb .. , ' tulajdonosa, hosszabb 
b'2tegeskedés után IVlé'.dison városba'n 1992.VIII.27-én 78 éves korában hir-
Cclen elhuny~. . ' . 

1914.VI.12-én szlHet.ett. Önkénteskatonc'li szolgálatának teljesítése 
után 1938-ban belépet~ ~Csend6~ség~ez! hol a L.~, és a cső.tiszti tan
folyam elvégzése 1..:~2.n. 1..240. VIr. 9-ér. .cső . , ·hachciggyá. 2.v~tták. A háború u
tán elvégezte a reforP.1~tus t.lleológiát t kivé.ndorolt ' az Egyesült Államok
ba , s tovább-ta.núl t c. ' iflz:,dison- i egyetemen, s a kö.:.Yvtáresi szakon taní
tott 1985-ig, nyug-alor:\b3. vODulásáig. Béke porain:" (FBH.1992.XI. .5.-) 

BORSÁNYI JÁNOS m " kir.cső.tözsőrmester, lS·S2.V.8 ·-án hosszabb betegség 
után Budapesten ~2 éves ' kórábarr ~é~halt. 

1910.IV.17-én születe 'tt Peregen (Pest vm.) .:Katonai szolgálata után 
a Csend6rséghez lépett be. Salgótarjánban végezte a jt. és jv. iskolá
kat. A budapesti volt : r . ker.állományában Göd611ŐI1,Valkón 3 évet szol
gált, később Kenderesen. 1941-be~ Budapestre.hely~~t~k. A .. há~orú s~rán 

.· Fh'.c1án esett fogságba 1945.IL15-en, s a szovJetun~obol 19:,,0.XIL9-en 
hozták haza. Vizsgálati fogság után szab~dlábra helyezték, s mint rak
tárkezeiB dolgozott eQY :épit'őipari vállal~tnál ·nY1..~gdíjb~ kerűlé~éi9. 

1992.V.28-án temették Göd611Bn a ref.egyház szertartasa szerlnt. 
Gyászolj ák: özvegye BORSÁNYI JÁNOSNZ ILONKA, gyerm.ekei, azok családj ai, 
bajtársai. (D.S. 19S3.I.17.-) 

BAKA ISTVÁN m.kiLeső.őrmester, az. MKCsBK Sydney-i csoportjának (N. 
S.W~ ,Ausztrália) tagja hosszas betegség után Sydney-ben 1992.XI.6-án 
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79 éves korában meghalt. XI.9-én temették a Pincgrove Memorial Park, 
(Lawn Cemetery} . halottasházából. A Csendőrzászlóval letakart koporsóját 
~ csoport küldöttsége kísérte utolsó üt jára. Isten irgalmából nyugodjék 
l~kében: Híven! Becsülettel! VitézGI! (V.T.J. 1992.XI.12.~) 

SZOMBATH LÁSZLÓ m.kir.cső.főtörzsőrmescer, a budapesti volt m.kir. 
Központi Közlekedési Purancsnokság állományában, az MKésBK hamiltoni, 
(Ont.Kanada) csoportjának hGséges, támogató tagja, korábbi szívbetegség
ből kifolyólag, a helybeli kórházban 1992.VIII.6-án -9i éves korában 
meghalt. 

1901-ben született. Csendőrségi szolgálata során 1940-44-ig Mezőkö
vesden (Borsod vm.) a közlekedési őrs parancsnoka. A háború után három 
és fél évig amerikai hadifogságban vol~ Németországban. Innen 1948.VII. 
24-én Kanadába vándorolt ki és Ramiltonban telepedett le, hol a csoport
nak betegségéig tevékeny tagja volt. A r.k.egyház szertartása szerint te
mették, koporsóját a cisendőr csoport nemz~tizászlója takarta. Csendőr
bajtársai jelen voltak. Elhamvasztották. 

Gyászolják: öccse Budapesten, helybeli bajtársai, barátai, ismerősei. 
(S.M. 1992.IX.7.-) , 

vitéz KARSAY ELEK m.kir.cső.főhadnagy a galántai m.~lr . I.zlj.alan
tostisztje, a clevelandi MCsCsK ~cvéke~y, hGséges ~agja 3uffalóban (N.Y. 
USA. ,) a kórházbaó. agyv2rzést követő }wrnplikációk következtében 74 éves 
koráb~n 1992.yI.27-én_~e~h?:lt -: . (I?~L • . <". ~~~?:~?~~z~m .. ~ _ o A . ~.__ _ _ 

Gyorben szuletett ~Y11 .. ·vII . 5 - e.. ·,.:' J.-::\: ,-,",e01 es c . 1.1~...LOV ... ha Akademla el-
végzése után 1942.XII.S ~ án cső.hadnaggyá - avatták. 19d~.II.16-án vándorolt 
ki az USA-ba, hol a clevelandi MCsCsK-nek volt lelkes aktiv tagja beteg
ségéig . 1990-ben mGtétjei '.ioltak i r,',elyek után már nem nyerte vissza tel
jes egészségét. Azóta már nem volt. a régi vidám, aktiv ember. Legszíve
sebben otthon tartózkodott. VI.13-án felesége kórházba vitte, hol tüdő
gyulladás és tüdőemboliával szervezete már megbirkózni ne~ tudott. 

VII.27-én a Szt.Erzsébet templomban tartott gyászmise ás temetési 
szertartás után elhámvasztották. Hamvait özvegye IX~ll~én Budapestre vit
te; hol a Farkasréti temetőben lesz végső nyughelye. 

Gyászolják: özvegye v.KARSAY ELEKN~ KLAaA, fia ELEK, leánya MONIKA, 
testvére SÁNDOR, családjaik, rokonsága, barátai és bajtársai. (özv.K. 
E-né 1992.VIII.14.-) . 

DÁVID BERTALAN m.kir.csendőrőrmest·er az MKCsBK volt detroiti (Mich., 
lJSA) csoportjának tagja 1992.IX.17-én Detroitban 79 éves korában meg
halt. (H.U. 1992.szept.-okt.-) 

I 

MALLÁSZ EGON m.kir. cső.hadnagy, a pécsi katonai főreál elvégzése u
tán került a Ludovika Akadémiára és ott 1944.VIII~20-án avatták hadnagy

' yyá, Budapesten, 1992.augusztusában halt meg. Ugyanott temették bajtársai 
és barátai részvét~ mellett. (P.A.1992.XI.4.) 

- 13 -



FOGA ANTAL m.kir. cső. őrmester, a pécsi volt 
8mlékérmek, valamint a Csendőrség alapításának 
100 éves Jubileumi Díszérme tulajdor.osa, az 
MKCsBK montreali (Que.,Kanadal csoport janak 
készséges, tevékeny tagja, hosszú szenvedés 
után a helybeli kórházban 1992.X.21-én 78 é
ves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Nemesszentandráson (Zala, vm.,) született 
1914.I.14-én. A Csendőrségnél a Barcs-i, 
Érd-i,a Csáktornya-i őrsön teljesített szol
gálatot;a járőrvezet6i tanfolyamot ungváron 
végezte. 

;\. temetési szertartást X.23-án a 'helybeli 
Magyarok Nagyasszonya r.k.templomban Ft.CSÓ
KAY KÁROLY S.J. plébános végezte.KoporsQját 
a csoport zászlója takárta.Búcsúztattabaj
társai jelenlétében a csoport és a közönség 
nevében dr. SZATMARI LÓRÁNT csop.vezető, 
aki ... " kiemelte az elhunyt személyes ké
pességeit, mert részt vett mindenben, segí
tett, ahol tudott és ~zt tette olYfin köte
lességérzettel( _ami rn~r dícséretet ,ké:t;" ... " 
Az is volt a mondás~ , í11ikor 'valaki jó munkát 
végzett: " No, ez már tóga Tqni 'példája!" , 
Valóban, köteless~gét}Ií ven, .B~ ,C's.ü~~t t~+, 
Vitézűl teljesítet;.,te. . .' ' 

Gyászolják: fel~~ége, özv. FOGA ANTALN~ 
ERZSÉBET, barát~i, baj~ársai. 
(Dr. S z . L. 1993. I : ?-1. -) 

IV.ker.állományában, 

FOGA ANTAL 

1914 - 1992. 

Vi téz CSEPREGI IS':!~VAN m,. kir. cső. törzsőrmester a , budapesti volt I. ker. 
állományában , 'az r·1KC'sBK torontoi (Ont. Kanada l csoportj ának hűséges tag
ja, a helybeli Shelt~rü:am Nursing !'~om~~-h2.n 19,92.X .2 7-én 83 éves korábs.n 
meghalt. '. " 

1909.IV.24-én Csepregen (Sop~on vm.,l szliletett. 1933.IV.l-én lépett 
b@ a Csendőrséghez és a II.ker . érdi és sárbogárei őrsein, majd ' a Köz
ponti Nyomozó psá~-r.~l teljesít~tt szolgálatot. A háborü után internál
ták, 1 év után szab~dült,de szülőfalujában rendőri felügyelet alá he
lyezték. Innen Ausztriába szökött, s ' 1952-53-ban Kanadába vándorolt ki. 
Bányában, repű16gépgyárban, majd mint kertész ,önállóan dolgozott.(P.M.l 
Az Árpádházi Szent Erzsébet templorntan tartott szertartás után, bajtár
sai és barátai a Yor]~ cemetőbe kísérték utolsó nyugvóhelyére.Bücsüztat
ta dr. SZALONTAI SANDOR c$oportvezet6. Gyászolják: felesége özv.vitéz 
CSEPREGI ISTVÁNNÉ NA~CY, leányai, azok családjai, barátai és bajtársai 
itt és az Óhazában. OCM. J.992.IV.14.-) Leányai, MÁRIA és fviARGIT 1993. 
I.16-án a Szent Erzsébet templomban lelki üdvéért szentmisét mondattak. 

NYIRI GÁBOR m.kir.csendőrőrmester hosszas betegség után Torontoban 
(Ont.,Kanada) 80 éves korában 1992.IX.29-én megh~lt. 

Erdélyben szolgált. Rendkivül hü és áldozatos bajtárs volt. 
(H.U. 1992. szept.-okt.-l 
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BÁNKUTI GYÖRGYm.kir.csendőr, az MKCsBK torontoi csoportjának áldoza
tos és hUséges tagja 1992.XII.1-én kórházban, máj és veserákban meghalt. 

1981-ben, a Csendőrség alapításának 100. évford61óján tartott Unnep
~égen egyenruhában vett részt: mint díszőr, nemzeti zászl~nk bevonulása 
és őrzése alkalmával. XII.3-án temették a Holy Cross temetőbe. 
Gyászolják: otthon három fia, felesége. Itteni barátai és bajtársai. 

Vitéz BÁNHIDY ISTVÁN m.kir.cső.őrmester, a Magyar Bronz Vitézségi é
rem, a SebesUlési sáv, s más érmek tulajdonosa, a szegedi volt v. ker. 
állományában Alsónyéken (Tolna vm.,) 1992.XII.7-én 73 éves korában vá
ratlanul meghalt. 

Kecel--en (Pest vm.,) szUletett, 1919.VIII.3-án. Iskoláit helyben és 
Kiskőrösön végezte, majd 1939-40-ben a 16.m.kir.határvadász zlj.-hoz 
B:jára vonult be. A Csendőrséghez 1940-ben lépett be és a délvidéki őr
sökön szolgált. 1945-ben Baján esett fogságba, Odessába vitték,honnan 
J.947-ben megszökött,s nyugatra, Ausztriába menekült,honnan 1979-ben ha
zaköltözött szUlőfalujába, majd Alsónyéken telepedett le. 1992-ben a 
Központ igazolvánnyal tanusította szolgálati éveit,nyugdíjának odaíté
lése érdekében. Felesége nyugdíjáb~l tartották fönn magukat. Egy alka
lorrmal hazafelé menet összeesett és végUl tUdőembóliában meghalt. 

1992.XII.10-én Alsónyéken temették. Gyászolják 4 éven át élettársa, 
szUl. Csiszár Piroska és bajtársai.(K.K. 1993.I.14 , -én) 

DOMJ~N IMRE m.kir. -cső.őrmester a volt Központi Nyomozó Parancsnokság 
állományában Hódmezővásárhelyen 1993.I.19-én 81 éves korában meghalt. 

1911.okt.20-án született Hódmez~vásárhelyen, katonai szolgálata után 
1937-ben a Csendőrséghez lépett - be a szombathelyi volt III.kerUlethez 
és a SUmegi őrsön (Zala vm~) kezdte meg - pályáját. A jt., a jv.iskola és 
nyomozó tanfolyam elvégzése után a budapesti vas6ti szárny szombathelyi 
örsén szolgált. A hábor6 végén Jánosházán (Vas vm.,) esett hadifogságba, 
Oroszországba vitték, honnan 1947-ben szabad6lt. I.25-én temették a ref. 
egyház szertartása szerint Hódmezővásárhelyen. 

Gyászolják: .özvegye, DOMJÁN IMRÉNÉ VÖRÖSKATALIN,gyermekei, azok csa
ládjai és kiterjedt rokonsága, bajtársai. Az elhrinytban VÖRÖS IMRE, a 
kp.vezetőség tagja, sógorát veszítette. (V.I. 199j.I.21.-) 

A temetés után ka~ta meg a család az értesítést, hogya hadifogság 
tartamára illetékes járandóságát is megkapta, melynek felét özvegyének 
fogják kiutalni. 

CSŐRI FERENC m.kir.cső. lovas törzsőrmester,a miskolci volt VII.ker. 
állományában váratlanul agyvérzésben 1993.II.1-én 81 éves korában Mis
kolcon meghalt. A mezőcsáti (Borsod vm.,) vegy"es--őrsön, majd a kiskun
halasi csendőr-lovas osztálynál teljesített szolgálatot. 

VégtelenUl becsUletes, kiváló nemzetiérzésU bs. -a tisztesség megtes
" tesítője volt. Miskolcon temették a Deszka temetőbe a ref.egyház szer
-tartása szerint, felesége mellé. Nt. CSŐRI ISTVÁN, a nemrég nyugdíjba 
ment megyaszói lelkész,- aki lelkészként szolgált a 2. Világhábor6ban
fivére volt. ( S.I. 1993.11.19.-) 

BARTHA PÉTER m.kir.cső.szakaszvezetőt Linz-i (Ausztria) 1993.II.19-én 
holtan találták. Erdélyi szUletésU, a jt.iskolát -Ungváron végezte,majd 
Erdélyben teljesített szolgálatot. Korábban látási zavarai voltak és 
cukorbetegségben szenvedett.1983-ban már özvegy volt. Igen törekvő,szor-
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galmas bs. volt, aki a magányt nagyon neheze~ viselte el. 1987-ig hGen 
őrízte a m.kir. 1. jászkun huszárezred zászlóját, míg a toronto M.Kir. 
Fegyveres Erők Muzeumának adta át. 

SIMONFFY FERENC bs.-unk tartotta vele a kapcsolatot, ' akitől a tele
fonon bemondott hír származik. (S.I. 1993.11.19.-) 

~r. vitéz ORMAY JÓZSEF m.kir. repGlőhadnagy, a Magyar Nagy Ezüst Vi
tézségi érem s más kitüntetések tulajdonosa, jogász,' történész,publicis
ta, a Souverain Szent László Rend és Társaság Lovagja,az Oshawa-i RepG
lő Muzeum egyik alapítója, a Magyar Szárnyak szerkesztője, az MHBK Ha
dak Útján szerkesztőbizottsági, az MKCsBK tiszteletbeli,a M.Kir.Fegy
veres Erők Muzeumának (Toronto) igazga t ósági tagja, Torontoban (Ont.Ka
nada) 1992.X.1-én 70 éves korában váratlanul elhunyt. 

1)22.III.8-án született ~rendréden (Szatmár vm.). A piaristáknál 
(Debrecenben) érettsé gizett, majd a Légi Erőknél kapott kiképz é sse l,mint 
lladapród őrmestert a frontra vezényelték, hol kitüntetést és vité zséget 
szerzett. 

A RepGlő Akadémia (Kassa) elvégzése után 1943-ban hadnaggyá avatták. 
Németországból, hadifogságból ha~atérve jogo~ vé0zett, majd 1 950-ben 
Angliában megnősGlt és 1951-ben kivándoroltak Kanadába.Torontoban te
lepedtek le, hol tanári oklevelet szerzett és, mint kitüntetett törté
nelemtanár a Niagar a-i (Ont ; ,) felső középiskolában tanított nyugdíja
zásáig. Két évig a ~orontoi Kanadai Magyar Kulturközpont elnöke volt. 
Számos szakcikket irt a 'Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown,Oh., 
USA) é s a Kanadai ~agyars~gban. 

A Kassa ellen'1 légitámadás ' ügyében számos cikket, tanulmányt í rt és 
anna k nemzetközi vonalon i s siakért6je volt. 

Temetése X.5-&n ment végbe ~ toronto i magyar közösség nagy részvéte 
mellet t . 

Gyászolják: felesége özv.vitéz dr. ORMAY JÓZSEFNt GABRIELLA,gyerme
keik, azok családjai, unokái, jóbarátai, az MKCsBK központja és bajtársai. 
( K. M. 1992.X.10., H.U. 1992.nov.-dec. - ) 

.... '. 
Dr. NÁDAS JANOS közgazdász, a Magyar Vi

i ' őzi Rend trdemkeresztese,a Souverain Szent 
László Társaság és Rend lovagja,a clevelandi 
Magyar Társaság alapító elnöke, a Magyar 
Kongresszus, az Árpád Akadémia,a Szabad Ma
gyar Világtanács elnöke és más, értékeinket 
ös s zefogó intézmények szervezője, ' számos bel
és külfö l di , kitlintetés tulajdonosa,CLEVELAND 
város tiszteletbeli polgármestere, hosszü 
szenvedés után Clevelandban,(Ohio,USA.,) 

- 1992.VII!; 25-é~ életének 90. évében elhunyt. 
Kecskemé~en született,~903.I.28-án. Az 

érettségitKolozsvárott,a ref.gimnáziumban, majd 
d budapesti Közgazdasági Egyetem közigazga
t á si sz-a~z án doktorátust szerze tt. Egyetemi 
é vei ala~t két ízben elnöke volt a MEFHOSZ
nak, a legnagyobb or~zágos diákszervezetnek. 

1928-ban gr.Tel~ki pál támogatásával ré~zt.v~~z a New .. Yor~-i Ko~suth
s-cbor felavatásán . 1933-ban v.GÖmbÖs Gyula mlnlszterelnok klneveZl a 
N;mzeti Egység Párt titkárának, melynek hamarosan országos főtitkára. 
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1944-ben Sopronon át hagyja el az országot, ~ Innsbruckból 1951-ben 
az Egyesült államokba vándorol ki családjával és Clevelandben teleped
nek le. Ettől kezdve, ami jelentős magyar kezdeményezés volt az elmúlt 
közel fél évszázadban, az USA-ban az mind kapcsolatban van az ő nevével. 

Megalapítja a Magyar Társaságot, melynek haláláig ,elnöke, a Szabad 
Egyetemet, hol kiváló tudósok és szakemberek bevonásával 350 tudományos 
és kulturális előadást rendez. 

1961-ben megindítja a Magyar Találkozót külföldi magyar kiválóságok 
meghívásával, magyar sorskérdéseink megvitatására. Ezt, az évek folyamán 
kiterjeszti Magyar Kongresszus néven, mely szinte a szabadföldi magyarság 
parlament jeként hívja életre a Szabad Magyar Világkongresszust. 

196n-ban megalapítja az Árpád Akadémiát, mely a külföldi magyar tudó
sok, írók, művészek egyesülete és kitünteti a legkiemelkedőbb nyugati 
magyar szellemi alkotásokat. Ma 407 taggal rendelkezik a világ minden 
táj áról. 

Lelkében mindíg fiatal maradt. Első feladatának . az ifjúság nevelését, 
jobbá tételét tartotta. Ezt a célt és szeretett népe ügyét szolgálta é
letével szíve utolsó dobbanásáig.Egy életen át a magyar nemzeti,tudomá
nyos,politikai és mGvészvilág öiszefogásán, a magyar egység megvalósítá
sán fáradozott. A magyar nyelv és a keresztyén nemzet~ . kultura megőrzé
sének lelkes apostola volt. 

VIII.28-án ravatalára a 13 szervezetet képviselő dr. LENGYEL ALFONZ 
helyezett koszorút és bú~sújában mondotta: 

" DRÁGA JÁNOSUNK! A nagy emberek, mint Te is voltál, csak fizikailag 
halnak meg. A szellemük továbbra is köztünk él. Most,- ahogy az égi útat 
járod,- nézz vissza ránk és erősíts meg mínket, hogy levessük magunkról 
a nagy magyar átkot, a széthúzá'st! Ha má$ véleményen is vagyunk, akkor 
se bántsuk és főleg hatalmi okokból ne vigyük bíróságra egymást. 

Fogjon össze ez a maroknyi magyar, itt-, Amerikában és alkosson na
gyot, ahogy ezt János Bátyánk egész életében tette. Isten vezéreljen 
égi útadon! Ámen." 

Másnap a Szent Imre r.kath. magyar templomban tartott gyászmise 
után Ft. KISS BARNABÁS O.F.M., a Katolikus Magyarok Vasárnapja társszer
kesztője mondott gyászbeszédet. Utána a Park temetőbe kísérték ki utolsó 
útjára nagy részvét mellett. 

Gyászolják: Dr. NÁDAS RÓZSA, dr. NÁDAS GYULA testvérei, kiterjedt ro
konsága, tisztelői,barátai világszerte és az emigrációs magyarság. 

EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT! 
( K.M.V. 1992.IX.13., S.Gy. X.11~-) 

Elhunyt Bajtá,"sainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak 

adjon a Mindenható békességes pihenest, 

lelküknek pedig az örök üdvösség boldogságát. 

A Gyászoló Családoknak ezúton fejezzük ld őszinte együttél"zésünket és 

bajtársi részvétünket. 

+ + + + + 
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T::LI_ 

BESZÁMOLÓK A BAJTI~SI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBOL_ 

AUSZTRÁLIA 
SYDNEY (New South Wales) vitéz nemes TASSÁNYI JÓZSEF J.P. az MKCsBK 

Sydney-i csoportjának vezetője jelentése szerint, évi piknikUket,nyári 
összejövetelUket (ott most nyár van, nem pedig -25 - -30 fok, mint Cal
garyban) gyönyörü időben tartották meg a bajtársak, hozzátartozóik és 
barátaik részvételével. . 

A csop.vez. itt hírdette ki az esztergomi Papnevelő Intézet támoga
tást kérő levelét, amit a bajtársak ezúttal is megértéssel tettek magu
kévá. Mint máskor, most is " zsebbe nyúltak" és 190.- AU.dollárt adtak 
össze a papnevelés nemes céljaira. Az összeget a csop.vez.juttatta el 
az Intézet rektorához Esztergomba. (v.n.T.J. 1992.XI.18.-) 

MELBOURNE (Victoria) ' SZÁDAY B~LA csop.vez. a Csendőrnap megtartására 
már karácsonyi körleueIében felhívta b&jtársai figyelmét. így ennek meg
felelően a csoport tagjai, a ho~zátartozók és barátok 1993.II.14-én jöt
tek össze és emlékeztek meg a M.Kir.Csendőrség alapításának 112. évfor
dúlójáról. Az iste:1't:iszteletek után. a Regnum Marianum éttermében tár-
3asebéden jöttek össze ~2-en vendégeikkel egyUtt. 

Az Unnepi beszédet dr. BÁNSÁGI BÉLA mondo't ta. A kp. vezető Csendőr
napra küldött körlevelét .a csop.vezető kiosztotta minden bajtársnak. 
A jelenlevők a kellemes hangulatban társaslapon köszöntötték a kp. veze
tőt, s klildték · j6kivánságaikai ~ Ezen hagyományos bankettet ez évben, a 
csop. vez. felkérésére FARKJI.S JÓZSEF' bs; rendezte, akinek az összej öve
tel sikeres megrendezéséért valamennyien köszönetUket fejezték ki. (Sz. 
B. 1993.I1.14.-) 
Hálásan köszönöm, hogy ~'ám gondoltatok, ~zeretettel emlékszem vissza az 1988. I . 11-én 

együtt-töltött Csendörn<:"!pn.1, s kézcsók/üdv.özletemet k~\ldöm. KGY. J 

ADE~AIDE (S.A.) A csopor~ tagjai, hozzátar~oz6ik és a csendőr-barátok 
1993.II.14-én - pontosari a Csendőrnapon - jöttek ös~ze emlékezni.D.e.a 
magyar Regnum Marianum kápolnában a szentmisén imádkoztak elhunytjaikért. 

(Jtána a Magyar Klubban társasebéden vettek részt 35-en. Az ebéd befe
jeztével UTCZÁS MIHÁLY, a csop. vezetője köszöntötte a megjelenteket,em
lékezett adicsőmúltú 'EestUletre, megemlékezett az elesett hősökről. 
Ugyancsak szólott az 1945 óta életUket áldozó és tengernyi kálváriát át
élt csendőr bajtársakról, az emigrációban elhunytakról és hozzátartozó
ikról, s emlékUknek felállással áldoztak. Majd a megjelentek néhány kel
lemes órát töltöttek együtt a fehérasztal mellett. 

öl.:'(\!Il'el hallották, hogya világ minden zugában még élő csendőrök ösz
szekötő kapcsa a BAJT~RSI LEVftL a megváltoz6tt helyzetben eljut több 
6tthon maradt b~jttr~hoz is, s igy Sk is értesü1hetnek ióla, hogy ma is 

' nagy szeretettel gondolunk reájuk és a Bajtársi Levélen keresztlil meg
. 3zorítjuk az ő kezUk.e ·c is. Az Úristen legyen velünk ezután is. (U .M. 
1993.II.17.-) I 

EURÓPA. 
BICSKE (Fejér vm. ,Magyarország) 1992.okt.26-án vitézavatás volt Bics

).;::~n, mely ugyan Bud~.p2sten lett volna a Mátyás templomban,de ezt a leg
magasabb egyházi hatóság nem engedélyezte. Bicskére azért kerUltünk, 
mert az ottani apát-plébánost is vitézzé avatták. Ö a háború alatt hu-
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szárfőhadnagy volt, majd Márianosztrán és Recsken is "üdűlt" és elhatá
r ozta, ha szabadül, akkor pap lesz. Ezt meg is tette vitéz TABÓDY IST
VÁN."'Saját jogon és várományosként avatták a vitézeket . . Az avatást vitéz 
JÓZSEF ÁRPÁD királyi herceg, mint a vitézek Fökapitánya végezte. Több, 
mint 120 főt avattak. A várományosok között az én fiamat is. 

Sajnos, a bicskei templom kicsinek bizonyult az összegyűlt sok vitéz 
és hozzátartozói részére, dehát a lényeg az, hogy megtörtént. A Vitézi 
Rend Magyarországi Tagozatát, mint egyesületet a fővárosi bíróság beje
gyezte, vagyis engedélyezte, de a vitézi jelzőt, egy korábbi rendelet 
értelmében használni nem szabad. Hát kedves Gyuszi, léptünk egyet előre 
e téren is."(D)r.v.K.J. 1992.XI.18.-) 

BUDAPEST. 1992.VI.8.-án a MKCsBK Sao Paulo-i (Brazilia) csop. megbí
zásából ISKI JÓZSEF volt cső. őrmester átadta az eredetileg a Marcel-i 
(Somogy vm.) csendőr szárnyparancsnokság nemzeti zászlóját a Honvédelmi 
Mi nisztérium Hadtörténeti Intézet és Muzeumnak me~őrzésre. A zászlót 
KURUCSAI JÓZSEF prb.csendőr hozta ki magával, 1950-ben Braziliába,ahol 
azt a Sao Paolo-i csop.vezetői őrizték és ünnepélyes alkalmakkor, mint 
n~mzeti ereklyét kiállitották. A zászlón átadáskor az alábbi aranyhim
zésű felirat olvasható: 

" Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség." 
A zászlót átvette dr. KORSÓS LÁSZLÓ ezredes, muzeumigazgató,aki a 

zászlót nemzeti ereklyeként kezeli, biztonságos és szakszerű tárolásáról 
gondoskodik. Az átadás-átvételnél tanuként működött közre HAJNÁDY GYÖRGY 
ny.okl.épitészmérnök (Budapest'), az MKCsBK csop.volt tagja néhai HAJ
NÁDY ENDRE m.kir. csendőrfőhadnagy · testvérbátyja. (K.G.1992.XI.24.-) 

1993.II.14-én PERJÉSY-éknél jöttek össze annyi év után az egymást ré
gen nem látott barátok feleségeikkel ünnepi ebédre. Elbeszélgettek az 
iskolapadókban együtt-töltött szebb időkről~ Nagyon szép, bensőséges 
nap volt. ( S.I. 1993~II.22.- Budapest) 

Köszönöm a társaslapot és a jókívánságokat szeretettel visz~nzom. KGY. 

TENERIFE (Kanári szigetek az Atlanti Óceánban, 30 km. NY-ra az afrikai 
Marokkótól) 1993.II.24-én irja ZSOLT GYULA bs.-unk ... " A Csendőrnapot 
itt sem felejtettem el, s gondolatbán együtt voltam minden ünneplő baj
társammal. Innen küldök hozzájárúlást a B.L.-re, melybenbennefoglaltatik 
v.V.K. bajtársam támogatása is. Sokszor öleL .. " 

ÉSZAKAMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Cleveland, (Ohio) A MAGYAR CSENDŐRÖK CSALÁDI KÖZÖSSÉGE (MCsCsK) 1992. 
XrI.31-én rendezte meg hagyományos, immáron 35-ik Csendőr 6 zilveszter-i 
~Ilatságát a Pokrova Ukrán kat. templom disztermében. A bál a szokásos 
sikerrel (250 személynél nagyobb létszálnmal) végződött mindenki legma
;asabb megelégedésére. ~agyarországra 1992-ben 1600.- "dollárt utaltak át, 
mig Clevelandban egy rászorúló bs. és csendőr fiatal-asszony részére 
650.- dollárt adományoztak. . . 

A zenét HEGEDEŐS KÁLMÁN közkedvelt zenekara szolgáltatta. A bál jö
vedelmének 1/3 részét az épűlő cserkészotthon épitési céljaira fogják 
fölajánlani. A siker, a gondos, s fáradhatatlan Rendező Bizottság és 
MOLNÁR ISTVÁN elnök szervező munkájának volt az ere&nénye. (M.I. 1993. 
II.27.-) 
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A MCsCsK az ezévi CSENDŐRNAP-ról 1993.II.28-án a Nyugat-oldali Evan
gélikus Egyház nagytermében tartott társasebéd keretében emlékezett meg. 
A :~ ünnepség Nt. LUKÁCSI LÁSZLÓ vendéglátó lelkész szép bevezető imájával 
kezdődött el. A magyaros és ízletes ebéd után MOLNÁR ISTVÁN elnök meleg 
szavakkal üdvözölte a megjelent csendőr-bajtársakat, a csendőrök özvegyeit 
és a l70 fős közönséget. Külön is köszöntötte dr.BALLÓ ISTVÁN, valamint 
vitéz NAGY LAJOS bs-akat, mint a Közösség legidősebb tagjait,méltatva 
csendőrügyben kifejtett munkásságukat. 

Hftlás elismeréssel emlékezett. meg Ft. DÖMÖTÖR 'I'IBOR, a Szabad Magyar 
Református Egyház püspökéről, a LORÁNTFFY OTTHON alapító elnökéről (Akron, 
0111.0), aki az annak idején kért tiz helyett 40 magyar csendőrhős nevét 
helyezte el az Otthon emlékkertjében felállitott bronztáblákon. 

Majd beszámolt a Közösség áldozatos munkájáról, mely nemcsak a csendőr 
~zvegyek megsegitésében, de minden igaz magyar ügy támogatásában, az el
mült évben is kifejezésre jutott. Ezt követően az elnök fölolvasta az 
1992-ben elhunyt bs.-ak névsorá~rmelyet a közönség megrendalve,lehajtott 
fE:.~j j el hallgatott végi<::-f ;. Végal HAJAS IS'l'VÁN "KAKASTOLLASOK" c. versét ad
ta elő dr.BOGNÁR-né GOSZTONYI MARTA, mély átérzéisel. 

A megjelentek hagyom&nyos j6hangulatban beszélgetve még sokáig együtt
maradtak. ( Am.Kan.llla.9yar Élet, M.I.1993.II.28.-) 

NEW BRUNSWICK (N.J. 7 ) A M.Kir.Csendörség alapitásának emlékére a Csend
őr nap alkalmával a helybeli Magyar Református Egyházközség tisztüjitást 
k0vető beiktatási eb6dj&n jöttek össze 1993.I1.21··én, vitéz FÖLDES DO
MONKOS bajtársunk indit.ványárá a csop. helybeli tagjai hozzátartozóikkal, 
az özvegyekkel és elhunit apáik ~yomdokaiban három szerető csendőrgyerek: 
összesen 10-en .. 7::...z időj árás, valamint a be·tegség ez alkalommal két kör
Gyéken lakó bs-unkat távoltartott. 

Nt. RŐCZEY BARNABÁS ref. lelkipásztor az ebéden megemlékezett arról, 
hogyacsendörök ma ünlleplik a Csendőrség felállitásának 112.évfordüló
ját. A megjelentek elklildöttét hozzájárulásukat a B.L.-re, s ugyanakkor 
az ebéden kivűl . is adakoztak a hősihalált halt és elhunyt bs-aik emlé
kére az Egyházközség céljaira is~ (v.F.D. 1993.III.J.-) 

D·ÉLAMER IKA 

SAO PAULO (Brazilia.) " 1\ 112-ik évfordúlónkon a régi szeretettel 
gondolunk az élő és elhunyt bajtársainkra. Ft. G. IMRE páter megemléke
zett mai szentmiséjén rólunk. Ke t ';'::er! vagyunl.: együt"c ISKY JÓSKÁVJl.L, meg 
IMRE páterrel. VÖRÖS KÁROLY tüdőgyulladással, REGŐCZY DÁNIEL meg prosta
tagyulladással hiányzik. ZS.GYUSZI Európában. Kérünk, tartsd még a zász
~_6t. JI. régi szeretet·tel köszöntünk: KADOCSA GÁBOR s. k ... " 

HAJNÁDY GYÖRGY tb. tag, néhai HAJNÁDY ENDRE bs-enk testvére megemléke
zett levélben jelenlétéről.- .. " Szeretettel köszöntelek, további jó 

. munkát: GÁCS~R IMRE s.k. A Csend6rnap all:almával szeretettel lidvözöl: 
ISKY JÓZSEF s. k ... ,; 

Köszönjük a megemié!<e!éEt és Slere~e~~e! · üdvöz liJr.!< Mie::1rlyájatokat,5 kívánunk 
mielőbbi gYÓgYÚh1St a t~voH~vőknek . . Kp. VCNtő. 
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KANADA 

TORONTO (Ont,p-rio) A Magyar Szabadságharcos Világszövetség (MSzVsz.) 
helyi csoportja, az MHBK, az MKCsBK és a Magyar Politikai Foglyok Szö
vetsége (M.Po.Fo.Sz.) közremliködésével 1992.X.25-én 2:30 kezdettel ko
szorúzási ünnepséget rendezet'c a helybeli Szabadságharcos Emlékmli előtt. 

A rnegjelenteket MÁT:tAI GÉZA a MSzVsz helyi elr.öke ,köszöntötte.Nt. SE
RESS ÖDÖN ref.lelkipásztor imája után SZENTES JENŐ (M.Po.Fo.Sz.) olva
sott fel "Üzenet Magyarországról" C" 1929-es kiadványbál. Ünnepi beszé
dét BORBÁS KÁROLY(az l~doi<toroi1'coi csop. vezetője~ a rv1.K.F.Erők Muzeuma 
kurátora, az MKCsBK tb. tagja) igy' vezette be: 

" Ünneplő Magyar Henf i társaim i Október az emlékezás, hónapj a. Amikor az 
ünnephez illő szavakat keresem, elfog a keserGség. r~~ tudok megbékélni 
a~zal, hogy vannak, akiknek mindegy, hogy ~ikor ünn~p~lnek.A keresztény 
nemzeti emigráció mindig meg tartotta a me~emlékez~sek ünnepeit az idegen 
világban is ... - majd folytatta:- . . . Ebben az évszázadban megsirattuk az 
első Világháború sokezer halot~jtt, majd ~ Don-kahyari katasztrófa áldo-
2atait, a csonttá fagyott hősöket, aSzibériába burcoltakat, a nemzet
irtás áldozatait, az elszakitctt több millió ma~y~~ testvérünk elveszté
sét. Ebben a tragikus történelmi sorozatban teiemt igazi mérföldkövet 
1956, mely kihatásaiban ugyc:.n felmérhetet1,':M-, de ii1ég~is a magyarság fönn
Jnaradási. küzdelrnének 'természetes és 2.ogiku:; _ :folyta'cása volt. 

Az 56-os szabadságharc, új perspektivát nyito~t az egész világ számá
ra. Még bukásában is napnál fényesebben bi~onyitotta: nem lehet eltipor
ni egy büszke, tör-ténel:ni [:llama,l;';;ot5 ~é~:" szabacsi3:;'vi.gyát. És bebizonyi
totta azt is, hogy nincs legy5zhetetlen zsarnok, ha ' megvan a bátorság és 
a szembeszállási akara'c. ,, ' , 

végal GALLÓ LÁSZLÓ, Wass Albert:; ; Üzenet h~za" c. versét szavalta el. 
A mlisor után 3 egyesület helyezte el koszorúját az emlékmG előtt. 

(Kanadai Magyarság 1992.X.31 <-) 
. '" ... 

A helybeli ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉB~T r.kat.templomban 1992.XII.9-én 
7:30-kor szentmisén imádkoztak abajtársak volt Kormányzónk, vitéz nagy
b':.lnyai HORTHY MIKLÓS lelkiüdvéért'. A szervezők v. HAMVAS JÓZSEF és VAR
GA GÉZA vpItak. (Egyházközségi Értesitő 1992.XII.6.-) 

A Csendőrnap alkalmával 1993.II~28-án, vasárnap 11 órakor lesz mise, 
,~lletve istentisztelet hősihalált halt, mártir és elhunyt bajtársakért 
templomainkban. Alig vagyunk már 5-en, akikről remélhető, hogy valamelyi
ken ott lesznek. (Dr.Sz.S., 1993.II.16.-) 

MONTREAL, (Quebec). '1993.II.14-én a helybeli Sz:;:. István Magyar Kul
turegylet kultur-termében masoros társasebéd kere~§ban rendezte meg cso
portunk a hagyományos . Csendőrnapot . A rn2gelőző egéSz.-;1apos hóesés ellené
-re is a baj társak és vendégeik meg>cöl tött'ék a te:;;met. 

A meghivott vendégek között ott voltak: Msgr. B . PARENT pÜspök,Lt.Gen: 
' GERARD SHANKS, Mlle. MARGARE'I' GHÉCZY akul turális mitüsztériumból, Ft. CSQ

KAY KÁROLY S.J.plébános, Ft. NÉMETH ANTAL, továbbá a francia légiósok 
küldöttsége HALLER OTTÓ , vezetésével. 

A vendégeke't MARKÓ FERENC, aKulturegylet üv.elnökc,tb.cső.köszöntöt
te, majd Msgr. PARENT püspök üdvöz6l~e a Kulturegyletet, az MKCs~K-t s_ 
asztali áldást mondott latin nyelven. Az ízletes ebéd elfogyasztasa utan 
a közönség elénekelte a magyar-, az erdély~ és a kanad&i Himnuszt. 

- 21 -



A műsort dr. SZATMÁRI LÓRÁNT csoportvezető kezdte meg. Őt követte 
VARGA KÁLMÁN tb.'cső., aki elszavalta HAJAS , ISTVÁN: "Kakastollasok" , 
valamint SPALOVSZKY l\lIHÁLY: " A százéves Csemdőrség " c. költeményét ,me
lyeket a közönség lelkes tapsokkal jutalmazott. A csoportvezetö ünnepi 
beszédében ismertett€ ' a Kp. Vezető körlevelet, beadványát, melyben az 
Országgyűléstől a , Csendőrség mint testület rehabilltációját kérte. Ezen 
cél elérését jelszavunkhoz való ' ragaszkodásban fejtette ki felszólalá
sában Ft. CSÓKAY KÁROLY plébános. A műsor:t LAKATOS . l SirVÁN (Pista) mű-
vészi hegedűjátéká,val z>árta be.. '"','.': 

Az ünnepi összejövetel mindvégig ál'Calános jó hangulatban és szép 
sikerrel ~ejeződött be .• ' Dicséret és elisrn~ié~ illeti a csoport három 
tb. tagját: MARKÓ ' FER'ENC, özv. FARAGH6' FERENCNÉ KOVÁCS ILONKA és a szer
vezésért is PALLÉR fJÓZBE,F csopörtvezetőhe;Lye't,test. A, csoportvezető 
100.00 dollárt küldött a rászorúló beteg, öreg cseDdőrbajtársak segély
alapjára. (Dr; Sz'.L. '1993.1I1.9,-) 

" ' 

" " h 

\, :vA~~ -' I.l Ar. 

II I S Z 'ti N K A -F E L T A M A D Á s B A N ! 

- 21 A -



0' ., 

WELLAND,(Ontario) A Niagara félsziget cső.csop. 1994.II.14-én szol
gáltatott szentmisét az elhunyt bajtársakért a wella~dí r~kath.templom-

ban. Sajnos a csop. tagjai közűl már sokan gondozásra szorulnak és így 
az Öregotthonok,pan vannak. A Csendőrnapra kiadott körlevelet lemásolva 
a bajtársaknak kiosztottam. 

~ Bajtársi Levélre SIMON IMRE és LAJKÓ MÁTYÁSTÓL '20.- és 20.- dollár 
hozzájárülás csatolva. (Simon Imre csop.vezető 1S93.II.15.-) 

COURTLAND (Ma: TILLSONBURG, Ont.) ,; 1993.I1.18-&n emlékeztünk meg a 
Csendőrnapra.MiSét ' szolgáltattunk a courtland-i Sit . László r.k.templom
ban a hősi és mártirhalált halt csendőr bajtársaJ;ért. Utána elbeszélget
tünk a mültról és a jelenről. Felolvastam a kp.vezetö bs. levelét, amit a 
Csendörnapra küldött. 

II Visszaemlékeztünk a volt, régi előljáróinkra és volt bs-ainkra. Első 
~151járóm a nyiregyházi próbacs5. iskolán vitéz SZENTP~TERY JÁNOS, akkor 
s~: ds. (1930-ban) volt iskolaparancsnokom ; aki atyai gondossággal nevelt 
és tanított. Úgy szeretett bennünket, mint gyermekeit. Sajnos, hogy az 
utolsó éveit olyan rossz körülmények között élte át, amint olvastam ró
la.Szeretett volt előljáróm, nyugodjál békében. 

[gy kis brömünk is volt ezen a Csendőrnapon. Örültünk, hogy megélhet
tük azt a napot, amikor a bolsevizmus összeomlott és ezzel szeretett ha
zánk is önálló lett. Ha nem egészen ~gy, mint ahogy mi szerettük volna, 
de reméljük, ki fog alakulni egy jobb és szebb jövő. 

Sajnos, már mi itt csak öten vagyunk csendőr b~jtársak, mind öreg kor
ban: 75- 90 évesek. Egy kivétellel, mindenkinek szép családja van. A gye
LGkek nőnek, mi pedig éljük a , még hátralévő gondtalan nyugdíjas életünket. 
Saj nos az utódok már elvesztek hazánk számára. " 

tn még tevékenykedek az itteni , Delhi-i magyar-házban, mint vezetőségi 
tag már 25 éve. Próbáljuk nevelni a fiatalokat magyarnak, kevés eredmény
nyel. Régi bajtársunk, VARGA LAJOS törm. 90 éves sülyos beteg. A többi, 
hála Istennek egészséges. cimem változott, közel van Courtlandhoz. Csa
talom. Hazafias üdvözlettel. {P.B ., 1993.I1.23,-) " 

HAMILTON (Ontario) A Szent István r.k. magyar t~mplomban 1993.II.14-én 
Csendőrnapon szentmisét mondott Ft. FÜLÖP JÓZSEF S.J. plébános az elhunyt 
és élő csendőrökért. Szentbes~édében megemlékezett &zokról, akik életüket 
áldozták, mártírhalált haltak a Hazáért, hivatásukért.(S.M.1993.II.20.-) 

l 
VICTORIA (British Columbia j PINTÉR ALADÁR szórvái1yvezető hivta meg 

helybeli bajtársait 1994.II.14-én ebédre feleségeikkel ,együtt a Csen-
dőrnap alkalmából. ' . 

Ezen alkalommal vettek búcsút DÁVID SÁNDOR és f~leségétől, akik át
költöztek Calgaryba. ' 

A megjelentek társaslapon üdvözölték a Központot és küldték jókiván-
ságaikat. (P.A. 1993.11.24.-) , 

Hálás köszönet a megem~é1(ezésért, mi is üdvözletünket küldjOk . Közp. Vezető. 

CALGARY (Alberta) A helybeli bajtársi közösségek műsorral egybekötött 
társasvacsorán emlékeztek Szent Borbálára, a thzérek védőszent jére. Az 
ízletes vacsora elfogyasztása után VARGA LÁSZLÓ az MHBK helybeli csop. 
vezetője köszöntötte a vendégeket, majd dr. KISS GYULA az MKCsBK kp. ve-
zetője mondott ünnepi beszédet. . 

Beszélt Szent Borbáláról,hogy ki volt, hol élt/milyen sors jutott ne-
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ki és hogy miért lett európaszerte a tUzérek véd6szentj~.A . katonai ha
gyományokat, így a Borb,ála tisztele,tet is kiérkezése óta 'ápolja a 45-ös 
magyar emigráció. " Ha visszatekintümk az elmúlt esztendokre,- folytatta,
E: llTiondhat j uk, hogy emig,rációnk telj esí tette ezt a kötelességét. Ez év 
aug.19-én, Budapesten, ' a LUdovika "Akadémia nagy-réten ugyanis jubileumi 
világtalálkozóra jött ossze vagy 1300 öreg, nyugdíjas, volt katona,hozzá
tartozó, utód, valamint számos ma szolgáló fiatal magyar honvéd és híva-
talos képviselet~k, ,, , . . , ' 

C;-;;:tk tőlünk, Cal.g:at,yból 'ls 3 baj t.ársunk ve·tt rész. t ezen az első ,mind
nyájunkat összeköt6 ünnepségen. Az .~tt megjelent bajtársaink személyében 
a volt m.kir. Homtédség, a volt m.k.ir. Fegyveres Erők tagjai fogt.ak kezet 
az új magyar Honvédséggel. Átadták nekik a zászlót, a hagyományokat, hogy 
azzal a hittel, öntudattal és kötelességteljesítéssel szolgálják ők is 
hazájukat, ahogy azt mitőlünk a magyar katonai szellem megkövetelte!" 

Végezetül felhívta a közönséget, "hogy áldozzunk egy pillanatot vitéz 
KOLTAVÁRY DÉNES tartalékos t.Uzé'r, csendőrfőhadnagy, az MHBK US főcsop. 
vezetője emlékéneK, - aki hosszú ,éveken át 1990-ig, haláláig VÉGVÁRI 
HARCOS néven írta a BORBÁLA-TEKERCSET,- 1984-es Uzenete két versszakának 
felolvasásával, melyek, így hangzanal<: 

" TUzér katonáim! .sz'i3-vam szól Hozzátok! 
Magyarság tudatát veszni ne hagyj~tok! 
Ezeréves múltunkl Szent István igéje 
Láng, s arany-be~ijkkel rajzolva az égre. 
Magyar testvéredről ne mondj ' rossz szót soha, 
Feletted is lebe~ ~ az Isten ost8r&~ 
Tengeren túl,~ s innen,ni~c~ k~ 1 fogja kezünk, 
Mint az oldott kéve széthull'hat nemzetünk! 

Sok magyar elveszett, szétszórva világba 
Idegen földön nő szép ifjú virága. 
Mentsd át magyar múltunk ősi nagyományIit, . 
Mely a sötét éjben fáklyakértt vi]~git. 
Címered, koronád, ország hármas halmát 
Hazád szeretetét Utódodnak add át! 
ÉS, ha pihenni :térsz az idegen földbe ~ 
Ő vigye majd tovább! l\1indi,g! lVlind5rökre! " 

l>, hagyományos helybeli Borbála -tekereset VARGA LÁSZLÓ írta, versben, 
megemlékezvén a helybeli magyar vezetö'kről, de bekapcsolván a közönsé
get is úgy, hogy a- v~rsszakokvég~n ~ ~efrain-t ' már mindenki énekelte. 
Flőadta: BUZOGÁNY J..h.NOSNÉ, szül. ORB.Í\N KA.TINKA. Zongorán kísérte: KÁRPÁTI 
PÉTER. ' , 

Ezután v. SEBŐ ER~Ő nyugat-kanadai Vitézi Hadnagy 'szaval ta el WASS 
ALBERT: ~I Dalol á ' Honvágy. ~ . "c. örökszép: hazavágyó versét odaadással, 
mély átérzéssel. A közönség hosszü tapssal jutalmazta a mUvészi előadást. 

Kóvetkez6 számként az ERKEL ~NEKKAR m~gyar énekeket,dalokat énekelt 
SASVÁRI LÁSZLÓ vezetésével, zongorán kisért JJ,JHAsz . ISTVÁN. 

~1ajd Petőfi Sándor; li Ivás közben " c. humoros \;ersét adta elő KOVÁCS 
ZOLTÁNNÉ ILONKA tréfás alakítással. 

Vf~gezetül a VADRÓZSA,majd a BARTÓK tánccsoportok szerepeltek egy-egy 
magyar tánccal eredeti zenére, színpomp.ás !lépviseletben . ' 

A műsort VARGA LÁSZLÓ zárta be. kös'zönetet mondván a 130 fős közön
ségnek, a szereplőknek és rnindaioknak,akik a jól sikerUlt est előkészí
tésében résztvettek. A vendégek és a bajtásak,még közel éjfélig együtt 
maradtak a legjobb hangulatban. 
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Az évről-évre megismétlődő hagyományos összejövetel megrendezéséért 
sikeres megtartásáért a Rendező Bizottságot és VARGA LÁSZLÓ MHBK csop. 
qezető főrendezőt elismerés és dicséret illeti meg. (KGY) 

C~LGARY (Alberta) A ~.kir. Csendőrség alapitásának 112.évfordülójáról 
a bs-ak ez évben febr.13-án tartottak megemlékezést.melyen résztvett 
DOMOKOS SÁNDOR (Winnipeg,Man.,) a Bajtársi Levél főszerkesztője. A szt. 
misét Ft. LOWING mutatta be ,mig a szeITtbeszédet tisztelendő dr. UNGÁR 
PÁL mondotta a m.kir.Csendőrség szolgálatáról,mely ma már történelmi 
tény, melyre a még élő csendőrök büszkék lehetnek. Az énekeket vezette 
Id.KOVÁCS ZOLTÁN, zongorán kisért KOVÁCS ERNŐ. A Himnusz eléneklése 
után a magyar HősiemlékTe DOMOKOS SAJDOR tette le a közösség koszorüját. 

Ezt követte ízletes villásreggeli a Szt. István teremben,hol a bs-i kö
zösségek képviselőit, a vendégeket FAZEKAS LAJOS, a Vezetőség tagja, az 
összej övetel rend2zőj -= };.öszöntö'.::t 's. ' :\ me<;;emléke<.;és'c DO[liOKOS SÁNDOR tar
totta,aki beszélt háromhónapos otthoni üt járól. Elmondotta,hogy benyomá
sai szerint az ország csak felszinesen szabadült fel. ' A keresztény és 
erkölcsi alapon álló Magyarországért tovább kell dolgoznunk. véreinknek 
mind el kell menniök szavazni. hogy magyar,keresztény érzésG kormány le
gyen, hogy többsége legyen, hogy ne kelljen annak könyörögnie kétharma
dos többségért. Ezt a törekvést támogatnák, - ha majd erre a törvény le
hetőséget ad,- a külföldön élő magyarok szava~atai is. 

Találkozott vagy 10 bajtársával. rabtársával. Egyikük oda nyilatko
zott: " Új ra teljesjogü állampolgárnak érzem magam, a'z anyagi kárpótlás.
- ha nem is nagy összeg,- jobb ör~gséget biztosit, olyant, amit 10 évvel 
ezelőtt nem is álmodtam volna ~ , " ' .... ' Beszédét azzal fej ezte be," ... hogy 
nekünk, volt csendőröknek csak ' eg~ erős, nemzeti érzésG kormány fog va
laha is teljes igazságot szolgáltatni. Addig is: hiszünk Magyarország 
erkölcsi föltámadásában! " Elismerő taps követte a beszédet. A továbbiak 
során érdekes beszélgetés,alakült ki a külföldi magyar szavazatok fel
használásával kapcsolatosan. A vélemények megoszlottak. 

VégGl dr. KISS GYULA mondott köszönetet a szónokn~k, a megjelenteknek, 
továbbá FAZEKAS LAJOS bs. és feleségének, valamint mindazoknak, akik a 
sikeres összejövetel előkészitéséhez hozzájárültak. 

FEBRUÁR l4-én DOMOKOS SÁNDOR és küldöttség vett részt a magyar Kálvin 
Ref.Egyházközség 11 órás istentiszteletén, hol Nt. PUNGUR JÓZSEF ref. 
lelkipásztor emlékezett meg a 112. évfordülóról és mondott imát a Csend
őrség elesett, elhunyt és volt tagjaiért. 

FEBRUÁR lS-én 12:30-kor FAZEKAS LAJOS és felesége látták vendégGl DOMO
KOS SÁNDORT és a bajtársakat otthonukban. Az izletes ebéd elfogyasztása 
után megbeszélésre kerGlt a BAJTÁRSI LEVÉL szerkesztősége és kiadóhiva
talának áthelyezése \vINNIPEGRE, mig a Központ továbbra is Calgaryban 
marad. A megjelentek 'tudomásúl vették a változást és végzik tovább teen
dőiket. A Bajtársi Levél átadás-átvétele 1993.VII.1-ével lép életbe. (KGY) 

A MAGYAR SZABADSÁGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG (MSzVsz.) helybeli csoportja 
a calgaryi Magyar Kanadai Kulturközponttal közösen rendezte meg az 1956-os 
szabadságharc évfordülójának megünneplését a ' helybeli Magyar Kulturköz
pontban 1992.X.25-én d.u.4 órakor. 

Az ünnepséget megnyitotta VÁRVIZI JÓZSEF a MSzVsz. helyi csoportjának 
elnöke. Az ünnepi beszédet Nt.Dr. PUNGUR JÓZSEF ~ef.l~lkipásztor (Edmon
('on) mondotta. 
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A tizenkét számból álló gazdag mGsor tartalmazott szavalatokat, zene 
es táncszámokat, szerepeltek a cserkészcsapatok és a magyar tánccsopor
tok. A közönség lelkes tapsokkal jutalmazta a szereplőket. A mGsort ve
zette és zárószót mondott RÓZSA MIHÁLY. Az ünnepség a Székely Himnusz 
eléneklésével ért véget,. (KGY) 

' +++i ++ 
IV_ 

A MAGYAR ÉLET EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI ESEMÉNYEI_ 

EURÓPA 
SITKE, OSTFFYASSZONYFA (Vas vm.",) 1992.VII.16-án Sitkén, az emlék

parkban a hősiemléJr-.e·lőtt díszes üanepség~t ( ren'deztek azok tiszteletére, 
akik 1945-ben az ausztriai Mattsee-:-be.n a Szent Korona megmentői és őrei 
voltak. ~ 

.;-;.~ ünnepélyek egyik főcélj,-a vo.ltMr·" WORTH B .. ~ ANDREWS (Texas,USA.) 
kitüntetése, aki 19~5-ben, mint a megszálló USA h.adsereg hadnagya segí
tett biztonságba helyezni a Szent Koronát , Jelen voltak: Mr. ANDREWS, 
Col. CONCAN BUDAPESTI USA katonai attasé, PÁSZTOR LÁSZLÓ az AMOSZ (USA) 
elnöke, dr. ANDRÉ L.1\SZr.Ó bs-unk, a Texasi Magyarok Szövetségének elnöke, 
KÉRI KÁLMÁN t. vezds " . 1 o!::szággyGlési képviselő, a HOI-IE elnöke és a honvéd 
díszszázad . 

Ünnepi beszédet ~ondott a Szent Korona történetéről FRANK JÁNOS ezds., 
majd PÁSZTOR LÁSZLO ~éltatta az ünnepély jelentőségét, kiegészítve az ez
n '.des beszédét az Z G'. 1. : amit az amerikai magyarság tett a Szent Korona 
ügyében azzal; hog~ a hazaszállításból a magyar nemzetnek és ne a kom
munista diktatur&nt.k származ zon' előnye ~ ' VégGl angolúl megköszönte Mr. 
ANDREWS-nak segítségét , .. Ezt követ·te a hősiemlék megkoszorúzása. A kitün
tetéseket KÉRI KÁL~AN és a USA katonai attasé adták át Mr. ANDREWSnek. 
A magyarságért végzett munkájáért ugyancsak kitüntetést kapott PÁSZTOR 
Li,sZLÓ. Az ünnepsé~et a díszszázad dísz-tüze ., valamint díszmenet, majd 
t~rsasebéd fejezte 'be. 

A második 4nr..eps,é ,gre Ostffyasszonyfán került sor, ahol az odavalósi 
KOCSIS JÓZSEF volt ko~onaőr tiszteletére állított emléklapot és a hősi
emléket koszorúzták. meg a résztvevők. Az ünnepségeke·t dr. ÓDOR ZOLTÁN 
egyetemi tanár a Sitke-i Alapítvány alapítój? sz~rvezte meg nagy hozzá
é rtéssel és odaadással.I I ( }\r10SZ Hírszolgálat , dr. A. L. -) 

GRAZ (Ausztria) A Christiana Hungaria Keresztény Magyarok Egyesülete 
tg92.VIII.23-án tartotta Szent István-napi megemlékezését, mely Ft.NYERS 
J ÁNOS S.D.B. ünnepélyes magyarnyelvG a Szent-Háromság templomban mondott 
szentmiséjével vette kezdetét. Ezt követte mGsoros ünnepély az Erzherzog 

Joh~nn . nagyszálló földíszített különtermében,hol a HLszekegy elmondása 
után MART ON REZSŐ fhdgy., titkár üdvözölte a ven.dégeket, közöttük 8 ma
qyar dominikánust is, akik Grázban kapnak továbbképzést, s a magyar eqye-
sUletek vezet5it. '. 

Az ünnepi beszédet MAYE'R RUDOLF elnök monclotta. Történelmi visszapil
lantás után beszélt Szent István országépítő, egyházszervező munkájáról 
és külfölddel fenntartott kapcsolatairól. A Szentföldre igyekvő zarán
dokok részére Rómában zarándok-házat alapított. ODILO, Cluny-i (Saone 
et Loire) apát (élt: 962 - 1046) ... " hogy Felségtek lelkében mily nagy 
buzgóság árad vallisunk tisztelete iránt, csaknem az egész világ hír-
deti ... " szép sikerrel előadott szaval~t és éneklés után ugyancsak az 
Egyesület titkára ~ondott köszönetet a szereplőknek és a megjelenteknek, 
majd a Himnusz eléneklése után bezárta az ünnepséget. . 
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1992.okt.11-én a Szentháromság templomban szentmise keretében szentel
te meg az Egyesület üj, koronás, címeres zászlóját Ft.NYERS JÁNOS S.D.B. 
plébános. Az üj zászlót MART ON REZSÓ öregcserkész, az Egyesület titkára 
hozta be a templomba magyar cserkészek kiséretében. Jelen voltak: az 
osztrák hadsereg, az osztrák bajtársi Közösség l~épviselői. Az elnök be
szédében köszönettel emlékezett meg a magyar menekliltekkel szemben tanu
sított áldozatkészségről azzal, hogya központi, a stájerországi és a 
burgenlandi zászlószalagokat is a ztsz16ra teszik. E~ytenannak a remé
nyének adott kifejezést, hogy ez a zászló itt, GrázbaJ1 a barátság szim
bóluma lesz .• ~ szentmise a magyar és a pápai himnUsz eléneklésével, az ün
nepség pedig a Johann. Erzherzog szálló klilöntermében társasebéddel ért 
véget, nagyon jó hangulatban. 

Ugyancsak a szálló külön'termében, 1992 dec. 22-én tartotta meg karácso
nyi ünnepélyét az Egyesület, tagjai és barátai részvételével. Ima, az el
nök üdvözlő beszéde, énekek,egy Ady vers,s a fiatalok bevonulása meg~e
remtette a karácsonyi ~angulatot. A műsor végén MAYER RUDOLFNÉ, az elnök 
felesége a jókívánságok után egy-egy becsomagolt ajándékot adott át a 
megjelenteknek. Ó volt a jólsikerült ünnepély előkészítője,odaadó rende
zOJe, miért is a titkár mindannyiuk hálás köszönetét virágcsokor átadá
sával fejezte ki. (B.J. 1992.1.27.-) 

KANADA 
CALGARY (Alberta) A KÁLVIN, MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ meghívására 1992. 

YII.13-án istentisztelet után " b~c~Q-banketten vett bücsüt a város ma
gyarsága " jaádi dr. Nt .. GÖNDÖCZ KÁLMÁN ref .lelkipásztorától nyugalomba 
vonulása alkalmáb61. ' 

Nt.dr. GONDOCZ 14 even át volt lelki gondozója a város magyar ref. 
híveinek s ugyanakkor a magyar k5zösségben a keresztény magyar szellem 
ápolója és képviselője, a helybeli Magyar Egyházak és Egyesületek Bizott
ságának egyik vezető egyénisége volt~ 

Ha majd egyszer a város magyarságának üjabb történetét megírja valaki, 
az elmült 14 esztendőről azt is meg fogja írni, ho~y erre az id6szakra a 
magyar egyházak és egyesületek békés élete nyomta rá bélyegét. 

Nyugalomba vonulása alkaimtból búcsút vettek eőle a Dél-Alberta-i 
Presbyteri Egyházmegye moderatora ( dr.GÖNDÖCZ a 84. albertai zsinat el
nöke volt), Ft. MOLNÁR ISTVÁN plébános, dr. KISS GYULA a r-LE.E. Bizott
~ágának nevében. Bücsúztakmég tőle ~s feleségétől BAL~S BftLA a magyar 
kormány Calgary-i tb. konzulja; a női kör elnöknője; KÖVÉR TIHAMftR egy
házközségi gondnok, munkatársaik és a magyar iskola. (KGY) 

A SOUVERAIN SZENT LÁSZLÓ TÁRSASAG (1861) ts REND és a VITÉZI REND 
helybeli csoportja 1993.I.17.-~n istentiszteletek után rendtársi ebédet 
rendezett az Árpádházi SzentErzsébet Egyházközség Szt. István termében. 
A vendégeket ZSITVAY SANDOR szék.tartó üd.vözölte. Az 1992-ben elnyert 
rendi jelvények átadása után Nt.dr. PUNGUR JÓZSEF ref. lelkipásztor mon
(10tt asztali imát, s felszolgál~ák a jéízű és bőséges ebédet. Az ünnepi 
heszédet MAGAS ISTVk~ a MSzVSz elnöke mondotta, aki hazai látogatása al
kalmával szerzett benyomásai és tapasztalatai alapján adott színes és 
értékes tájékoztatást avendégeknek. 

A legjobb hangulatban lefoly't összejövetel a késő délutáni órákban 
I" :d véget. (KGY). 
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MAGYARSÁGTUDAT LEXIKUN ALAPÍTVÁNY 
( Calgary, Alberta, Kanada) 

ENCYCLOPAEDIA HUNGARICA 
Válasz a megjelent kritikákra. 

Négykötetes munkánk 1. kötetének '1992 augusz,tusáb~n történt megjele
nése óta hazúlról.; sok 'elismerő levelet, a hazai lapokabn több kritikát 
f~.,.ptunk. Köszönettel vettük minden jósz~.ndékú, tárgyilagos kritikát és 
készséggel válaszolok ~rr~. Válaszomat ~ ~ülönböző lapokban megjelent 
cikkekre jelen irásommal egységesen adom meg. Amelyik kritikát azonban 
Tlem tartj uk tárgyilagosnak, arra nem reagálok . 

Számítva arra, hogy encyclopaediánk nemzeti alapokon álló szemlélete 
a többévtizedes idegen megszállástátélt magyarság számára szokatlan hang
vételű, szerkesztési módszereink újak, ezért az l.kötet előszavában ezek
re kitértünk. Ha azonban egy kritikusnak nem volt annyi ideje, hogya 
778 oldalas kötet kétoldalas előszavát elolvassa é~ mégis kritikát írt, 
számolnia kellett azzal, hogy megállapításai sok esetben félrecsúsznak. 

"Aranyvonat" círnü szócikkünk kapcsán egy kritikus föltette a kérdést, 
hová lett az aranyvonat? Cikkünk alapján megállapította, hogy az egyéb 
értékek mellett a Magyar Nemzeti Bank aranyfedezetét képező 36.5 tonna 
arany a Magyar Köztársaság jelenlegi adósságának teljes kiegyenlítésére 
bőven elég lenne. Fölvetette a kérdést, vajjon beleszámították-e azt a 
jóvátételi kötelezettségein~ törlesztésére és ennek, valamint az arany
vonat szállítmánya sorsának kideritéséhez segítséget kért. Gondolataival 
teljesen egyetértünk és az encyolopaediában írtakan túlmenően kiegészí
tésül még az alábbiakat közölhetjtk: A kiszállításra a magyar kormány 
M.kir.BM. 1944.XII.7-i 585,278/1944 Res.VIL.számú rendeletével intézke
dett. A szerelvény biztosításához kirendelt 47 fős csendőrkülönítmény 
parancsnokának, DEME Lajos csendőrszázadosnak visszaemlékezései és REK
TOR Béla: A Magyar Királyi Csendő~ség Oknyomozó Története adatai szerint 
fogságba eséskor a 3.US hadsereg parancsnoka, G.S.PATTON, Jr. tábornok a 
szállítmány biztonságár-ól gondoskodott és a csendőrosztagot feladatában 
:nt~gerősí tette, támogatta mindaddig, amíg QUAND Richárd vagyongondnok , a 
M.N.B. nyug.vezérigazgatója az oltalmi kUlönítményt szép köszönőlevéllel 
elbocsátotta. Ezután az amerikaiak a szállítmány t átvették. Az aranyvonat 
visszaszerzésével kapc~olatban ai Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent 
Magyar Történeti. Kr0l10lógia. IV. kötete L03G. oldalán ez áll: " 1946. augusz
tus 6-án Budapestre érkezik a Magyar Nemzeti Banknak Németországba hur
colt mintegy 32 tonnányi aranykészlete". Ezzel szemben Deme százados 
visszaemlékezései szerint az ameri~aiak tévedésből többet, 37 tonnát ad
tak vissza. 

Az amerikai és k2nadai előfizetők részére az 1. kötetet a kiadó már 
hajó-postára tette. Megérkezését a főszerkesztő mindennap várja. 

A 2. kötet lektorálás alatt van. 
A szerkesztőbizottság nevében: 

Dngossy László főszerkesztő. 
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l. 

v. 
CIKKEK, NYOMOZÁS BEszÁKCLÓ:=:<. 

DOMOKOS SÁNDOR: 

Az 1992-es háromhavi hazalátogatásom tapasztalatai. 

Három hón~p egy negyed év,mely elég arra,hogy a hazalátogató magyar 
belelásson az otthoni politikai életben dúló harcok hátterébe. Nem csak 
a felszinen mutatkozó könnyen felismerhet6 eseményeket veszi észre,hanem 
a jó levélolvasóhoz hasonlóan megsejti a sorok közötti üzenetet is. így 
a ~átsó mozgató rugók világossá lesznek a számára. Jelenleg ádáz küzde
Jem dúl a kormány magyar-keresztény irányzata és a jelen kozmopolita 
nyugat-utánzó, de valóban a múlthoz fűződő kapcsolatait. takargató bal
oldal hatalomratörő törekvése között. A kormány azért nem mer erős kéz
zel kormányozni, mert akkor a~onnal rásütik a náci-fasiszta jelzőt. Ez
zel szemben az elienzék hangoskodhat, ahogy akar, az erkölcsösség ál
szent maszkja mögűl, magát, mint a "demokrácia" igazi bajnokát tüntetve 
föl. 

Sajnos, kevesen merik feltenni a kérdést, hogy a Kádár évek kiszolgá
lói, vagy azoknak fiai milyen szavahihet6séggel birnak, mikor ma a szó
székről a megbékélést és a civilizáltságot hirdetve lépnek a nyilvános
ság elé. Az egyszerű emberek felismerik és kifogásolják ezt.De 6k nem a 
simára fésűlt költők, rádió- és T.V. igazgatók, vagy filmrendezők szel
lemes simulékonyságával teszik ezt, hanem a proli gyerekekt61 megszokott 
tangon. 6k hangosan orditának, buta meggondolatlanságból bántó és provo
kativ jelvények alatt tüntetnek. Így aztán könnyen lehet 6ket fasiszták
nak, náciknak, terroristáknak', antiszemitáknak nevezni, hiszen magatar
tásuk erre mutat. Pedig ez nem mási mint pónt ~Z előbb felsorolt jelzők 
megbélyegzésével beléjük fojtott szó haragja. Természetesena kormány fél 
:;7.ektől az elemektől és igyekszik magát elhatárolni tőlük. Van is talán 
egy kis réteg, mely valóban szélsőséges, de ezek me~közelitőleg sem je
lentenek akkora veszélyt,mint nemzeti reputáción]; rombolása. 

A szlovák és a román nacionalisták csálTIcsogó örörr~el ismétlik,hogy mi 
magunkat bélyegez zük ismét fasiszta nemzetnek. Hi&b& tűzik fel ezek az 
ifjak az " Antifasiszta - Antikommunista" jelszót ,a zászlajukra, mert 
őszintén elitélik mindkét szélsőség elnyomó jellegét. A sajtó az II anti
kommunista" jelzőt azonnal azonositja a széls6jobbal, belefojtva a szót 
~~ 8Z ellen tiltakozó fiatalokba. Mert a sajtó hatalma óriási. ts az 
nyílvánvaló , hogy az úgynevezett I;urbánus" réteg sokkal j obban tudj a 
irányítani, helyesebben manipulálni a sajtót, mint a "vidékiek" művelet
len, faragatlan, de érzéseiben h~zafias tömege. Nem is mulasztja el a 
liberális sajtó, hogy ki ne gúnyolja a "magyarkodók" népi tömegét. 

Tudom, ezzel nem mondtam újat. Ezt mindenki tudja ma Magyarországon, 
de a hazalátogató emigráns szeme e161 ezek a titkos rugók rejtve marad
nak akkor, ha csak néhány hétre jön és nincs ideje kielemezni a dolgok 
hátterét. 

Augusztus 19-én volt a Ludovikás és katonaiskolás találkozó, mely 
~gyben az én évfolyamomnak - az 1942-es junius 18 avatásnak,- az SO.év
iordúlója is volt. A nagy tömegben nehéz volt találkozni régi cimborák
kal. Rekken6 volt a hőség is. PERJtSI GYURKÁVAL, KADOCSA GABIVAL,RAJKI 
ALADÁRRAL, AYKLER ZSIGÁVAL, DOBÓ JÓSKÁVAL és MÁRCZI ROBIVAL találkoztam 
'jE:!stületünkb61. 

Augusztus 20-án a Kossuth téren került sor az UJ magyar Hadsereg fia
tal tisztjeinek eskütételére. Sok jel mutatott arra, hogy 6szinte törek
vés van a tradiciók fenntartására. A régi zászlók megjelentek honfoglaló 
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lovasoknak öltöztetett katonai kísérettel. De bizony a Ludovika ősi 
zászlaja hiányzott. 

, .. ,, :\, to-

ESKÜTÉTEL. 1992 aug.-

t Hallgattam tiszti esküvéstek 
fiatal tisztek. Lelket vártam. 
Magyar lelket, zengő kiáltást, 
szent esküvést ... de nem találtam. 

Helyette csak langyos szót hailék; 
eskü helyett csak fogadalmat; 
"Haza" helyett köztársaságot ... 
Ez minden, mit a szíved adhat? 

"Élet" helyett "legjobb tudást" csak? 
Ez is úgy hangzott,oly kimérten, 
hűvös bölcsen és meggondoltan 
a Parlament előtti téren. 

Hej, másképp volt ez akkor régen ... 
Fél évszázad telt el azóta; 
A kardunk röppent hüvelyéből 
"Eskühöz!" hívó vezényszóra. 

Sütött a nap, hevült a lélek 
és szállt az elszánt eskütétel, 
melyben nem volt sem megfontoltság, 
sem alkuvás, sem semmi kétely! ... 

Egy emberként esküdtünk együtt 
úgy összeforrva mind egyszálig 
az életünket ajánltuk föl: 
" A szent Hazáért r.1indhal á lig!" 

Aug.2S-én az Esti Hírlap riportere megkeresett a Ludovikás Találkozó 
dl~almából. Kérdések élessége jól mutatja a sajtó szellemiségét. 

Szept. lS-én az MDF hívatalos lapjában ekkor jelent meg egy eszmefutta
tásom "A remény poharaH · címmel. 

Szept. 29 és 30-á~ zajlott a SZemere Bertalan Rendészettörténelmi Ta
lálkozója. Erre több cső.tiszttel együtt magam is meghívót kaptam. Csak 
azt mondhatom, hogya legnagyobb megtiszteltetésben és bajtársias fogad
tatásban volt részünk .· Dr. SZAKÁLY SÁNDOR történész és dr. PARÁDI JÓZSEF 
történelmi kutató, a Csendőrség valódi történelmi ismeretében, ennek meg
felelően, megkülönböztető bajtársiassággal fogadtak mindannyiunkat. A 
Szemere Bertalan Társaság elnöke, Dr. KESERŰ ISTVÁN ' alezredes ú r is ha
sonló elbánásban rés?esített b~nnlinket: A Testületlink részéről megjelentek 
;J c . BALLÓ ISTVÁN őrnagy úr, mint rangidős, azonkí'iűl PERJÉSI GYURKA és 
HAJNÁDI GYÖRGY és jómagam. Az előadáson· SZAKÁLY SÁNDOR és PARÁDI JÓZSEF 
is foglalkoztak a ' Csendőrs~g múltjával, kihangsúlyozva annak kifogástalan 
és európai szint.ü l'r,üködését. Az értekeziet. v2gér. lJr. BALLÓ ISTVÁ!"~ tett 
kiegészítő megjegyzéseket a csendöri szolgálattal kapcsolatban. Én is 
felszólaltam, kihangsúlyozva, hogya csndőri keménység mögött mindíg 
ott dobogott egy megértő szív is, melyet a propaganda igyekezett elhall
gatni. 

A Találkozó végén egy bajtársi vacsorára kaptam meghívást Dr.BALLÓ 
őrnagy úrral együtt, ahol az osztrák csendőrség megfigyelő tisztje, egy 
c.rnagy is jelen volt. h meghívás azoknak szólt, akik külföldről jöttek 
el a Találkozóra. " 

A vacsorát megelőzőleg egy nagyon érdekes előadást hallgattunk végig, 
melyet Dr. HABSBURG OTTÓ adott személyesen a rendőrtiszt képző főiskola 
h il llgatói számára. Előadása tárgya Magyarország megítélése volt az Euró
pai Közösség részéről. Az volt mondanivalójának lényege, hogy Hazánk ma 
nagyobb elismerésnek örvendhet Európa nemzeteinek sZeInében, mint e szá
~.~ a.dban valaha is. Figyelmeztetett, hogy nagyon szorosra kell füzzük 
kapcsolatainkat Nyugattal, mert a Szcvjet hat.alom szétesése során kelet
~~ezett válság, még az orosz területen élő nemzetiségek véres konfiktusá
hoz is vezethet . Ebben az esetben mi, egy peremen elhelyezkedő kis or
szág egyedGl Európttól remélhetünk védelmet. 

Résztvettem Kazinbarcikán ~z emléktábla leleplezésén azon Bajtársaink 

- ?9 -



Budapesten , a Rendőt-ti·szti Főiskola 

konfel-enciáján résztvevő csendőr bajtársak 
1992. IX. 29-30. - án. 

emlékére, akik szovjet fogságból való hazatéré sük után még itt végeztek 
rabszolga munkát. LAM B~LA bajtársunk szólt az egykori rabok nevében. 

Pestre visszatérve kissé meghűltem és nem óhajtottam kimenni a Kos
suth téren rendezett Okt.23. ünnepségre. Így csak t.v-on keresztül le
hettem tanuja. Ott láttam a tüntetést,-melyet azóta is napirenden tart 
az elle nzék,- mikor is a tömeg GÖNCZ ARPAD Elnök úr működése iránti rosz-
szalását fütyüléssel fejezte ki. , 

Alkalmam volt meglátogatni a Várban az "Emigráció a Hazáért" c.kiállí
tást. Nagy meglepetésemre ott fedeztem föl, hogya Winnipegben felállitott 
"Cry fo r Freedom" e. szobrom', mely a winnipegi International Centerben 
van, egy felnagyitott fényképpel a kiállitáson is helyet kapott. 

Ottartózkodásom kiemelkedő eseménye a 80 éves Rökk r·1arikának a "r.1arica 
grófnő"-ben t6rtént vendégszereplése volt. A nagy-operettek tradiciójának 
megfelelő gyönyörű kiállitásban rendezett előadás közönségének fele leg a
J.ább osztrák volt. Rökk Marika, korát meghazudtoló rugalmassággal, csodá
latos táneprodukeiót mutatott be, amit a közönség vas-tapssal jutalmazott. 
A "Szép város Kolozsvár ... hol minden piros, fehér,zöldben jár ... "e. dalj-, 
véget nem érő újrázás kísérte. 

Még egy nagy élmény gazdagitbtta látogatásomat és ez, a halottak nap
j á n a JOl-es hősi parcella meglátogatása volt. Az utolsó két évben sokat 
tendeződött a temető. A csak kutyafuttában elhantolt tetemeket most fel
ásták és a sírokat rendezett sorokban felállított kopjafákkal jelölték 
me g. Sok katona-bajtársam sirját fedeztem föl, többek között évfolyam
társamét, Csúcs Gyurkáét. 

Ezzel beszámolóm végére értem. Mozgalmas, élménydús J hónappal lett 
gazdagabb az életem. A kivágott tölgy most újra kezdi bontogatni hajtá
sait, de a 41 keserves év nem múlik el nyomtalanúl. Kivágni a fát percek 
~dve,de újra virágzóvá növeini hosszú, áldozatos évek munkája lesz. Mert 
tcmbolni könnyű, de építeni nehéz. 

-+ + + + + 
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"CRY FOR FREEDOM" 
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emléktáblája 
l3udapesten, az Országház utca 23. szám alatt. 

Állííc,úák: 1992.111.19. - én. 
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Montreal , 1992. okt. 24. -

Kedves Bajtársaim és Rendtársaim! 

1992.aug. második felében hosszabb időt töltve Magyarországon,részt
vettem a 100 éves Ludovikás zászló átadásán a Hadi Múzeumban, a Ludovika 
Axadémián az SO éves hadnagy-avatási évfordúlómon, a Parlament előtt az 
J992.évben sorrakerlilő hadnagyok avatásán, majd Bécsben a 2 napos Vitézi 
S~ék évi űlésén és Találkozóján. 

Ugyancsak részt vettem volt századom S thtts-e - köztlik a volt irno
kom - által rendezett diszebéddel egybekötött összejövetelen. Fe lejthe
tetlen élmény volt számomra. Az egyiknek vendége voltam Hódmezővásár
helyen. 47 év után láttuk egymást és 2Z a tisztelet, szeretet nagyon jól 
esett. Szabadkán kezdtem velUk, majd fót,a Királyi Vár, Kőszeg, Ve lem, 
védőállásban és a meneklilés. 

EgyikUk őrségben volt, mikor a nagy olvadás Velem-ben - a Szt. Korona 
rejtekhelyén,- a talajviz feljött; rohanva jött éjjel hozzám, hogya viz 
elönti a Szt. Korona ládáját. De csak vak lárma volt ... A visszaemlékezé
sek a 9.gy.e. II.zlj. beosztására nagy élmény volt. 
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Visszatérve Magyaror~zágra: keresztül-kasul járva az országot kiér
tékelve, a kis falukban és városokban, a körliltekintéssel végzett meg
figyeléseimet. Ugyancsak a sajtótermékek közléseiből volt aikalmam köze
lebbről megismerni és elég jó képet alkotni magamnak az otthoni valódi 
helyzettel kapcsolatban. 

Több pozitív, örvendetes dolgot és fejlődést tapasztaltam különböző 
téren, de sajnos, még sok a negativum, politikai és gazdasági téren.Pa
naszok, elégedetlenség, becsapottság érzete, politikai közömbösség, sőt a 
jövőtől való komoly félelem a jellemzője a kis-emberek megnyílvánúlásai
nak. A rendszerváltozás meg volt ugyan, de általában a volt kommunisták 
tartják kézben most is a hatalmat, szinte minden téren. Az árak emelked
nek, a kereset marad és a munkanélkliliség szaporodik. A klilföldi nagy tő
kések befektetésétöl félnek, hogy akkor esetleg beleszólást is követel
hetnek az otthoni dolgokba és ezek a volt korrmunistákat és azok kiszolgá
lóit szakértőkként - helyezik -újabb poziciókba. 

A mai vezetőréteg egy részének a helyzete nagyon nehéz,ugyanis~ha ki
mondják azt a szót,magyar,akkor már is nacionalisták és ugyan csak nagy 
falakba litköznek, ha kereszténynek vallják magukat, mert akkor meg anti -
izraeliták/antiszemiták. 

A mai újságokban egy-két kivétellel, a rádióban és TV-ben is csak 
rosszat,kellemetlent és bizonytalanságot olvashatunk, vagy hallhatunk a 
kormány tehetetlenségével és a jövőjével kapcsolatban. A magyar újságírás 
elvesztette erkölcsi hitelét otthon. A klilföldnek eladott sajtó magyarel
Jenes, nemzetellenes és kibontakozás-ellenes, a kormányellenesség mellett. 

D~ ne veszítslik- el a türelmlinket, mert máról holnapra nem lehet 45 év 
gaztetteit és mulasztásait rendbe hozni~s, ha neklink talán lassan is,de 
bekövetkezhet az -igazi rendszerváltás. Ha tudunk valamit tenni, vagy se
gíteni hazánknak, néplinknek, azt ~rezzlik kötelességlinknek a jövőben is, 
mint azt eddig is tettlik. 

A Bajtársak és a Rendtársak összeírása és szervezése otthon megindúlt 
nagy érdeklődéstől kísérve. Vellink együtt vallják, hogy örökösei, zászló
vivői vagyunk egy valláserkölcsi és hazafias alapokra épített szellemiségének. 

A mi emigrációnk katonai emigráció volt és a hadsereglink 1945 tavaszán 
még folytatta a harcot a kommunizmus ellen. Néplink nem csak határaink 
védelmét bízta ránk, hanem Nemzetlink becsliletét is. 

Minden Bajtársamnak, Rendtársamnak ezúton kivánok kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog újévet, az Úr Isten áldását kérve Mindannyiukra, 
családjaikkal együtt. 

U.i.: Kérlek, ne felejtkezzél 
meg TÁr·1OGATNI ANYAGILAG 
szervezetedetl ! ! 

RADA TIBOR 

Bajtársi és Rendtársi szeretettel: 

vitéz Detre Gyula 
főcsoportvezető, székkapitány 

+ + + -+ + 

BESZÁMOLÓ A NYÁRVÉGI MAGYARORSZÁGRÓL 
LUDOVI KÁS SZEMMEL 

I Részletek I 
Rengeteg beszámolni valóval érkeztünk vissza a feleségem~el együtt tett 

Magyarországi látogatásunkról. 
Hat hétig - a mi számunkra csak három hétig - tartó kánikula volt ha-
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zánkban. Hintha a trópuson lettünk volna. A hőmérséklet minden nap 34-38 
fokra emelkedett, minden sárgára száradt, de a Főváros kőrengetegei közt, 
a szinte olvadó aszfalton a magánautók, a teherautók és a taxik 70 km.-es 
sebességgel szágúldoztak, mint ahogy ezt teszik már évtizedek óta, pedig 
a benzin ára manapság literenkint 66-69 forint ( l kanadai dollár ).Ez 
a nyüzsgő, pezsgő élet jellemző volt az olimpiai győzelmek fényében és a 
valódi napsugárban sütkérező otthoniakra, akiknek legnagyobb része tri
kókban, lenge ingekben és rövid nadrágokban igyekezett elviselni a forró
ságot. Csak az ünnepségeken aktívan résztvevők vették fel a sötét ruhá
j~kat. ünnepség pedig volt elég. 

Aug.20-án megtartották a Sz~.István napi megemlékezéseket,mintegy 7000 
delegátus megkezdte a Hagyarok Világszövetsége III.kongresszusát,a parla
ment előtt felavatták az új hadnagyokat. Az utóbbin személyesen is ott 
voltam. 

Számomra fontosságban is, mindezeket megelőzte az az eSeménysorozat, 
amely a volt tiszti akadémiák és a hadapródiskolák végzett jeinek a sza
bad Hagyarországon megtartott első világtalálkozójával és a ludovikás 
zászló hazatérésével volt kapcsolatos. 

tI : helyet kaptam a küld6ttségben , amely 47 évi vándorlás után hazahoz
ta a Ludovika Akadémia 1901-ben, ~ég Ferenc J6zsef által adományozott 
zászlaját. A New York-ból érkezett zászlót az otthoni volt ludovikások 
meghatódva fogadták a rep.téren. Másnap. aug.17-én, v.MÁRTONFALVAY HUGÓ, 
a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének közp.vezetője, egy hosszú és min
denre ki térő beszéd keretében adta át a zászlót KÉRI KÁU.1ÁN tar-t. vezérez
redesnek, a Honvéd Hagyományőrző Egyesüle't elnökének, aki korát meghazud
toló energikus beszéddel fogadta azt, majd nyújtotta tovább KORSÓS LÁSZ
LÓ ezredesnek, a Hadtörténeti Múzeum igazgatójának. A szép, d~ rögtönzött 
ünnepségről, amely a Hadtörténeti Intézet zárt udvarán zajlott le,a Ma
gyar Televizió is felvételeket készített . Aznap este az egész ország lát
ta a küldöttséget, akik jelenlétükkel a zászló Ludovikához kapcsolódó 
történetének az utolsó fejezetét irták. 

Az r·mBK oltaimé'-. alatt és az egykori ludovikások által 4 évtizedig őr
zött zászló Magyarországon azóta újabb otthonra talált. Sorsát dr. FÜR 
LAJOS honvédelmi miniszter parancsa rendezte, amelynek értelmében a volt 
H.Kir.Honvéd Ludovika Akadémia zászlója a KOSSUTH LAJOS KATONAI F6ISKOLA 
birtokába került. Az ü~nepélyes átadás, katonai díszelgés keretében 1992. 
szept.19-én történt SZentendrén, a főiskola alakúléterén. A zászlót eZen
túl ott fogják őrízni. SZABÓ JÁNOS vezérőrnagy, főiskolaparancsnok ígé
rete szerint! " 'tisztelettel és becsülettel." 

A városnézés közben nerr. kerülte el a figyelmemet a volt szovjet és kom
munista uralom emlékműveinek a leszerelése, amely sZept.közepén újabb 
lendületet kapott. Lebontásban vol~ a Gellért-téri szovjet hősi emlékmű, 
eltüntették már a szovjet katona alakját ~s a feliratokat a Gellért-hegyi 
nagy emlékmű aljáról. Osztyapenko és Steinmetz kapitányok szobrai is el
költöztek már. 

A Magyarok Világszövetségének kongresszusáról hazatért T6KÉS LÁSZLÓ 
ref.püspök 10-napos éhségsztrájkot tartott, hogy felhívja a világ figyeI
mét a romániai antidemokra'tikus helyzet ,folytatólagosságára, köztük az 
ottani magyarok üldözésére. CSURKA ISTVÁN is megírta dolgozatát: "Néhány 
gondolat a rendszerváltás két esztendeje és az t1DF új programja kapcsán" 
címmel, amely nagy vihart keltett az újonnan mcg~yílt őszi parlamentben 
és a médiákban. A közvélemény felháborodásának eredménYe több tüntetés 
és egy ellentüntetés volt a magyar rádió és T.V.épületei előtt, amelyeken 
tíZezrek (40-BO,OOO-ig) vettek részt mindkét oldalról, de sZerencsére 
nem egyszerre. 

- 33 -



Szomorüan jöttem el szü16hazámb61, amelyet ellenségei kivUlr61, be
~ülről ~gyará~t , támadnak éS"szinte ö~szeh~ngo~tan i~yek:znek a,magyar 
erdekekert szolasra emelkedoket megfelemlltenl, faslsztaknak belyegez
ni és a szót beléjük fojtani. 

+ + + + + 
PINTÉR ALADÁR (Victoi-ia, B.C.Kanada) 

AZ ELSŐ KATONA I VI LÁGTALÁLKOZÓ 

(Részletek) 

Az 1992. ev aug. hónapját, amikor a velünk,volt hívatásos tisztekkel 
kapcsolatos budapesti. találkozók és egyéb programmpontok voltak tervez
ve, Magyarországon töltöttem. A cső.-ket beleveszem, akit tudok, de 
süly t velünk nehéz lesz képezni a számbeli kisebbségünk folytán. Persze 
sok volt még biztosan, akiket én nem ismertem. Az els6 összejövetelünk, 
sajnos, egy cső. osztály társam: MALLAsz EGON temetésénél történt. A MU
szaki Akadémiát végezte 1944 augusztusában. Ő volt évfolyamunkban a hír
adós. A szertartáson nagyszámü bs., barát és rokon bücsüztatta Egont és 
természetesen az osztályunk még élő és . elérhetőtávolságban lévő része 
l:iánytalanúl megtette utolso tiszteletadását. - KÉPÍRÓ S}\NYI barátunkat 
{s öccsét, KALr·1ÁNT is meglátogattam. Aránylag j ó egészségben vannak. 
19-ére volt meghírdetve a volt Ludovikán egy nagy viltg1:alálkozó,a Ludo
vika falai közUl kikerült tisztek rendezésében. FbldBla~tival mentünk oda, 
t·ekintve, hogy ~ár Pesten is elég nehéz parkolni. Unokaöcsém,volt nagy
váradi tUzér hadapródiskolás é~ felesége társaság~ban mentem. Kiszállás
kor rögtön belekeveredtlink egy z6mnel 65 és 80 közti, nagyon katonás moz
gásü ( a vér nem válik vízzé ) ::töregurak"-ból álló; illetve menő oszlop
ba és a főépületet jobbkéz felől elhagyva, (nekem) szokatlan egyenruhába 
búj tatott irányító és ellenőrző közegek között bej ut:ottunk a "Nagyrétre" . 
A -gondolom- ezernél több látogató között hangyaboly-·szerű nyüzsgésben 
igyekezett mindenki keresni rég-ne~-látott bajtársát, barátját. Ez az i
gyekezet, a különböző évfolyamok tömörűlését elősegítendő felállított 
asztalok ellenére sem járt mindíg sikerrel. A szónokok tribünje előtt 
i · ~}állított széksorokon is sokan ültek ugyan, de a jelenlévők nagyrésze 
rl park fái alatti árnyékban keresett menedéket a napon az 50 fok C-t is 
meghaladó melegben. ( Ilyen meleget csak egyszer éltem át 32 évi argen
tinai életemben közép-Argentinában, de akkor sem ilyen hosszü ideig,mint 
most, Pesten ). 

Az elhangzott nagyon épűletes beszédek elmondói közül személyesen csak 
MARTONFALVAY HUGÓT ismertem és KÉRI KÁLMÁN vezérezredes urat, az öreg 
Kálmán Bácsit, aki a 90 évet meghaladt kora ellenére, olyan frissen mo
zog és beszél, mintha csak feleannyi volna. Már természetesen nyugdíjban 
van, de még aktív országgyUlési képviselő és nagyon kiáll a "régi katona 
}: .. 'ij társai" mellett. r-1int ilyen, term,észetesen közszeretetnek örvend kö 
zöttlik. 

Mivel külön cső.asztalt nem állított a rendezőség, a bs.-ak közűl csak 
azokkal beszéltem, akiket személyesen felismertem. (Nem volt mindenkin 
jól olvasható névcédula). A volt osztálytársaim közUl öröm~el öleltem 
meg az elsők között BALÁS GYULÁT, aki váltósülyü birkozóbajnokunk is 
volt. (Több éven tartó főiskolai és egyéb birkozói p~lyafutása alatt so
ha le nem győzték.) Az osztályból ott voltak még WELS PISTA és ZOLTAY 
MIKLÓS, akivel kapcsolatban az a szerencse ért, hogy nem csak az Akadé
mián voltunk padszomszédok, de o, mint nyugdíja.s mérnök velem együtt, 
szintén itt, Victoriában él. 
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/ Pintér Aladár fölvételei 
Az elso Ludovika Akadémia és kat·onaiskolás világ~alálkozó 
résztvevoinek egy része a L.A. nagy-réten 35-40 -os káni
kulában ~udapesten, 1992 augus ztus 19·-én • 
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------------TPin't"é-r--Aladár-rÖivé"t-ele} 

Társasebéd Szentendrén, a L.A. utód~a 
a Kossuth Lajos Katonai Főiskola étkezde jében 
középen áll Szabó János vőrgy. a Főiskola pk-a 

1992 augusztus 21-én 
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Az előző é~foliamokból az első két ismerős: sUT6 PISTA és FUS TER 
JEN6 voltak. Több ,másról hallottam, hogy ott vannak, de hiába kerestem, 
nem tudtam megtalálni őket. Valószinüleg ők is lázasan kerestek valakit. 
Kétségkivül az óriási hőség is nyomasztólag ha~ott a koncentrációs ké
pességeinkre ... Az utóbbi években valahol megtalált és restaurált "Lu
dovika Szobrot" újra felállitották a "Nagyréten". Ezt is megkoszorúztuk. 
c~öbbek között KÉRY KÁLr.1ÁN Bácsi is letett egy koszorút. A hivatalos ak
tusok után még nagyon sokáig élénk "nyüzsgés" volt a "Nagyréten" az é
telt-italt osztogató sátrak között és a park fáinak arnyékában. Renge
teg, fél évszázad óta megszakadt baráti, bajtársi kötelék kapcsolódott 
újra szorosra. Hagyarországon ezalatt az idő alatt, sokminden vissza
fordithatatlanúl megváltozott, de a Ludovika "Nagyrét"-je a park fáival 
és a Főépülettel a háttérben a régi idők illúzióját keltették. 

A~g.21-én reggel a Ludovika épUlete előtt több aut6buszrakományt ki
tévő bajtárssal, (egyesek családtagjaik kiséretében) kivittek bennünket 
Szentendrére,ahol a pk. ,SZABÓ JÁNOS vezérőrnagy megmutatta nekünk a 
"Ludovika Akadémia" utódját a "Kossuth Lajos Katonai Főiskolát". A "hall
gatók", - ahogy őket nevezte,- pillanatnyilag szabadságon voltak,de a 
parancsnok kb. tucatnyi törzs és főtiszt munkatársával, olyan mindenre 
kiterjedő figyelmességgel, tiszteletteljes udvariassággal és látható baj
társi szeretette~ kalauzoltak bennünket körUl, amire legmerészebb álma
inkban sem voltunk elkészUlve. 

A vele együtt az emelvényen álló munkatársainak bemutatása után, rövi
den ismertette a magyarországi tisztképzés 1945 utáni alakulását napja
inkig és a köieli jövő terveit. A Főiskola felvételi vizsgája és az okta
tás anyaga, valamint a sikeres elvégzés utáni diploma kettős. Egy kato
nai: hadnagyi (az évfolyamelsőket főhadnagynak avatják) és egy polgári, 
Altalában mérnöki. A tisztek, akárcsak régen, most sem foglalkozhatnak 
politikával. A közeljövő tervei, a Főiskolát "Nemzetvédelmi Egyetem"-mé 
ftt.alakitani, 5 éves tanulmányi programmal ... A tananyagban látszólag több 
technikai szakismeretet adó téma van, mint a mi időnkben, de meg kellett 
állapitanunk, hogy az "Új Hadnagyok" avatásánál az elvonuláskor a nekem 
kissé szélesnek tUnő 1C.-es sorok igazodása, menet közben is tökéletes 
volt, amit, mint jól emlékszünk rá, nagyon sok sulykolásnak kellett meg
e15znie. Tehát úgy láttuk, hogy a magasabb technológiai oktatás mellett 
~ gyakorlati kiképzésnek az elemi és mindnyájunk által kissé unalmasnak 
tartott alapj ai, mint pl. a "zárt-rend" sincsenek elhanyagolva. 

Gr<5rnmel láttuk azt is, a "Főiskola'! körleteit bejárva, hogy az elmúlt 
évtizedek alatt, úgy az oktatás eredményességét megkönnyitő kényelmi be
rendezésekben, mint az ehhez szükséges mUszaki felszerelés tekintetében 
D "mi időnk" óta határozott fej lődés volt észlelhető. A tantermek tága
sak, megfelelő fegyverzet jelenlétével az oktatáshoz. Ez nagyrészben még 
30viet technológia, de a tendencia erősen a modernizálódás felé halad. 
Korunk jellemzője, a "számitógép" (computer) is állandó segédeszköze az 
oktatásnak és bőségesen látható a termekben mindenfelé. 

Hód van arra,hogy más országokban is lehessen "tanúIni". Az U.S.A., 
Németország,Anglia,Franciaország,Belgium, stb. tisztképző intézeteibe 
j~: ITlehetnek magyar "hallgatók". A "HALLGATÓ" elnevezést hallottuk in
kább emlegetni, ez is kifejezi, hogya jelenlegi tisztképzés inkább a 
mostani "nyugati" sablonok felé hajlik. Az az érzésem, hogya "mi" időnk
ben divatosnak látszó felfogás, hogy" ami kényelmes, az nem lehet kato
nás", most már nem annyira irányelv. Nem tudom mennyi géppuska szétsze
dés és összerakás folyik mostanában télen a szabadban. Ezt, mi -természe-
1csen,- kesztyU nélkUl csináltuk. Az éhezést és fázás t megpróbálni talán 
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nem volt hátrányos, de még az élesebb ágyú és nehézpuska fülvédő nélkűli 
durranásai sem voltak elegek, mi "szoktató robbantásokkal" is edzhettük 
a füleinket. (olyan süketek is vagyunk, minden bajtársaIT~al, akikkel az 
utóbbi években összejöttem, "mint az ágyú". 

Itt a hálótermek ( sok 2 személyes, a 6 személyeseket már "zsúfolt"
nak tekintették ) mosdók nagyon kényelmesek és az ágyakhoz tartozó fal
rész, éjjeliszekrénY i stb. "feldíszítése" teljesen személyi jellegű. 
Akárcsak fiú unokái.nk szobáiban látja az ember. A "hallgatók" polgári 
ruhákban mennek kimenőre. Az évfolyamok közötti magánérintkezés inkább 
az egyetemistákéhoz hasonlít. A sportolási lehetőségek megfelelők és 
a betegállományokban lévőkről való gondoskodás is kiváló, a súlyosabb 
esetekben a külső katonai kórház és a szomszédos ügyeletes mentők be
kapcsolásával. 

Még sokat lehetne mesélni a "Kossuth Akadémián" töltött délelőttünk 
benyomásairól. Egy másik szemszögből nézve a dolgokat, azt a megfigye
lést tettem, hogya rengeteg bajtárs közűI, aki~kel természetesen a lá
togatást tett időben leszűrt tapasztalatainkat megbeszéltem, SENKI nem 
akadt, aki a látottak közül bármit is negativ formában kommentált vol
na. Pedig nagyon sok volt a különbség, az általunk átélt évek körülmé
nyei és a látottak alapján valószínűleges jelenlegi kiképzés között. 
Ez a mindnyájunkban kialakult egyöntetű "jóindulat" pedig, mint jól tud
juk, nagyon ritka jelenség. Ebben a pozitiv hozzáállásunkban a látott 
és tapasztalt tények mellett, kétségkivűl jelentős szerepe volt a pka 
SZABÓ vezérőrnagy megnyerő személyének. Értelmes, szabatos és türelmes 
válaszai a rengeteg (néha f~leslegesen) feltett kérdésünkre, bajtársias 
hé;ngú, udvarias, közvetlen modora, ( alárendel t j eivel szembeni érintke
l.é :;ében is és viszont ), valamint személyi "eharm" - j a, úgy az intézmény, 
lnint az utána következő remek közös ebéd folya~án, mind~nben az éremnek 
cl jobbik oldalát fogadtatta el velünk. Azt hiszem, mint. "hallgatók" (és 
á zután is), mi is mindnyájan szívesen fogaqtuk volna el parancsnokunk
nak és bár a régi "Alma f.1ater"-ünk méltóságos pc.tináját utólérhetetlen
l1ek tartjuk, egy-két dolgot az itt látottakból szívesen vettünk volna 
annakidején a "mi ·j.dőnkben". Azt hiszem, kedvezőbb elbiré.lásban nem ré
:;zesí thett.ük volna utódunkat " a "KOSSUTH AKJl.DÉr.nÁT", meJ.:iet mindnyáj an 
a szívünkbe zártun~:: és ~melynek további müködésé:hez katonaszerencsét 
kívánunk. Úgy gondoljuk, hogya tisztképzés most jó kezekben van. Ha ma 
otthon minden inté~reény így működne, mint ahogy ez mliködni látszik, de
rüsebben látnánk a jövőt. 

(Victoria, B.C. 199J.jan.16.-án) 

:- -,1- -j_ + + 

TÓTH ISTVAN 
ERDÉLYI EML~.!<EIM. 

52 eve már annak, hogy" elhangzott a szó ... " az erdélyi bevonulásra. 
Akkor írta meg Gyula diák az "Édes Erdély" C. indulót. Akkor még Ö sem, 
mi sem sejtettük, hogy ennek milyen szomorú következménye lesz. 

Gyula diákot a háború után letartóztatták az írásai miatt és az ÁVH
nál való évekig tartó "vendégeskedése" alatt Isr·1ERETLEN KÖRÜLr·1ÉNYEK 
KÖZÖTT ELHUNYT! Valahol a 301-es parcellába földelték el. 

Nekünk pedig 1944 őszén ott kellett hagynunk, szomorú szívvel "Édes 
Erdély"-t. Ennek ellenére szép emléke im maradtak Erdélyböl. 

A mi egységünket a Szilágyságba irányították. Ennek örültem, mivel ~ 
SZilágyság sok hírességet adott a magyar nemzetnek. Emlékezzünk csak: 
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a zsibói Wesselényi báró, Ady Endre, Fráter Lóránd a híres nótás huszár
kapitány, Balázs Árpád a nótaköltő rendőrkapitány. Itt született Költsey 
is, a magyar Himnusz költője. 

Századunk szept. S-én érkezett Mérk községbe. Ott azt a parancsot kap
tuk, hogy másnap reggel mi fogjuk elsőnek ~tlépni a határt. Korán reggel 
kivonultunk a határra, de még akkor zárva volt, a fűvel, gazzal benőtt 
sorompó, melyet két román katona őrzött. Így várnunk kellett a parlamen
terek megérkezésére. Nemsokára meg is érkeztek. Néhány szót váltottak a 
yc:mán katonákkal, majd felnyi tottáJ;.:;. a sorompót és utána eltüntek. r-1i pe
dig elindultunk Nagykároly felé. Néztem az órámat, pontosan 7 óra 15 
perckor léptem Erdély földjére. Ahogy közeledtünk Nagykároly felé, lovas 
bandérium jött elén}~ üdvözölni a pevonúlókat. Amikor a városba értünk, a 
többezres tömeg közénk rohant, öleltek, csókoltak bennünket, a századot 
teljesen szétszórták, alig tudtunk újra rendeződni. Cigányzenészek hada 
kísért bennünket a felvonuláS'i térre. Ott kordont alkotva, vártuk a had
sereg felvonulását. Majd, amikor befejeződött a különböző fegyvernemek 
felvonulása, gróf KÁROLYI GYULA üdvözölte a bevonulókat. Ezután a kato
nazenekar a Himnuszt játszotta, az üdvözlő tömeg túlharsogva énekelte 
azt ... Azután a mi egységünk Tasnád járási székhelyre vonult. Itt tör
tént az elosztás. 

Én az Érmellék egyik községébe nyertem beosztást. Legelőször is Érd
mindszent községbe vitt az útam, hogy felkeressem nagy költőnk, Ady falu
ját és szülőházát. Itt ismerkedtem meg S. GYULA bácsival, aki gyerekkori 
pajtása volt Adynak. Mesélt az életéről, családjáról, arról, hogy hét
szilvafás nemesek voltak, kö~epes birtokkal. Felnőtt korukban is mindíg 
jóbarátok maradtak. Amikor Endre otthon volt, néha együtt elmentek az 
ivóba is, nem vetették meg a jó bort. Amikor este későn hazamentek, (szom
:~ ,: édok voltak), 'az "Ides" már aludt. Endre pedig lámpát gyújtott és reg
gelig is írt. Akkoriban, · ott, Érmelléken sok nemes birtokos élt. Érszent
~jrályon aBalázsiak, Keyzerek, Érkáváson a Kávássyak, Érhatvanban a 
Szikyek, Érszodoron a r.1ártonffyak. Jártam Sződerrieteren is, megnéztem 
Kölcsey szülőházát is. Zilahon a Balázs Árpád utcában laktam a költő há
~ ', ához közel. Jártam Zsibón is. Wess'elényi birtokát is láttam. Zilahon, 
n Wesselényi Kollégiumban megfordultam néhányszor. . 

Szép éveket töltöttem el Erdélyben. Különösen megkedveltem a Szilágy
ságot, ahonnan 1944 okt. lS-én pa~ancsra vissza kellett vonulnunk, ugyan
( ;~ on az úton, amerre bevonultunk: Nagykároly, r·1érk stb_ ... 

Hiába, a Sors könyörtelen 'volt hozzánk. Szertefosziott minden "Édes 
Erdély" reményünk! ... 

Megjegyzés: Öt-ömmel üdvözöljük munkatát"!;;aink között a 86 éves TÓTH ISTVÁN volt 
fötönn. bajtát"sunkat. Visszaemlél<ezéseinek másk01- is szívesen adunk 
helyet. (SzGI-k.) 

+ + + + + 
Vitéz NAGY LAJOS 

LAMÁL 

Élsz-e még, kedves jó bajtársam, vitéz KOVÁCS GÁBOR, volt m.kir.cső. 
törzsőrmester, akit a mindíg vídám KUN JEN6 bs.-unk keresztelt el LAMÁL 
névre? Rugod-e a napsütötte Floridai homokot, mint valamikor réges-régen 
a ZDn a csodálatosan szép szeptember-végi vasárnap délután, a vérmező és 
a~ ATTILA körút menti .sé·tányon rugtuk együtt a iTIagyar homokot?! 
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A sétány széli padokat már mind elfoglalták. A jó budai polgárok él
vezték a müló ősz utolsó napsütését. Lassan ballagva értünk a BBszBrmé
nyi üt magasságába, amikor az utolsó padon kézimunkázó két kisleány e
gyikének a kosárkája leesett a fBIdre és az abban lévő pamut csomó ki
esett és legurült, pontosan a Te lábad elé. Harminc-néhány éVedet 'meg
csüfolva, hirtelen felkaptad és odaadtad az érte jBvő kis leánynak, aki 
"KBszBnBm Csendőr Bácsi!"- t mondott, s visszaszaladt a padon ű15 ba
rátnőjéhez. 

" Honnan tudhatta ez a kis leányka, hogy mi csenclőrBk vagyunk? " 
" Hi t gondolsz "te I hogy Pesten csak "j akumók" ( a folyamőrBk akkori 

günyneve ) vannak? fl 

Átkelve a BBszBrményi ütra, megálltunk, hogy a valódi tiszaújlaki ba
juszpedr5vel tülhegyesre fent bajuszodat bámüljam, ami kBzben kétoldalt 
az arcodon lekonyúlt . úgy néztél ki, mint egy kínai mandarin. Amíg ba
juszoddal vesződtél, : hátranéztem, s látom, hogya pamut-elejtő kis lány 
társával szintén átjött a Böszörményi útra és lassan ballagnak utánunk. 

A harmadik utca sarkon volt JUSZUF Basa fagylaltozója. Sehol nem le
hetett abban az időben olyan remek ízű fagylaltot kapni Pest-Budán,mint 
,JUSZUF Basánál, akit azonban az ismerősök TAKÁCS PISTA néVen tisztel
tek a Dembinszky utca 34-ből, ahol az édesapja viCe-házmester volt. 

Pista a MŰegYetemre járt. Az egyetemi tanülás sehol a világon nem ol
csó szórakozás, pláne egy pesti viCe-házmester fiának. Rosenthal ür, a 
fagylaltozó tulajdonosa ünnepnapokra felvette kisegítő munkásnak. 

KBzben a két kislány is bejött, az egyébként nem tágas helyiségbe, 
ahol minden asztal foglalt volt, csupán a mi asztalunknál volt két szék 
fölBsen. Oda hívtuk őket ... Elfogadták a meghívást. Pista fölvette a 
rendelést. 

" Mondj a kisasszonyka," '- kérdezte LAr·1ÁL a pamutot elej tő kislány tól ,
" honnét tudj a, hogy mi csendőrök vagyunk'? " 

A kislány mosolyogva válaszolt: " Hát hogyne tudnám, amikor CSendőr 
nevet viSelő utcában lakom és ott is járok iskolába. CSend5r bácsi nem 
hallotta hírét a FERI OSZKÁR utcának? f-1ióta tartózkodik Pesten? " 
KBzben PISTA meghozta az édességeket. A kislányok málnaszörpöt szürcsöl
gettek, mi meg meggyfagilaltot nyal~unk. LAMÁL' fiZette a számlát. A ki
sebbik leány eleinte tiltakozott, majd megbékélv~ megegyezett LAMÁLLAL, 
hogya k6vetkező vasárnap ők fognak fiz~tni. 

r'1egindúl tunk. ll. b::t kislány előttünk, mi utánuk ballagtunk a cSendőr
laktanya felé. Elé~tlink alaktanya kiskapuhoz. A lányok, mintha hazaér
tek volna, bementek szempillantásra megálltak a CSENDÖR EMLtKHŰ előtt 
s utána gyors léptekk:;l Illentek az "A" épűlet felé-, LAMÁL kérdezésére VA
JAS baj társunk a.dtél. meg afelvilágosi. tá,st: " Az alacsonyabbik DAf·1ASY 
5rnagy ür, a nagyobbij.:: VOKOLINSZKY szá.zé,do,s ür leánya. Az "A" épűletben 
lakó HARASZTHY száz~dos úr lányához szoktak jBnni. Iskolatársuk." 

Másn~p délelőtt dr. RtTFALVY rendőrkapitány tartott éppen előadást 
az üjlenyomatok fontosságáról, amikor a napos az irodába hivatott ket
t5nket. Ott NARAY JEN5 százados ür intett ~ hogy DAMASY FARKAS őrnagy 
ürnál jelentkezzünk. 'risztelgés után az őrnagy ür megkérdezte LAr.1ÁL-tól, 
hogy milyen fajta bajusz nBvesztöt használ? ... " A kislányom csodálkoz
va mesél a CSendőr Bácsi tűhegYes bajllszáról. " Az urak neve 'ttek, maid 
az őrnagy úr imigYen folytatta: " Tudják maguk, hogy nálunk, cSendőrBk
nél bűn az adósság csinálás? Ezt a kislányok is tudják és nem akarnak 
maguknak tartozni ... Mindketten igen dicsérik magukat. Ezt szeretem hal
lani, amikor a magyar cSend6tről még a lányok cis jó véleménnyel vannak. 
Most pedig gyorsan elmennek JUSZUF-hoz és behozztk a számlát, hogya 
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kislányaink rendezhessék adósságukat ... VÉGEZTEHI." 
r1i még tisztelegni is elfelej tettünk, s lohol tunk kifelé. Amikor a 

Csendőr-Emlékmű elé értünk, akkor jutott eszünkbe, hogy JUSZUF ma nin
csen a nyalókás üzletben, mert az egyetemen van. Visszatértünk az iro
dába, jelenteni, hogy Juszuffal ma nem tudunk találkozni. Az irodában 
vitéz JÓREND GYULA főhadnagy úr mosolyogva fogadta jelentésünket és egy 
boritékot adott át LAMÁL-nak. 

- Az őrnagy úr hagyta itt, azzal a megbizással, hogy ha visszajönnek, 
a "hegyes bajuszosnak,r adjam át. VÉGEZTEr·1! - . 

Kint a folyosón, LAMÁL az ablak felé forditva nézett át a boritékon, 
félkézzel bajuszát igazitva mondta: " Úgy látom egy tizes van benne, igy 
\-.e sem tartozol! "r·1ivel az én ' fagylaltomat is az őrnagy Úr fizette ki .... 

...... MÚltak az évek. Szombathelyen, ahol, mint nyomozó osztály beosz
tottja teljesitettem szolgálütot. a "CSENDÖRSÉGI LAPOK"- ból tudtam meg, 
hogy DAr·1ASY JULIA úrnő férjhez ment TÁNCZOS LÁSZLÓ :i:őhadnagyhoz, vitéz 
T~NCZOS GÁBOR lovassági tábornok, Genfi meghatalmazott miniszter unoká
j ához .... 

...... Kicsi hazánk is hadszintérlett.A nCRUSADE FOR EUROPE" kultur
hősei nem törődve sem az el11beri élettel, sem földi j a·vaikkal, szórták 
gyilkos bombáikat.. Úgy érte el 1945 tavaszán Szombathelyt. A püspöki szé
kesegyház tető nélkűl maradt, négy fala vádlóan nézett fel az égre és, 
ha beszélni tudtak volna, bizonyára megkérdezték volna: " Isten Atyánk! 
r·1ár a Te házad is hadi-célpont? ~, 

A Székesegyház romj ai alatt talál ták meg 'fÁNCZOS LÁSZLÓNÉ- DM1ASY 
JULIA és három éves kisfia ös~zezúzott holttestét. Férje VARSÓ körűl a 
lovas hadosztállyaI a VISZTULA mellet halt H 'Ö S I H A L Á L TI 

SIMON FERENC 

Nyugodjanak Krisztus Békéjében! 

+ + + + + 

I3ÜNÖZÉS ÉS BŰNÜLDÖZÉS. 

Hinden jogállam életében, elengedhetetlen fontossággal bir, a "köz
biztonság és közrend" fenntartása, valamint a "személy és vagyonbizton
ság" megóvása. 

Különösen az utóbbi években, mindig nagyobb- és nagyobb mértéket ölt 
Hagyarországon a bűnözés növekedése és azebböl adódó kideritetlen bűn
esetek száma. Budapest,-hovatovább-, a nemzetközi bűnöz5knek, nem csak 
átvonúló, vagy találkozó területe, hanem egyik legközis~ertebb állomás-
helye is lett. . 

Az eredményes banüldözés, Hagyarországon elvesztette nagyfontosságú 
jelentőségét és csődöt mondott. Hég. ha figyelembe vesszük is, hogy vi
lágjelenséggel állunk szemben, akkor is túlzott méreteket ölt Hazánkban 
a banözés. A lakosságnak nagy körültekintéssel kell közlekedni a városok 
utcáin, - üzletekben s mindenütt, mert a banözők rálesnek az áldozatra és 
alkalmas pillanatban lecsapnak rá. Azt pedig alaposan meg kell gondol
niok,- különösen az idősebb embereknek,- hogy . besötétedés után kilépje
:lek az utcára. Ezer veszély fenyegeti életüket, testi-épségüket és ér
téktárgyaikat! Az elmúlt évben 16 ezer kocsit loptak el Magyarországon! 
A bűnözés más változatairól itt· ne~ írok, . mert egy újságcikk terjedelme 
t~lzottan kevés ahhoz. 

A banözés hatalmas méreteiböl következik, hogya hazai; jelenlegi ren
dörállomány, képtelen a bűnüldözéssel szemben támasztott követelményeknek 
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megfelelni, a bUnözések terjedésének gátat vetni. Ez az áldatlan állapot, 
,~. ~~. ,:'-iTummista rends,zerbe vezethetö vissza: 1.) Az elvtársak felszámol tal.::. 
2Jy olyan közbiztons~qi szervet ( a Csend6rséget " amely ura volt a hely
z~tnek! 2.) Tele-haz~dt&k a magyar köztudatot azzal, hogy "Magyarországon 
!Cu:;!]szünt a bűnözés. Il ~,edig pontosan az elle!1kezője történt: alaposan 
megnövel:edett. 

i:" ;(oJT:lT:u!'.ista rendö':,ség és az AVH csupán arra vol t j ó az elvtársaknak, 
hogy csa~nem kizá~61~g az 5 ~zemély és vagyonbiztonságuk felett őrköd-
j enek és az ártc..t~é.:nmélgY2.r lakossággal szeiTiben j árj ana}~ el , politikai 
vonatkoz~sü kérdé~ek~en. A . ~özönsége~ bGncselekmények háttérbe szorultak, 
- 1··':H~"'1·--m.ó."" , 10 ~,-.'.- __ 'o 'll """ -'lt --nd---'· 1-·u"n:u·;"o .... ·:: S---H-l'n-l' "''''noo10 -a .... ') \/ \:.: L.,·.c c. . .• _ •• y e,,- ..:, l.'::' yO'::"Oh.. r. .ll~~ r t.. S,:, "" _ J.I _ . • 1,1..1. <,.V L. C ... v \:: . C... L.C y hC-

désére állj~n itt agy példa: 
1957 der ekán a kc..~osvári megyei rend6rkapitányság őrizetéből, lepony

vázott r,1olotov-teher-;(épkocsikon, az őrízeteseke·t Kistarcsára szállítot
ták . r1egérkezésüket kc>vetöe!1, 2. gépkGcsikról gumibotos rendőrsorfal kö
:';',ött kellett é:,Z críze-ceseknek hejutni az épűletbe. Véresre verték őket, 
egy személy belehaJ.t sérUléseibe. Erre voltak jók az akkori rendőrök és 
"pufaj kások" 2:Z elvtársaknak. 

Számukra a nyomoz~s,- mint szakmai tudnivaló,- ismeretlen fogalom volt. 
E2,~ 'ct és .. mert szakm9.i hiányérzetük tuda.táhan, kö,=:ülUk sokan fé:!..tek a 
bűnűldözéssel való szembekerüléstől, ha móq van rá , arrább állnak, a bű
nöst pedig futni h&gyják. Ezek természetes~n serkentöleg hatnak a bűn
esetek növekedésére ; ds hasonlóképpen rendőr megvesztegetések is, nem 
beszélve a ~endőr bG~Öz5kr61 . Ez u~óbbira egy p61dát idézünk itt: 
'I Nagy feltű~ést kel~~tt a veszprémi rendőrszázados 80 rendbeli, külön
böző módon el~övetett büneset~, melyeket 16 évi szolgálati ideje alatt 
sorozatosan kóvét:=t ·c :=1." Sok lenne itt. éi . :;:-endör-bűncselekményeket fel
sorolni. Egy új si:;gcj,k.k terjedelmébe belclük . n~ffi sok férne. 

Tévedés lenne a~t gondolni, hogya bünözés sokféle, módszeres végre
hajtásával szemben, 1\.e116 szakr.lai felkészültség nélkűl, fel lehet venni 
a harcot ... 

A kriminaliszti.ké'.. "tudomány"! - melynek ered.'l't2:nyes alkalmazása, szak
mai és egy bizor:yús fokú szeller!Ü ~ ... ozzá.j á :::ú).ás.:;a :I .. képes r elfogadható e
redményeket fe lmllt2<.tnl . a büncizés területén . Tény 1 hogya . gyakor la tban, 
esetről-esetre ~ás és más módszerrel és eszközökkel, megtévesztö- fondor
~.atos rafir:.é. l t.s€:gqa,:i, 2 1követettbűn,cselelmények szembe állít ják a nyo
rTI0zé kÖ7.2ge'~: : C. m.::s::;.ldt~ s,::.k mi kéntjéveI (?) KUlö nösen a nagyobb l~alíberű, 
'·'·o"v""'v';·r.,, --. C' híí*;;-\l~ ""l . l. ·j .1:o.rl- t"'Se--·- 1~ r-.1·::''''''' ~- '<:: 'Ar.· ",,]c. "·-::.ndo" -:o'g" s"a"lual' lag "')0.; ~ t:.:\l..". t:.- ·_"· ! ~""""".:..' I . ...... ·\.. · J'~· :· ".Jt= · 'c .Lt::, J:-...J:--:a...-l.': ._ .• ~ _ :!. _ .. -':,lCl ,t,;:.: 'i . LA 1' ... • - \... 

keszuletle:l-, t"'p2..S'2; ~'::'2. J..a,t1an nyomoz:o ').gy~·~odese. 
A Csendőrség sike~es ~Gködése: a kiváló szervezésnek, szakmai kikép

zésnek, a katonai ~~0y~lemnek és az e~kölcsi tisztánlátáson alapúló hí
vatástudatnEk, vale~i~t a Haza és N~nzet szeretettudatnak volt betudható. 
'A hadtörtén6szi kJ,.'. t2,.t.~lsok eredrr.ényei ~rr6i tanuskodnak, hogyacsendőrök , 
a bűncselek:né:1ye!.~ BO-85 9ó -át derít~t.ték · :.::.i j a fennmaradt 10-15 9ó -ot fel
szinen tartották ~s ~ovábbi nyomo~isok tárgyává tették. így került sor, 
egy-egy kl' eJ - r 1- '~'e ;,~ ~ "" ... ~..,.." v '';' 1 t l';ay t-·; ,. "'-c:.:;,., r:. l' ke' - r"'-" "'r í "'e- s':;'·-::' _ ... ,lt:: . \ooo '"--.~ .. \:;; .. ......... 1". ___ . \ ::;1 ~\.:..,-,=, _t:: ... ".::., ~ ~_t:h,- _L. c.:::_t::. 

~ Csendőr-Testelatbe, csak tisztaerkBlcsű, kifogástalan magaviseletű, 
katonaviselt f ic:~'c;~ lc~: ,::: ·i':. ve·ttek fel, felvéte:li vü:sgákon, ha környezete 
és hozzátartozói is m2..kulátlanok vol.tak.. . Tapasztalatom szerint, még ilyen 
szigorú feltételek mellett is.' a jelentl\.e?ők kb. 50 Yci-a kiesett a felvé
teli vizsgán . 

Apróbacső . ]. éV2'::: :i,sto láva.l kezd.te, 2.ho~. nasyon }~emény és következe
tes oktatásban rés?9sUltek a hallgatók é~ a 16-10 tantárgy között ott 
volt a Bün·tetö 'Eö.:rv§;!:! Könyv sok paragrafl).sávc.l .. · a Csendörségi Szolgálati 
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útasitás és más nagyon fontos tantárgyak. tvek mülva következett a járőr
vezető tanfolyam, majd az őrsparancsnoki iskola, d2 az őrsökön is köte
lező volt legalább havonta e9yszervizsgázt~tni " az ő~s~e beosztott csend-
őröket... . . ' 

" A csendőr l.S holtig tanúl, mint a vén yap : fI 
;\z, eredményesebb bC:L".i2~_d.ö/.:é.:: 2r~ei~·;b'.;m: él xene:őr..::;;é<t;-nck 

""eto" ",,".Jn~··al':::k elsaJ'a-'-~ta--::'r- l'el'~ne "'-o··~I""·"~"1l.· ;1'1:)'- '" a v L.\..LU 4,V U c. ,_J.. ~C" cl... J..\::::::l L. .L.;:..h.t:::uJ. , l ~_~ '-

ményes munkájának ku.lcsa, valahol aferi"i:.iekbea taJáJ.'1a'.:ó 

is a fenti alap
bűnüldözés ered-
meg. 

Az elmült években Budapesten, ősszel, a Rendő~tisiti Főiskolán tartott 
",on cerenciákra több hilz2.i és külfölC1.i volt CE!ö. tisz·'tkál.')ott meghivást . 
A résztvevők hozzá is s~ólh&~t~k ~z előa~~sok tá~gyt~oz. Ezen gyakorlat 
lehetőséget nyújt arr~ ,hogy a csen6.őj:ség erkölcsi és sz·akmai elvei ki
értékelésre kerüljenek .. mely. a ]"özb.iZ 'i:onsági szol<;á:la-t':eredményesebb 
ellátását segiti elő. 

++ + + + 

VI. 
A Kt;ZE.1J1v::. :-i=~:;~I_ 

• • • t 

A f·1AGYAR KIRÁLYI FEG'lVERES ERŐ~< f1UZEur·1A csendőrség:i,. anyagának sorsa 
éveken át foglalkoztat~& dr. ~EKTOR BtLA cső~százados~ a USA Arizona-i 
;~g:{etem tanárát (1911-19'89}, a](i Közbiztonsági KU~La)Ló Intézet-et szere
tett volna felállitani Buda~estenr &mikor majd a helyzet ezt megengedi. 
Legutóbb Nemzetközi Közbiztonsági Kutató Intézetre gondolt.Tervbe vette, 
hogy több, mint ezer kötetet ' ~artalmazó szakkönyvtá~~t és értékes ingat
la!lát végrendeletileg esy é:lapit'ványra bizza, mely. ::Úi:';;Ö. az ország felsza
i)udulása, a Csendőrség xehabilitása után haza teleprr~ és alapját képezi 
a budapesti Csendőr r·1uzeumno.k . (B.L . 1989r~.szárr. ,,) . 

Halála, sajnos megakadályozta szé~ terve megvalósitásában. Végrende-
lete eddig még nem kerUlt elő. " '. 

A Rendőrtiszti Főiskola (Buda~Jest} . évenkénti , ~oí'ifeTenciáinak műsorá
~an szerepel a XIX. és xx . . század· központi rendvédeleK tör~éneté!lek föl
tárása, melyhez értékes bizonyitékok&t tartalmazhat a Mu~eum anyaga. 

Amennyiben a magya,r ' korm~ny lehetövé ·i:eszl. · a r'iU.Z~U:i',1 f:.é:.zaszálli tását 
és biztosit j a anné:.k meqfelelő elhe11~ z~sé/.:. , . ő~zésé '('&3 qmidozását, az a 
Magyar Ház (Toronto) és a Muzeumi Bizottság közötti 1585.II.21-én kötött 
Megállapodás szerint fog Négbemenni,- amikor annak ideje elérkezik. (B.L: 
1985/1.szám. KGY.) 

A torontoi Magyar Ház tisztüjitása. 
A M~.GYAR HÁZ 1992 nO'iemberében mes '~artott U.sz ·i:ú: f.tó közgyűlése több 

s~abálytalanság . miatt; nem volt érvénye~ és igy f,é~~ jan 31-én új, 
rendki vűli közgyűlést tarto'ct ,alnelyen . többek közöt i: &2 alá.bbiaka t 
választották meg: .. 

Elnök: 
fötitkát- : 
háznagy: 

DI-. NAGY 
JOÓ 
NAGY 

GYÖRGY 
SÁNDOR 
SÁN:DOR 

ölelnök: GÁBO~ JÓZS EF 
pénztál-os: KIRÁLY FEReNC 
kultw-ális igaZgató: ELEI< ROl I NA 

Dr. NAGY GYÖRGY a Muzeumi 'Bizottság-nak is elnöke; mely tisztségét 
továbbra is betölti. Kivánunk mindnyájuknak sok sikert működésUkhöz. 

( K.M. 1993.II.6. szám.) 
+ + + + + 
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V::<:I_ 

~:-!:=- - ~S K-:iL::'''Ö,-:::'A:9::': SAj-=ÓH;:REK_ 

E:URÓP.4. 

Az '"Ös·t.~h:-eicne-r.· Run·:::tfú'!I"lk ' : l~nd Ferrl<se1::te;-n '( ÖRF) 

és a 3écsiNap16 

1992 őszi b,ude<L?esU, politikai eseményekkel kapcsolatos híreire : 

HUNKATÁRSUNK :SELENTI: (Bécs, l~usztria, 1992.2CLIL- ... " Nagy leve
~ezésben vol tam. ~~y~~-·J'1:ét. új ságga.J.. és még 'áz" bRF'-el. is, . (österreicher' 
Rundfunk und 'Fernse.':'.'2r: ~ különböző ' mag-:lareIlénés aCtá.s miatt. Ugyanls most, 
,:.}Iükor Csehszlová]U.2.. szétesik; nome S; \ a ' bös:i_ erörríü miatt is, nem különben 
,l jugoszláv polgá!'háború miatt, a bácsi új ságoJ.~ sokat foglalkoznak a kü
lön-válni akaró n~pek sorsával és eshetöségeikkel. Ezzel kacsolatban Ha
gIarországról is sz6 esik, mert ezek a~ államok valamikor Magyarország
~lOZ tartoztak ( . ugye:bá!'. még Bosznia· is!) Így tudj a meg az olvasó, hogy 
mi elnyomtu}: a kisebbségeinket ·. C ,f,öleg' "a s.zlovákokat, akiket még el is 
magyarosítottunk!) és ezért 'JELLACIC, - i császár nevében,- 1848 öszén 
betört Hagyarországba' és leverte a forr,ac1almat l ' 

Meg aztán Bös mia~t felvon~ltattuk csapataink~t a Szlovák határon! 
A szegény bécsi 01~asón&k ~ száqalom könnye csillan meg a szemében, 

nekem meg ókölbe 5zv':-:Ú:;' 2. ' kezem! 
... zl·tán i t ·t- va1'" l' c.'i 6 CSURI('" fé 1. '=' ·· flrr-,...(" IT'::: n"! " Mo uo, _ , ~ __ . t: ~ .;. ..? " -- t: . _ a '} . .l..L .''7 .Y.., " 
Talan ket nagyobb eS egynehany k .l.sel;Jb tevedes 'ian benne I de a legtöbb, 

amiről ír! sajnos " !" .~-9'yoD, i~é'.z. :J:t.t is a)~kor& lármAt csinál tak, 
i10gy még a bécsi "s2:jt5; - 'sájnqs ne:-:;' egys:?:.2r magyarszármazású újságírók
kal - is foglalkü:7.ot ·.:. a t;2.rqykör::-2.li knikor ,=.'2 eg:l!ik föszerkesztöt meg
kérdeztük, hogy ~:.)nr:é'.;::' veszi ezt a SGk D2',dr:.L:s.ágCi:; azt. válaszol t.a, hogy 
a b .::: .... "'l· I-"----ar hl'l·l·i,...,,·,-o/:.:l,·,··.;.'I' .... o'" ! . 1!. ... ~ nt.·' l1'la'r · ~.r.:. ·nt l' r.: ~·mll,·-- .... tenl - "Kl' s-

CI....,;,.::, dQ':J Y . ........ "Z1.. .l...:~~~'~"_. ~HL!. ~.. .. ...... _ .\::;..L . ... :1 e . \_:= L. , •• ' ~ .-

entente" m2..r 70 f::~)'.e '<jc'':h-!oskc;d.o·t-t · q.I'~~oJ.r hogy !·~3gY2.}~OrSzaq 'Cortenelmet a 
saj át prop2.gandájl'ú:j{éfl 2:~t.~S'i'tsé~: c, "Nyügatot! II' A magy~r.· állaiiI nem ad 
"1' p.:::·n-.... a'-r- ho" '1'4' ~r.'" ,,;- r;, ;r;"":rS''1a' g~ . .::: ' :! l""""-,!: "" l ,~ , o" .... , ""o' c' ~ ta' c'" ~,. l' uss - n- k el v~-h . t::: L. l... 1. ct ? ';.1_ .. .t;1' '::J. ~ _ ...... ___ -.f '-~. '..J .;.:~ . l .. _'::jl.."'""-: .... ..... .J.. L..,-_í..l~.J.. .;:,\JI'.. . .... ~ a. cl. .J.. 

lágszerte , T;>;'c:: '': E~~~,,::: pé:: .•. z . ~·i~cse': '. ás ez .. ' J~'2:/á~'Sz, i k nem i~ lényeges! Viszont: 
ai magyar sajt4n2!(. · -J · ·Y,:i.~) ~ ~2dé:;ét .EG.YEN~$.Ef\~. í-IP;:Z ,o. A R Ú :'-'I~SNA:< . tai-tom! 

!l1egdöbben tő. il:...j :.? it t, .Zl.l~SZ f.::- i ába, ri . ~ilyen , keveset tu.dna.k a magyar tör
ténelemből. A, ~6~é'tskQlai t~nkönyvek sárga-fekgte szemijvegen keresztül 
nézik a :íle.c;ya:: tö:~".:é"'. 8}:.:et i Szer5.r::,':ü).;- ~ r/[a~'Y~:J::" c :,:s ?€: Q' miatt rHülot t széj j el 
a Honarchia, me!'t 12~7-ben 2. csász~r~ k~egyezésre kényszerítettük és e
zért a többi kisebbség is "szaba4K , akart .lenni~ Azután pedig a monarchia 
c .::: .... ~--ett o"--'za'r:J'-l'r"' ':::5 ~7':::rt fl- ron - )-0'"''' -::''''' OJ-''''''I "~"~l' '~tt ml'nt ahog'-''J~CLC;::' _;::, . "'l.. o. ~,. 0:::. C:l:: : o.~:Lc .. . .I.' . ..:;.!.~.'~ \ •• ~c.: ... '-.J.,'-''::> .J. o::: , l , Y 

, d It · ... m·t·o· '- ('''Ty t;:,'- '=''''s-rrhar' '-"':'-'p"-cr'-r-"--'n hog'- h~g"'an cson"-meg,er eme e. . ~ . .L.y.'~ '._ -:~, ~ .- ....=.t(~. c:..':i ~J ... · .1 •• • • ~·t: ... '::::f .~~ !c!.s Y.Ú - C4.! . l_Ct.Lt , :t tU:i I h..1..-

tédott m~g r~1é'.gyaro:~~sz' 2. :;::, . ;'l2·~~.~"'~~~'f~; :=1. =~.e'·~ '~.~-:, 
A Csurka f~~e ~é'.~~lmány=6l. a helybeli ~~~yar újsigb&n is megjelent 

egy cikk (Bécsi Na:;:·loJ .. A cikke"..: e.léqgé tárgy.U.é'.':Josan ~ozták és j avasol
tak Csurkának", hogy ~. jövőben ., i1:'"';:11 t,:muln~t..nyoka.t " ne nyílvánítson ki! 
Evvel én is egyetéxte:ctem, de az'éit én is egy 1i12,~jegyzést i.rtam hozzá. 

Előre is kihangsQlyozoffi, hogy a ~Csurka tanulmány" tartalmával nem min
dég értek egyet, a s ·tilusát is körül;llényesnck tö,rtom, '- néha kétSZer is 
el kell olvasnj_ a szoveget f - és ezen felül meg neP.1 magyarázott dolgokról. 
i s ír" mint pl. a ';P2:~~.tum" ·- ról ( egy I va.gy kettö?). Pa~{tumot köthetett 
a "Kerekasztal ellenzék." · az akkori kormánnyal a h:::.ta.J.omvesztés esetére, 
vagy pedig paktvreo~ 1:5t6tt ~z MDF ~Z SZ~Sz-Gl,GbpC Z ÁRPÁD államelnökké 
választása érde~éb2~1?!?!? ( Dr. P,V.] 
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A ,I f/lAGYAR NEr1ZET If ' 

(Budapest) 1992.VIII.l7-iki cikkéhez (B.L. 1992/2.szám) kiegészítés: 

EGY CSENDŐR, EGY D'EPCRTÁL T 

A "r·1agyar Nemzet" 1992 . aug.17.-i száh1á.ban rnegjele ;,1't: II A csendőrség és a 
kollektiv felelősség elve \. Cíi~i ('11"1::i:, ~ .. özÖJ.'i:eRet S'zeL'€'cném egy történet
tel kiegészíteni. 

1944-ben Kisteleken szolgáltam segédlelkészi beosztásban . . Két gyógy
szertár volt a községt~n , ~Z e;~ i ~ ci~- 'Kiss ~ajos , ' a ~ási~ dr. Major 
Ágoston tulajdonáh&n. ~~jor Agcsto~ ' gyógyszerész ~r alkalm~zottja volt 
r·1oréno Emmanuel gyógyszerész. Ta\iasszc.l történt. Egy XOVÁCS nevű csendőr 
k~pottparancsot, hogya Szegedr61 elindQlt, deportáltakat szállitó vo
nathoz kísérj e ki i\~orér:G Em:nánuel gyógi'"szerész ura. i:: :nert közéj ük kell 
~t besorolnia ... béli egy 6r~, lehet~tt és Morénó ür ~ég nem ebédelt.Ekkor 
Kovács csendőr kerékpárjával visszasietett dr. Kiss Lajos gyógyszerész 
úrékhoz , hogy ebé de 't vigyen f:1oréno úrr:.ak. Dr,> Kiss Lajosné : születe tt 
Szabó Sarolta ( még élő tanu" lakik Kistelek i Kossuth u.l1 ~ sz.a.) zöld
borsó levest és túrós palacsintát küldött ki Maiisa ne~cr ruszin háztar
tási alkalmazot t al az á llomásra . ~orénc ú~ könnyek ~özött fogyasztotta 
el az ebédet, mielőtt ö. vonat megérkazett volna. 

Azért közlöm e történetet, hogy rámutassak Ková.cs csendőr abban a kor
ban megnyilatkozó emberségére. 

', Gyurkovics Béia 
pl"ébános 

r·1·aros'le le 

" j:~ÉPSZAEADSÁG f~ 
SEBŐ ERNŐ 1993.li.18.-;}!1 küldte.az alábbi cik}~et uo ; 'l'~épszabadság" Buda
Pest, 1993 jan.27.-i szimáböl: 

( Tudósítónktól 

h'{)i<:TI-~Y ·7iAJ.,J1VA.: ~-~ ,AZAT cfc.r;q::< 
Szepi:emhe;-i)~,;1 ú;:-atemei:és ';(e'ldei-esen. 

Kenderes református lelkészét51 kapott értesűlés szerint a Estorili 
lisszaboni angol katonai temetőben nyugvó Horthy Miklós és felesége üj
ratemetésére szeptember 4~én kerűl sor ökumenikus szert~rtás keretében 
Kenderesen. 

A családi j ellegi.í,ne ~7, ;:: Z2, ~'1t '~ .::'eIT.§r;.x·e }:: iránt m,.?, :': ' :'0 :::: ';: !1él:gy- az érdeklődés. 
Szinte naponta érkeznek levelek és telefonhívások ' Xen~eresre, egyesek még 
hE lyet is akartak bérelni ma~ukn~k a helybeli refc~~tt~s templomban.Mint 
S~ALAY pAL kenderesi lelkipásztor tudósítónk elmondt~ ; a szeptember első 
szombat jára tervezett üjratemétés e~yház~ forgatókönyve ~ Kocsis Elemér 
református püspök irányításával,- fővonalaiban elkészült. A kormányzót 
és 'feleségét az első világr.áborús hősi emlékműnél bjcsúztatják,majd a 
közelben lévő ősi krip~tban , helyezik el földi maradványaikat. Miután 
Horthy Miklós reformát~i, a felesége katolikus vallásü volt,. a szertar
tás ökumenikus lesz, magas egyházi méltóságok közrei;,qködésével. A bücsüz
tatást eredetileg a református templomban rendezté~ volna ; , ám a várható 
!1--1gy érdeklődés miatt i"ilegváltoztatták az elképzelés ';:'-

A kenderesi polgármesteri hívataIban még nem tud~ak a konkrét dátumról. 

- ~4 -



.• DÉLAMER I!<A . 

" r·1AGYAR HÍRLl-.P " . . 

Igazgató: CZANYÓ l\:CRIÁN, Ca~i}la de CorJ~eo c~n<t.raJ. 3665, 1000 Buenos 
Aires, Rep. ARGENTINA .. . , 

A délqmer ikai magy~arok .,független ·-heti lapj a:. 
1992.szept.-okt.-i ~zámában ir a Magyarok III. Világkongresszusáról 

(r·r/SZ), Buda,pesten I lYiel ':!-ből részleteket hozünk éj,f'l ő.lábbiakban: 

.-- ~GYA(R'O~~· · ,· n ··:·;;I.~'" 
~ . . '1-. 

...... 

.... .. " .' . . 
.''"\1 _ ~, . . 

. , 
'. 

. " " 
.. .. 

Az 1929-es és 1938-as . Világkongr~ssz~sck6~kövnt5 54 es~tendei kény
szerszünet után aug. IQ-én d.e, a Budapest Kongre~szusi Központban ünne
pélyes ke]~etek közöt~ ':j.egnyi tották a 1\1agYCl:rükIII. Világkongresszusát , 
a.melyre az aug, eleje óta 'Cartó mag;y.a.rck világt.;:.lálkozója értelmiségi fó
rumait, szakmai rendezvényeit . k6vet5en ke~tilt fo~r. 

A 18 e15rendezvépyen, mintegy 5000 vend~g vett ~észt, 
A hagyományoknakmegfelelő esti~ felekezatek sz~rinti istentisztelete

ket követő nyitóha.ng'!erseny után 8,ug .19-én ].;o,ra rf!ggeJ. koszorúzási ünnep
!,égeket tartotté'J~ B.uC.ép-eS't . t·kit1.9n;bö'z.ő,~.~'1.e.ry!~:z5:nei,r. Yz;·· .n.. Hősök terén I a nemze
ti hősök országos err.lék111űvénél ;. ti~ztelqet:: az W.rSZ több képviselőj e I köz-
hik CSOÓRI SÁNDOR elnök. '1·;' ',- ." . •.. 

D.E. 11 órakor p. P2.t;;-ia termet zsúfolá~ig JTlegtöltő majd 2000-es hall
gatóság előtt lépett él . . :'l)ü:rofon ,e,lé CSOÓ'P.I SANDOR ;- akit a r·1'\/sz· decemberi 
rendkivüli közgyűlése választott el·nökké .~Zülön-}\:ülön és együttesen is 
üdvözölte az erdélyieketf' a ha·zaiakát, a felvidékiéket I az amerikai ma
gyarokat I a Nyugéi't-Európa országaiból érkezőket o' .;usztrália, Dél-Amerika 
~& Kanada kiküldbtteit, a kárpátaljaiakat, a Dé~vidékr61 érkezőket. Majd 
így folytatta!" . '~: ~' a"' hazai tízmilli6 · és a határokon kívűl élő ötmillió 
magyar jelképes taiálJf.ozása pillanat.ában fel kell. t.árúlnia annak a múlt
r.ak I amely nemcs5.k. "a,-':.'~::'ö,7.ÖS nyelv, a· ';J~özös művel tseg révén egyesí t bennün
ket I hanem a közös~~n ' úji-aélr;:etö sorsban · is .. FeleleveliÍtette gyermekkori 
emlékét, miden a háború során rcmbad\?l t há;n~kra nézve; édesanyj a csak 
annyit mondot. t :" TÖl-tént, 2",nÜ törtéht, de együtt vagyunk, együtt a csa-
lád." .. , ... 

Ezzel a megrendüláses nyugalommal kell neJ.:ünk, ·magyaroknak is szétte
kintenünk most a tÖ.rténelerirben: Igen , .- vége aHohácstól '::'dáig tartó hábo-
ru'knak mogsza'11';'c-cl'",:;, .1.. "'· ··s'·~grész""l. o-·t:"~':::-rf.,.~"'·-o· __ l. h-,O,oy""rnc. 1• eml':::k' --... ,lt: - ~,::, " 1\"1.t.\..J'\.. .. Ul.. ~ot. .e: Ch.,. '.!.t::>L.C1':J. \:.::~L.. .• t. HlUh c; v t::: ~l'a. t::: e 

inkben,s körülöttünk: de rr..egismételhetjük egy parasztasszony romok ' fölé 
emelkedő szavait: "Történt I ami történt I de együt.t a család. "Lélekben 
mindenképpen. fts ez , ~ család maga a nemzet"- jelentette ki nagy taps kisé
retében Csoóri Sándo~. 
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r·1ajd bemutatta a következő szónokot; dr. ANTALL JÓZSEF-et,mint kor
mányfőt, aki lélekben 15 millió m3.gyar miniszter:'elnöke kíván lenni. 

Dr. ANTALL először is leszögez te: nem bánta ' meg kijelentését, azóta 
is ahhoz igazodik, újra és újra ehhez tartja magát.. Hem hagyott kétséget 
affelől, hogy megválasztott miniszterelnökként, mind a 15 millió magyar 
nevében szól, amikor alapvető nemze~i sorskérdésről fejti ki gondolatait. 

A következő szónok irELLER EDE Nobeldíjasé:tomfizj.Kus a határokon túl
élő magyarság nevében szólalt fel azzal,·ho~ja j6~~ ~ás lesz,mint a 
múlt, - a jövőnek a munkán, a mcgért'ésen .. az ' eg,yü·ttrlíl~;\.ödésen és a tisz-
tességeQ kell alapúlnia. . 

Ft. T6K~S LÁSZLÓ. a Királyhágó melléki ref. egyhá~kerület püspöke gaz
<:1 •• 1<] :;zegénységünkről fej tet 'ce ki m~ ';Jlátásai t i ;, r~a9ye.rságunk gazdagság, 
amely megőrzésre érde~es. Ennek megőrzésén közöse~ kell munkálkodnunk és 
el kell útasítanunk minden olyan törekvést, ~nely a nacionalizmus bélyegét 
akarja újból ránksütni . ' l~em lesz itt ország, ha a nemzet nem ébred önma
gára és össze nem fog. ,.' . " 

1988-ban a tíz ember által megalapított Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közössége elnöke, ÁGOSTON ' ANDRÁS jogász, nemzetgyűlési képviselő a törté
nelminek mondott találkozón megrázó szavakkal irta le ottani véreink hely
zetét a polgárháború dflta Szerbiában, mely konfliktusnak a vajdasági ma
gyarság vétlenűl vált szenvedő al&nyavá. Hangoztatta: Mindent elkövetnek, 
hogya Szerb Köztársaságban élő magyc.rok önkormányzaJca létre j öhessen. 

A szlovákiai DURA I MIKLÓS~t, az EGYtiTTtLtSmozgalom elnökét mutatta be 
ezek után Csoóri Sándor azzal. hogy az nemcsak megtette,amit lehetett, de 
azt is tudta, a körből ki kell lépni. Magyarságáért börtönt is szenvedett. 
DURAI MIKLÓS ismertette a határon túli magyarok fó~u~a résztvevői által 
megfogalmazott nyilatkozatot. Elmondta, hogy háromnegyed évszázada élnek 
elnyomott helyzetben , és ezen változtatni kivánnak. ElsQsorban olyan módon, 
110gy megkövetelik: legyen tiszteletben tartva joguk,azonosságuk védelmé
re és ennek legyen törvényes kerete is. Legyen biztositva művelődési és 
területi önkormányzati joguk, valamint joguk az önrendelkezésre. E jogo
kat szavatolj ák nemzetközi szerződé.::,;ek oly módon, ,hogy ebben r·1agyarország 
i~ ~egyen részt. ' 

Este, az Országházban GÖNCZ ÁRPAD köztársasági elnök fogadást adott a 
rr;agyarok világkongresszusának résztvevői tiszteletére. A kupolateremben 
másfél-ezer ember gyűlt ,össze. Színpompás népviseletbei.1 vonultak fel a 
diszegyenruhás palotaőrök sorfala között a Bácskából, Erdélyből, Szlová
kiából és még ki , tudja honnan érkezett gyermekek, . fiat&lok, idősebbek. 

NAGY CSABA nyí~egy~há~~ _ muzsi~us-tanár .. a ~ 7 ... s~áz~di nyi·t? dallamma~ szó
Laltatta meg tarogatoJat, maJd az elnok udvozolte a vendegeket, aklk a 
Dunára néző erkélyről nem tudtak betelni a kivilágíto'ct város megannyi 
széységével. . 

Az r:rVSZ világtalálkozó alkalmával megtarto·tt tucatnyi párhuzamosan 
megrendezett összej'c·vei:el fl.ellei:: 'c 2;, )_ec;nagyobb érdeklődés a r,'!'JSZ kül
dött-k~zgyilését kóvette. Az alapszabályok megvitatása ~tán újraválasz
tofták elnóknek CSOÓRI SÁNDOR~t és három alelnókót: JAKABFFY ERN6 (Svéd
ország), FÓNAY JEN6 (Magyarország) és DaBaS LÁSZLÓ (Felvidék) személyé
ben, a nyugati, illetve a magyarországi és a Magyarországot övező szom
szédállamokban élő magyarság képviseletére. A főtitkári állásra pályá
zatot hirdetnek~ mely fizetett tisztség lesz. 

Ugyancsak a r·1AGYAR HÍRLAP (Buenos Aires, Argentina, Délamerika ) hozza 
1992 novemberi számában Dr. r·1AJLÁ'rH ISTVÁN: QUO VADIS EURÓPA? c. tanul-
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mányát, melyből az alábbi részleteket közöljük;; /:. 
" ... TOFIK ISZLAr,~OV prof., az Oroszországi Tudcmányos Akadémia B a l

k á n I n t é z e t é n e k tanszékvezetője, előadást tartott a buda
pesti Európa Institut-ban. EJ.őadásának cime: " A román-magyar Erdély vita 
moszkvai szemmel. II ' 

Figyelmet igénylő előadását, amely feltételez~et6en a jelenlegi orosz 
felfogást tükrözi, ISZLAl'.lOV.: a következő ál;Láfoglai'ással fejezte be: 
- II A Közép-Európá~an és Oélkelet-EurQpában dúló nemzetiségi viszályokat 
ma nem lehet határ-v~)"toztatasokkal Iü-egoldani.- A . vil:ák enyhitésére átjár
hatóvá kell tenni a határokat,illetve valódi jogo~at kell adni a nemzeti 
kisebbségeknek a helsinki alapokmányok éS , az azokat továbbfejlesztő ok-
mányok alapj án. II • . < .t 

Ez, az orosz részréSl .ell)ángzott vélemény, szinte szó szerint egyezik 
FEANCOIS HITTERAND á11lutLelnoknek a Helsin1~i Folyamat pá:Lizsban megtar
tott értekezle 'tén, 1990-ben elhangzott. állásfoglo,lásával. 
- " Föltétlenül szükséges - mondotta Mitterand,- hogya nemzetiségek szá
mára biztositsák alapve tő jogaikat, amelyek között a z első, hogy megőriz
hessék nemzeti jellegüket,' annak az államnak a ke r etén belűl, ahol kisebb
ségben élnek. Ha ez nem valós~l meg, 'akkor fennáll a háborús összeUtkö-
- ,:; s v~ s - e' l .. ~ i, 
~e c ~ - _ye. . 

Mitterand elnök ür prófétának biz6nyult, mert lám, a francia részről 
képviselt hivatalos ~llás~oglalás merev légkörében egy év sem kellett 
ahhoz, hogy valóra váljék a horvá·t és szlovén kon,tra szerb véres össze
ütközés. 

QUO VADIS EURÓPA? Véleményi..Ínk szerint a válaszadás igen lényeges mér
~· .ékben a franciák magatéirtásától függ. Olyan értelemben, hogya francia 
p01itika határozottan felzárkózzék az európai népek nagy többségének ma 
m~r általánosan elfogadott véleményéhez, mely szerint:" a Párizs-környéki 
t,~~ kediktátumok észsze .rű új járendezése nélkűl nem l.ehet kielégitő békét 
teremteni Európában. n 

. + -I- + + 

~S.z; I(.L\~"ER !'KA I ,~GY~SÜ L T ALLArVlO:<' 

A KATOLIKUS MAGYARO~ VASÁRNAPJA (Youngstown,Ohio) rendi-hatósági meg
szUntetésével kapcs&latban (B.L. 1992/2.szám 3. + 32.oldal) az 19 92.évi 
IX.6.-i számban Ft. L!GETI ANGELUS O.F.M. é s Ft. KISS BARNABÁS O.F.M. 
szerkesztők bej elentés2:~ 

" Hónapok óta., - szinte már egy éve,- súlyos nyomás alatt élünk,Olvasó
ink pedig számtalan~zo~ kifejezték egytitt6rz~sUketn ag~ódásukat a lap 
sorsáért. Ennek kézzel fogható bizonyitékai a levelek százai, az aláírá
sok ezrei,sőt, sokan egyenesen a legmagasabb forlimokhoz irt leveleik,be
rld·"ányaik által bizonyították készségüket, hogy harcolni. is képesek a 
Vasárnapért. Vox. populi vox. Dei - A nép sza~a Isten s~ava,- mondja a régi 
mondás. De ebben az esetben;a mi , esetUrlkb~n,ismét a magyarok esetében ed
dig nem bizonyult annak. 

Ezen állitásunkat aláhüzandó köz~ljük az alábbi levelet. Hónapokkal 
ezelőtt kértük a FERENC-REND általános főnökének (generálisának) megbi
zottjától Fr. JOHN BUCCHINO-tól,hogy foglalja irásba a legfelsőbb rendi 
",,=zetés által számára megadott direktivák alapján, végül "is rn AZ OK.~ ' a 
Kr·fv" radikális és diktatórikus módszereket alkalmazó elpuszti.tásának? 
Végűl, julius végén, mikor a fentebb emlitett megbizott ismét Youngstownba 
látogatott, az alábbi levelet adta át nekünk,melynek vonatkozó részét,ma-
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gyar forditásban alább kBzBljUk: 
A SZENT ISTVÁH KUSZTÓDH~ SZERZETESEINEK 

A KATOLIKUS MAGYARO K VASÁRNAPJA 
OLVASÓ I NAK ÉS TÁr·1OGATÓINAK 

ÜdvBzöllek Benneteket és egyúttal a világ összes ferences szerzetesé
nek testvéri támogatását és szerető együttérzését tolmácsolom, mint Fr. 
HFoRHANN SCHALŰCK- nek, a Ferenc-rend miniszter generálisának . megbízottja 
idelegátusa) ... 

Együttesen rendünk vezetőjével, miniszter generálisunkkal, aki II.JÁ
NOS PÁL pápa Kelet-Európa evangelizására szóló felhívására válaszol, a 
hit felújítá~át Magyarországon és Erdélyben egyik legfőbb feladatomnak 
t~rtom. Nyomatékkal sürgetem, hogy ferences közösségünk minden eszköze 
erre Bsszpontosuljon . . 

Ez a lényege annak, ami míatt most Fr.Hermann Schalück miniszter gene
r.ális megbízásából szólok hozzátok,hogy tudomásotokra hozzam a sok körül
tekintés és megfontol~s után hozott döntésünket,amelynek alapján 1992. 
dec. JI-ével beszüntetjük a magyar nyelvU KATOLIKUS HAGYAROK VASÁRNAPJA 
vjság kiadását ... 

Tehát, mivel a Szentatya,II.János pál pápa és a Ferenc-rend miniszter 
~cJlerálisa ezt helyezte el6térbe~ azt kérjük,hogy a Katolikus Hagyarok 
V~sárnapjának tehetséges és odaadó munkát végző szerkesztői térjenek visz
sza hazájukba,hogy Bsszefogva a magyarországi szerzeteseinkkel Assisi 
Szent Ferenc nyomdokán újjáép~tsék Isten Házát ... 

, Fr. John Bucchino O.F.H. , 
delegátus generális I Szent István Kusztódia. 

Címe: Franciscan PI-ovince of the Imn~acuiate Conception, 
147 Thompson Sti-ee~'; , N[~ YORK, NY. 1012. USA. 

Megjegyzés: A levél végén .kézzel íl-t aláíi-ás és kelt nem található. - ) 

A KATOLIKUS HAGYAROK VASÁRNAPJA 1992.nov.29-iki száma közli Ft.LIGETI 
ANGELUS O.F.r·1. a K.H.V. szerkesztőjének" A Századikhoz ' közeledvén " c. 
cikkét,melyből az alábbi részleteket hozzuk: 

" r·1eghivó van előttem. Szépen nyomott boríték; benne ugyanazzal a ké
pecskével diazített levélpapíron a meghlvó szövege. Nov.22-ére szól, va
:~~rnapra, ünnepi,hálaadó misére. A kis kép kéttornyú templomot ábrázol, 
két alsó sarkában két évszám: 1892-1992. Centennáriunii ünnepség. Száz 
esztendő - nem kis idő. KülBnösen nem a 216 esztendős Egyesült Államok
ban. S ez a 100 esztendő magyar ünnepségre hiv. A clevelandi Szent Er
zsébet EgyházkBzség és t'emplom fennállása századik évfordúlójának meg
ünneplésére. 

Az első hivatalosan Magyarországról az Egyesült Államokbaküldött ma
gyár pap, Msgr. BbHH KÁROLY képe merül föl előttem. Bronztáblája ott van 

' a youngs~owni ferencesek teplomának falán is. bt dicséri ez az évfordúló." 
Neki, az egyik lapszerkesztővel volt problémája, akinek 190J szept. 24-én 
i:Jy írt: 

II Igazán - kérdem,- fölösleges dolog-e egy katolikus irányú lap?Hinden 
néven nevezendő felekezetnek és felekezetlenségnek, protestánsnak, zsidó
nak,szabadkőmUvesnek megvan a maga lapja: Csak a katolikusoknak nem kell 
l~pjának lennie. Hinden néven nevezend5 politikai pártnak, demokratának, 
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republikánusnak,szocialistának,prohibicionistának stb.,meg van a maga 
lapja, csak a katolikusoknak nem kell lapjának lennie? 

Angolok,németek,franciák,lengielek,csehek,még a tótok is b6v~lkednek 
k~tolikus irányú lapokban: csak a katolikus magyarnak nem kell l apjának 
lennie? De,ha Ön volna katolikus lapkiadóJ aki a Vasárnapot !'f5l6sleges 
vállalatnak" neveate, mit felelne ~ás lapsz~rkeszt6nek hasonló me gjegy
zésére? .. " A mi mű}_5désUnk elé azonban írj 2 Ft. Ligeti Angelus: Az 
egyházi e161járók állitettak piros lámpát... . 

... " K5zeledUnk a 100. évfolyam megindölása felé. Msgr. B6HM,az utó- E 
dok,az utolsó több,mint 50 esztend6 erdé lyi ferences szerkesztői kiadói 
nyomán, akik egyszertien életUket szentelté k ennek az ligynek,s ha most 
nem a temetőben ~ de itt lennének, hisszük hasolóan cselekednéne k: har
coinának a jó hivekkel együtt ~ Vasárnapé rtI 

Isten adja, hogy pár h é c múlva ( ha nem Youngstown-ban, de másutt ) 
a Vasárnap fej lécére =womtathassuk a kerek századik évfolyamot é s a 
clevelandi Szen't Erzsébet templom évfordúlój a után a Kl-.TOLIKUS r·1AGYAROK 
VASÁRNAPJA is megérhesse a centennáriumotl " 

KATOLIKUS r·1AGYAROK V;\SÁRNAPJA 

nŐHM FOUNDATION 

P.O . .Box 42·067, CLEVELAND, OH., 4LI142, USA 

Tel.::fon: (216) 143-2GL;'6 FAX: (216) 243-7182 

Publishet-: Centt-um Publtshing Inc, ~ 6779- C EnS,lle Road, ClCVElAND, OH., 44130 USA 

Kedves Előfizetőnkl 

A Katolikus Magyarok Vasárnapja nehéz hónapokat élt át az elmúlt esz
tendőben. De bUszké]: lehetünk, mert mindvégig kitartottunk. ~s ebben nagy 
segitséget jelentett Olvasóink bátor it á s a és támogatása,úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag , r·1eghoztuk az áldozatot az il1unáron 100. évfolyamát megkez
dett újságért. Mi!~ezt abban a tudatban tettUk, hogy ~épUnkért, magyar
jainkért, hazánkért végezzUk ezt a kUldetést. Ugyanakkor bizunk az Úr se
gitségében is, aki megáldja törekvéseinket , ' 

r.1iután nyilvánv.a;lóvé. vált, hogy 2, KM\T :nem , fol-:tathatja munkáját Youngs
townban , létre j ött. a , '. Vasárnap r·~29,j:.el~:',:ési Bizo'Gtsá;; ", amely munkáj ának 
eredménye a fejléc~n jelzett új kiadó, vagyis a 6entrum Publishing Inc ... 

r Ugyanakkor azt is örÖlmneJ. j elezzUk ~ hogy éi Katolikus r·1agyarok Vasárnapj a 
hetilap kiadását egy üj alapítvány támdgatja, mely a KMV alapitójának, 
r ~ BO"TTM ' I<A' RO ... ""T''''K ~ rl-··e' .... Hl's-IJ' IiBO"Pf"" ""OUNn"rn"O"TII" k' d ' , ·lsgr. n P!, L;.LJ.':/'\ c.. r.::;v ' L. v t:: , : . n'; l,' l LJ!." • .!..!. l, t-I "lél O elme a 
fej lécen található .; Kérj Uk " hogy minden alka l c·:mr.a l a "P. O. BOX" címet hasz
nálj a a levelezéshez ,:, A KrllV hívatala í,gy új ra Cleveland városában műkö
dik,ahonnét az . e1s5 reagyar lelkipásztor, D6~c Károly 1894-ben elinditotta. 

JI ni E': <;!vá l tozo'ct helyzet ( új iroda, személyi kiadások, bérlési dij ak stb.) 
miatt sajnos meg kell .emelni az e16fizetést. Ehhez szives mégértésüket 
kérj Uk: 

Egy éVt-e: 
Fél éVt-e : 

30,00 US dollá,-
16;\)0 US dollá!,' 

T enget-'entú It-a hajópostával : 
Tenget-entúlr'a légipostával : 

40.00 US dollát-
100.00 US dollát-

Mint fentebb emlitettük, a B6hm Foundation áll anyagi háttérként a 
Vasárnap mögött. A megértő ts hüséges olvasók/előfizet6k az elmúlt évek
ben is, de kUlönösen az irmnár m(,göttünk l'§vő nehéz átmeneti id6ben sok 
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áldozatot hoztak az újságért. A továbbéléshez, az újrairidúláshoz üjabb 
segitségre lenne szükség. Az elmúlt hónapokban a sokak által megigért 
anyagi támogatásra, önzetl,-;;n segitségre tehát most van szükség! A Bőhm 
Foundation örömmel fog adj a az ador,:ányokdt. Az a. é'.orná nyd:. az adóból is le
vonhatók. A csekket a BŐ HM FO\.ii\lDATION nevére kérjük kiállitani. 

~ Vasárnap meg- és átmentésére alakult bizottság továbbra is folytatja 
n,unkáját. Igyekszik azon lenrii, hogyamegváltozott körülmények között a 
Vasárnap t~ljesithesse azt a küldetést, amit csaknem 100 éven keresztül 
'T~gzett a kinti magyarok körében. Mivel most már mind jobban az otthoni ak 
s~ámára isiródik, ezért felfokozott igyekezettel törekszik megfelelni 
az olvasók elvárásainak. I 

Bízva abban, hogy kéréseinket szívesen, iga~ magyar szivvel fogadják, 
szeretettel küldjük üdvözletünket. Munkánkat a magyarságért végezzük. 
Ám ez csak úgy lehet és úgy lesz eredményes,hél. a magyarság kitart mellet
tUnk. Akkor hisszük, hogy Isten áldása kisér majd valamennyiőnket ebben 
a fáradozásban is. Haiwarosan jelentkezünk az első ':üj" számmal. Ezzel a 
reménnyel ' mondunk köszönetet ·és kivánunk boldog, eredményes üj esztendőt. 

Cleveland, 1993. j~nuár 31.-

d&vo Ji f//lh~ 
Kiss 13arnabás ' 

r;tt'~tl-
Ligeti Angelus 

+ + + + + 
, . TIME 

TIME INTERNATIONAL. · the weekly newsmagazine, Rockefeller ' Center, New 
Yo rk, N.Y.,USA 1993;11.,8.-i számában World of Business rovatban 

( Robert Ball tanulmányának - 57.01dal,- ) " NOT-SQ-BLACK HARKETS" c. 
cikkéből hozzuk az alábbi részletet: 

" ' . . . RICHARD ROSE skóciai egyetemi tanár elméletét támassza alá az a 
r ,Bgyarországi tapasztalat ( t.i. a fekete-piac szükséges a Keleti Blokk 
, . d"") , ''-b ' 1 • atmenetl gaz asagana~ az a~au la~ . szerlnt: 

••• II Egy számottevő fekete-piac létezik Magyarországon és ezt a hivata
los közegek is elismerik. Az 1992-es esztendőben az idegenforgalom 1.5-
másfél millió US dollárt hozott be a nemzetgazdaságba. Ugyanannyit, mint 
a hivatalos türisztika. Ez nagyban növeli az ország gazdagsá~át, bár ezt 
.1 hivatalos statisztika nem tudja kimutatni. A személyi takarék-betétek 
f2jenkénti arányszáma eléri a japán, vagy a német szintet. KUPA HIHÁLY 
pénzügyminiszter erre vonatkozólag igy nyilatkozott: " A fekete-piac va
l6ban gondot okoz,de meg van rá a remény,hogy hamarosan felemelkedik a 
hivata'los szintre." (D.S. 
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FLORIDAI BAJTÁRSI HíRADÓ ( Sarasota, ~lorida ) X.tvfolyam,J.szám,1992. 

Szerkeszt5 és kiadó: vitéz BARANCHI TAMÁSKA ENDRE. 

A BECSÜLET. 

" Helyre kell álli~ani a magyar ka~onai becsület folytonosságát, az 
évezredes magyar katonai becsület tisztaságát ... " mondta egyik beszédé
:)en ANTALL JÓZSEF [.fagyarország miniszterelnöke 1992-ben. 

A r·1AGYAR HONVÉD, a Rf·1. hetilapja irt arról, hogy eddig több,mint 2500 
katona kapta vissza abecsületét, rendfokozatát s megbecsült helyét a 
társadalomban. -

Ez a szó, hogy becsület a társadalom minden rétegéhez tartozó személyt 
megilletett még a régi id5ben. De beszélhettünk katonai,- tisztibecsület
:, l~l is 1945-ig. Ez a katonabecsület nem volt renc1fokozathoz kötve, de ez 
sem számított, hogy ki és milyen szinG hajtókát viselt a zubbonyán, vagy 
melyik fegyvernemhez tartozott. Tartozhatott valaki a M.Kir.Honvédséghez, 
vagy pedig a r·1. Kir. Csendőrség állományába, az telj esen mindegy vol t. 
Sohasem tettek köz~ttlik különbséget, hisz mind ugyanazt az esküt tették 
le.- A katonai eskü szövege így végződött: " ... becsülettel élek és ha
lok! " ,- A CSend5rség j elszava pedig ez vol t: " Hhren, Becsülettel, vi
tézűl! " - A becsület szó mindkét helyen szerepel t. -

A magyar nyelv így fejezte ki: " bemocskolta,- beSZennyezte a becsüle
tét," vagy súlyosabb eSetben pedig ezt mondta: " elvesztette a becsüle
tét . " 

Súlyos szavak voltak ezek~ de arra so~a nem volt mondásunk, hogy valaki 
" megtalálta az elveszett becsületétI " 

Az 1945-ös országveszejtés belegázolt a magyar katona, a magyar csendőr 
becsületébe. Nem mi szennyezt~ik 3Zt be, hanem a hivatalos kommunista veze
tés ű gyászmagyai-ok. 

így kellett majdriem 50 évig élni sok-sokezer derék magyar embernek, 
,:sak azért, mert a katonCii esküjét sohasem sZGgte meg, -, becsülettel élt 
é~. halt. AJ.::.ik pedig ilyen "szégyenbélyeggel" k,,=l,J.,e~t hogy éljeEek,
türtek, szenVedtek, de belal érezték, hogy a becsületük mégis mindvégig 
tiszta maradt. -

Nem tartom ezt a kifejezést helyesnek: " él vi._s.szakapott becsület." -
~, d'a ..... ,-I·e"'" c-n' ... : "I' ~':'::: 7 1\ L..e~-u"l "en""t "".,..;': ed~':-, : e'I-~ n-be 1 SOI-tAS[~v~ VESL7 -I"e a J ,;Cl'.-,·:. _.c .. ",, ', _ ::"-'_.M a lJ .... ::. ~._ i ,"- , < .. . ,I. '-o';:,' t::,' , e I~ I 1"1 

TETTEM EL, vagy c:.ú, ' SCI-~~\ BE NE:M MGCSKOL T/\M! 
Visszakapni csak azt lehet, a'mit: valaki től elvettek. 1 .. z új ország

vezetés, legfeljebb EL~GTtrELT adhat, vagy megkövet i mindazokat, akiknek 
a múltban a mocskos szovjet mintájú csizmával becsületébe beletapostak. 

Mi eddig is becsülettel éltünk és haltunk ! 
'c csend'-őr-szem 

VIII. 
A VEZSTOSÉG LEVELESLÁDÁJÁBÓL. 

Az 1992-es segélyakciónkra érkezett levelekb61: 

1992.XII.28 ... " t·Tagyon szépen köszönöm a segítséget, 2,159.-forintot 
kaptam érte. Férjem csend5rszolgálatára 700.-ft.-ot tettek,így jan. l-től 
havi nyugdíjam 9,202.- ft. lesz ... " 

1992.XII.18 ... " Nagyon szépen köszönöm az ajándékot. A csendőrnyug
dijról még nem tudok semmit. Papirok hiányoznak. A-;. ügykeZelés lassú ... " 
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1992.XII.17 ... " Kö'szönett21 'J'ettem a.z. ajándékot .. Arendeletre ha·vi 
1,200 ft. emelést kaptam. Nyugdijam jelenleg 6,400 ft .. , melyb61 beosz
tással megélÜnJ~. ; • ~ " 

1992.XII.B ... II Köszönöm szépen at · ajándékot. A tavalyi küldemény 
hozzám nem érkezett meg. A csend6r.nyugdijról még nem hallottam,férjem 
22 évig szolgált a Csend6iségnél~ Lakáscimem megváltozott.~. II 

1992 . . XII.JO ... 1\ r.1egkaptuk mi is a csekket,amit hálásan köszönünk. 
Anyukám velem lakik,én gondoskodom róla. Azért kérem az én nevemre ci
mezni majd az ajándékot ... " 

1992.XII.J... II meglepetve kaptuk meg levelUket, könny szökött sze
membe az Ön levelét olvasva ... hogy mennyire vagyok rászordlva az önök 
segélyére, azt csak a Jóisten tudná megmondani.~." 

1993 . I I I . 5 . . "örömme l köz löm , hogy a napokban . ]~ap"tam meg úgy a kárpót-
1ást ,lJlint a szolgála'c:~ i.dőnek, fogságl1ak az elismerését. Mj, vel figyelemmel 
kisértem minden erre vonatkoz6 · közlést és az Ön által irt rendeletre való 
hivatko~ást is.VégGl siker koronázta kérésem .... M 

........ 
BAJTÁRSAINKTÓL ftRKEZETT LEVELEKBÖL : 

.. S~r1?NYI IST/ÁN , (~ud~pest) baj tá~sunk ,:"~laszol t Dr. BOROSS PÉTER bel
ugynunlszter hozza lntezett 8-640/1992 maJusban kelt levelére , (B.L. 
1992 / 2. JS-37. oldal), me~yből az alábbi részleteket k5zöljilk: 

Tisztelt Miniszter Úr! 

A 8-640/1992. szamu - a csend6rség rehabilitá.ciójá\'-al kapcsolatos kér
déSemre ado·tt - r é szl:etes vála.szlevelét kös 2:önet'i:el és örö:TUTIel vettem, 
azonban a levél végé n jelzet\:. tanulmányt a hatá:i:"$zéJ.i csend6rség múlt já
~ól nem kaptam meg. Ez nyílván tévedé~ből nem került postázásra, kérem 
annak pótlását, nagyon érdekel annak tartalma. 

EgYeté l~tek azza l ,- ::K ,gy a z álta12~:·.i fölve t e t t té:;iaJ~ö.rj: }~ét fronton kell 
mpgvivni : jogilag és a köz~élemény terén, Utóbbi látszik nehezebbnek, 
kényesebbnek. 

Jogi tekintetben azonban a GRÓSZ KÁROLY által al~írt 86/1987.(XII.27.) 
r-1. T. rendelettel; - mely hatályon kívűl helyezte néhai r-n:KLÓS BÉLA 
1690/1945.sz., a csend6tségfeloszlatásáról ... és &2 államrend6rség meg
~zervezésér61 (1) szóló M.E. rendeletét, - valamint dr . ANTALL JÓZSEF 

( nevéheZ fűz6d6 112/1991. (:IX.2. : ) számú - a csendőrségi szolgálati id6 
elismerésér61 sz616,- kormányrendelettel még nem tekinth~t6 befejezett
nek a csendőrök rehabilitása. 

Ugyanis a csend6rök is szép számmal lettek koncepciós perek áldozatai, 
ennek feltárására még 'tudtomrnal nem került sor, különösen nem nyilvános
ságra hozatalukra.Nem tudom, akár a háborús bünösként elitéltek is mind 
valóban azok voltak? A letünt rendszer tapasztalatai azt súgják, ezt is 
meg kellene vizsgálni újra. SZerintem teljesen jogellenesen ítélté k el, 
- úgy tudom, 15 évre,- volt zász16aljparancsnokomat, BARABÁS JÓZSEF ez
redest. Ö, egy katonaszökevényeket sújtó hadbírósági ítélethez kivégző 
osztagot rendelt ki, ami kötelessége volt, lévén Galántán az egyedGli , eh
heZ ke116 létszámú katonai egység ·parancsnoka. 

Koncepciós pernek érzem pl. az endrődi - a Szolgálati Utasítás sze
rint - jogos, s6t kötelező fegyverhasználatban részt vett csendőrök el-
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itélését. A parancsnokukat kivégezték, a tóbbi - Márianosztrán munkás
tanács titkári min5ségemben együtt ültem velük, - ha jól emlékszem, 
10-15 évet kapott. 

Az eddig emlitettek csupán személyes ismerőseimet érint5 esetek,nyil
v~n akadnak hasonlók ezeken kivül is , az ilyen személyek kárpótlásának 
kérdése a rehabilittció mellett. Javaslom az elitélt c~end5rók ügyének 
módszeres megvizsgálását, egy rehabilitációs bizottság felállitását, 
- amennyiben ez ~ég ne~ tórtént meg,- a bizottság fele részben még él5 
"tiszta" csend6rtisztek kinevezését. Utóbbiak ezt; hyilván, dijazás nél
kül is vállalnák. 

A jogi rendezés eredményeit, természetesen - nem reklámszerűen, de -
kózzé kellene tenni s tárgyilagos kózvélemény kialakitásához szükséges 
"szoktatásként", még akkor is, ha ez némelyek I/érzékenységét" érintené. 
A minden oldalról hird~tett és elfogadott megbékélési elv jegyében a 
bosszú lihegése helyett az igazság szomjúhozásáilak kell érvényesülnie. 
Az igazságot el kell tudni viselnie mindenkin~k, kivált, ha az rehabili
litálást is jelent. Ez a csend5rség v9natkozásápan a széles közvéleményt 
é''Jyáltalán nem rendítené m·eg. Az eltel.t 47 évben .-az ·t tapasztaltam, se a 
régi kommunisták, 'se -a deportáltak :-lern it·élték ei osztatlanúl a cse.nd5r
séget, nem ritkán említette is a józan.abbja, hogy szükség lenne rá. s5t, 
volt olyan élményem 1945 áprilisának 'derekán, az ausztriai Waidhofen a.d. 
Thaya -ban, hogy egYi ott vonatra váró, 20-JO f5nji sá~ga csillagos cso
port, mikor meglátta az állomásra érkező csoportunkat, mess z ir5l inte
getni kezdett és Órc.ITulú::l k ,iáltozott:'íJé, magyarc.send5rök!Jöjjenek ide!" 
~s ' teljesen barátságo~an kezdtek beszélgetni veli'~k c Tehát az a depor
tálás, - amiben sz~r~ncsére ném kellett részt ve~~em, hiszen akkor még 
ludovikás voltam, - j óliehet igen sanyarú vol.t, riégse lehete tt mindenLitt 
olyan embertelen. , 

A csend5rség depor.táJ.ásban tör-i:ént .. egyszeri r-észvételét eredend5en 
..:::_- ,';--- ~..J-g·en m-..".··-:::"o- '---t- l _-- n:--'ma-- - 1·.::.·1··.-,--r·.:t· _ J • .... - l.~ 'n~-"" l·":::s:::t..b C1-11-1 U',:!.l' .LUC !, .. ICS"' .'.o, • • ..L · Ud. , el.J.-I..J1l1 ~'j~ ll , ::.q. h 'C ! 'j oJ,'. C , .!.. CLLt:: 1\..L, Il.LUI.. 1\.«;:; vu 

( a szlovák-magyar "Ú:.kösságcserét" nem .számitva ) a demokratikus rend5r
ség által végrehajtotttettét:a sv&bdeportálás ; majd a magyarok kitele
pi tése a városból. ri't.t~om, ho,qy se. a y~grehaj tó cS2nd5rségi, se a rend5r
s6gi egységek; zömükh~ri nem szivesen hajtották végre A kapott parancsot. 
Ezt a k6rülményt is tudatosítani kellene, valami~t azt, hogy az egyes 
túlkapások ·tettesei csend5rségi vonatkoí~ásban , "b5~égesen" megbünhödtek. 

A csend5rség rehabilitása érdekében teendő tá~gyilagos,megalapozott 
lépések lehet, h.og\~ e.r,;y nagyon kis ki.se-bbségnek ~1em te'cszenének, de az or
szág lakosságának óriási többsége nem volt se deportált, se kommunista, 
tehát legalább gyanítja, hogya legjobban szidot~ ~ évtizedekig véres ' 
rongyként csepült csend5rség nem lehetett olyan, mint amilyennek feltün
tetni akarták. A régi rendszer tengernyi hazl1gsága eleve megkérd5jelezte 

. _1 • .:. .... - - a- 'll- .... a-sol·-t .. "..:::- n-ro .. . _' ..... -1 .. .. - hl' -7e- I '-n" ::.- t..'u··- m~-"" ---\ - ··, C1\.C L elL. ' .L L. l" ..... cl _. ."\ UCj,l Cl l '1V.L L. V..!..'j all l ;:,~ .• /\,C l'j t;:;::. J..) L.el, I.LU l.. ;:'L.C-

rették volna. A felvilágosító munkát viszont igen kedvez5en fogadnák a 
k ')aliciós pártokJ(a1 szimpatizáló I de rrtég a r.?, j tuk kivülálló tömegek is. 
Az utóbbiak aránya sem lebecsülend5 . Ez a meggy6z5désem tapasztalati, 
mely nem els5-sorban nekem, mint cse~d6rtisztnek tett megnyilatkozásokon 
alapszik. 

. ~ S~e~ere B~rt~l~~ Magya~ ~e~d~édelem-történeti ~udományo~ Tár~aság 
.1.r::tet orommel udvozlom. A mukodesevel kapcsolatos fuzetek, }~ozlemenyek 
~egismerését célúl tijztem ki. A Társaság mu~kájában szerény képességeim
t.51 telhet5en szívesen , részt vennék, amennyiben a Társaság nem exkluziv 
jí:;llegü. Tenném ezt f5ként, ha a személyeket. illető, - t6bbnyire post 
humus - rehabilitációt szolgálhatnám . - Jómagam egyénileg nem szorulok 
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rá ... hála Istennek. 
Bízom abban, hogy néhai dr. REKTOR BÉLA kezdeményezése megvalósúl 

e16bb-utóbb. Azt is remélem, hogy ~Z újjászervezend6 magyar rend6rség 
büszkén fogja e16djének tartani az 1945. előtti csend6rséget és rend6r
séget, már csak azért is, mert az u.n. demokratikus rend6rséget - f6-
ként vidéki viszonylatban,- a csend6rség mfntájára szervezt~k újjá,még 
a fegyverhasználati utasításuk is azonos , volt.Tis~ta szívb61 kívánom 
Miniszter Úrnak, hogy gondos személyi válogatás révén munkássága ered
ményes legyen és szégyenkezés nélkUl vallhassuk utódunknak a ~end6rséget. 

Budapest, 1992. junius G. Üdvözle-ttel: 

Sirr,onyi· István. 

Dr. v.J. I. (Torrens,ACT.,Ausztrália) 1992.XI.23, · . . " 1992.jun. köze
pét61 jul. közepéig otthon voltam, gyermekeim jóvoltából. Indoklás volt 
a 60 éves érettségi tCllálkoz.ó Székesf2hérvárott, a ciszterci gimnázium
ban. Ott is. volt a szállásom ezalatt az öt hét alatt az unokaöcséméknél, 
aki nyugdíjas hadbiz t os szá~adosi rangját a napokban kapta vissza,mivel 
a kitelepítés alkalm~val 19Si-55-ig 12fokozták t.honvédre. Az 6 jóvol
tából több, mint 3SDC km-t autózta@ le. 

Julius els6 hétvégé~ részt ve~tem a Magyar Demokrata Forum lakitele
ki táborozásán. Az est, fénypont j a dr , ANTALL kormánye1.nök váratlan ér
kezése és beszéde volt. Ugyancsak beszélt- zár~beszéd formájában,-
FÜR LAJOS honv. minisz ·ter is ., Két kimagasló ember a magyar poi tikai élet 
palettájáh egyéniségükkel, magyar hitükkel és törhetetlen akaratukkal. 
Amint szavaik visszhangzottak, zúgó éljenzést és helyeslést értek el a 
mintegy 5000 f6s közö:-,ségnél.' , CSURKA ISTVÁN is ot .. ;: volt és beszélt, ahogy 
írni szokott. Akkor rr,ég nem j elent meg kontroverzális írás-tanulmánya. 

Lakitelek ezen része egy Tisza-parti nyaraló helysé~. Szebbnél szebb 
villák, kies lakok megbújva az alföldi akácok közö'ct szolgálják a nya
ralni vágyók ígényeit~ nemc~ak a Tisza ~trandjával, de egy szép uszodá
val és parkkal is, aminek a vize még gyógyító hatású is. 

öcsém, - kiegészített nyugdíj a lnelle't 't, - ma is dolgozik·, - összehozott 
katonabajtársaival . egy balatonmenti esti borozgatásra és ,t->ersze egy jó 
politizálásra. Kilericen voltunk és a pártok szídása sprán,- ebb61 a kor
mánypárt sem maradt ki,- kiderűlt, hogya kilenc v2ndég közül csak hat 
gyakorolta válas~tójogát példáúl a fehérvári községi -helyhatósági -
választáson. így tört~nt, hog~ az ősi koronázó városnak ma SzDSz-es kor
mányzata van. Módomban állt igy véleményem kifejteni éS ' adni egy kis 
magyarázatot a demokrácia jelentőségéről. 

Azután mégegyszer becsavarogtam Fehérvárt, szóval búcsúztam. Ez a má-
r sodik otthagyás még talán fájdalmasabb volt, mint a 47 e16tti. Akkor 

reméltem, hogy visszatérünk, de most már nincs ez á remény sem. A vám
-ember se szólt semmi t " csak reám nézett és visszaadta az útlevelem 
becsukva. Amikor érkeztem, s beadta.m az útlevelem, a fiatal tiszt a pult 
másik oldalán persze összehasonlítot'i:a a fényképet velem, majd megkér
dezte:"látogatás?",amire én bólL1to·ttam. Azutái:1 ::::o:'-(:iatta a lapokat,nem 
tudom, miért, mert csak ez az egy vizum volt benne, majd lapozott vala
mi könyvbe, belevágott egy bélyegz6t a passportom~a és becsukva fel
tette a pultra, rám ~§zett és szeke~ ~onata: f, :s~en hozta, százados úr, 
érezze jól magát itthon." 

Köszönettel vettem a B.L. októberi számát és klilön is köszönöm fára
dozásodat.Különösen örülök az 1. oldalon megjelent beadványodnak,amit 
a H.M.-nek terjesztettetek föl.Szerintem a kérés és annak indoklása jo
gos és végtelenűl alapos. Ha még nem kaptál választ a H.M.-től,arra gon
dolok,hogy én is beadok eg~ folyamodványt szds.-i rangom elismerése 
végett.Szere·tném, ha véleményed nyílvánítanád,hogy mit tegyek? " 
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ítélését. A parancsnokukat kivégezték, a t6bbi - Márianosztrán munkás
taná~s titkári min5sége~ben együtt ültem velük, - ha jól emléksz~m, 
10-15 évet kapott. 

Az eddig említettek csupán személyes ismer6seimet érint~ esetek,pyíl
v~n akadnak hasonlók ezeken kívül is, az ilyen személyek kárpótlásának 
kérdése a rehabilittció mellett. Javaslom az elít~lt c~end5r6k ügyének 
módszeres megvizsgálását, egy rehabilitációs bizottság felállítását, 
- amennyiben ez ~ég : ne~ t6rtént meg,- a bizottság fele részb~n még él5 
I!tiszta" csend5rtisztek kinevezését. Utóbbiak ezt, nyilván, díjazás nél
kül is vállalnák. 

A jogi rendezés eredményeit, természetesen - nem reklámszerüen, de -
k6zzé kellene tenni ~ tárgyilagos k6zvélemény kialakításához szükséges 
"szoktatásként", még akkor is, ha ez némeJ.yek "érzékenységét" érintené. 
A minden oldalról hirdetett és elfogadott megbékélési elv jegyében a 
bosszú lihegése helyett az igazság szomjúhozásának kell érvényesülnie. 
Az igazságot el kelJ. tadni viselnie mindenkinek, kivált, ha az rehabili
litálást is jelent. Ez a csend5rség vonatkozásában a széles k6zvéleményt 
e~yáltalán nem renditené meg. Az eltelt 47 é~ben <azt tapasztaltam, se a 
régi kommunist.ák, ~e "a deportáltak ;"iem ítélték eJ. osztatlanúl acsend5r
séget, nem ritkán említette is a józanabbja, hogy szUkség lenne rá. S5t, 
volt olyan élményem 1945 áprilisának 'derekán, az ausztriai Waidhofen a.d. 
Thaya-ban, hogy egYi ott vonatra vár6, 20-JO f5nii sá~ga csillagos cso
port, mikor meglátta az állomásra érkez6 csoportunkat, messzir51 inte
getni kezdett .és 6rÖ1TulH~1 kiáltozott :';Jé, magyar csend5r6k! J6j jenek ide!" 
És ' teljesen ba.rátságosanke'zdtek peszélc:;etni v0J.'h'lk ' Tehát, az a depor
tálás, - amiben szer~ncsére , demkel1ett részt ve~~em, hiszen akkor még 
ludovikás voltam,- jóllehet igen sanyarú volt, mégse lehe tett mindenGtt 
olyan embertelen. ' 

A csend5rség depo~tálásb~n t6rténtegyszeri r~szvételét eredend5en 
épp úgy ideg"en,mes-s,z'aJ,ló hatalom nyomás~ k.é~:1ysze):.·ítette ki, mint kés5bb 
( a szlovák-magyar "lakösságcserét" nem .számítva ) a demokratikus rend5r
ség által végreh~jtott tettét:a sváb deportálás, majd amagyarok kitele
pítése a városból. T4~om, hQgysa a végreh&jt6 csend5rségi, se a rend5r
s6gi egységek, zömüth~~ nem szívesen hajtották végre ' a kapott parancsot. 
Ezt a k6rülményt is tudatosítani kellen.e, val?mi:1t azt, hogy az egyes 
túlkapások tettesei csend5rségi vonatkozásban "b5$égesen" megbűnh6dtek. 

~'" h' b"" - d 1. 'b -'l'" ' 'l l A csenQorseg r~!_a l~ltasa erre~e en ' ceen~o targyl agos,mega apozott 
lépések lehet, h.og\; e.qy nagyon kis kisebbségnek ~10m tetszenének, de az or
szág lakosságának óriási tÖbbsége nem volt se deportált, se kommunista, 
tehát legalább gyanítja, hogya legjobban szidot~, évtizedekig véres 
rongyként csepÜlt csend5rség nem lehetett olyan, ~int amilyennek feltün
tetni akarták. A régi rendszer tengernyi hazl1gsága eleve megkérd5jelezte 
~ ~eket az állításQkat. A nép nem volt olyan hiszékeny és buta, mint sze
rették volna. A felvilágosító munkát viszont igen kedvez5en fogadnák a 
k~aliciós pártokkal szimpatizáló, de még a rajtuk kivGlál16 tömegek is. 
Az utóbbiak aránya sem lebecsüJ.end5. Ez a meggy5z5ctésem tapasztalati, 
mely nem els5-sorban nekem, mint cse~d6rtisztnek tett megnyilatkozásokon 
alapszik. 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-t6rténeti Tudományos Társaság 
l~tét 6r6mmel üdvözlöm. A mük6désével kapcsolatos füzetek, k6zlemények 
~egismerését célúl tGztém ki. A Társaság munkájában szerény képességeim
t,61 telhet5en szívesen részt vennék, amennyiben a Társaság nem exkluziv 
j21legG. Tenném ezt f5ként, ha a személyeket illet5,- t6bbnyire post 
humus - rehabilitációt szolgálhatnám, - J6magam egyénileg nem szorulok 
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MEGJ EGYZÉS : 

A H.M. Rehabilitfciós Bizottság ( Vitézi Tájékoztató 1992/1.sz. 11. 
oldalon megjelent ) közlem~nyére, miszerint: ... II szere'tnék, ha a jövő
ben sokkal több kéralreet birálhatnának el ... " ( B.L.1992/2.sz.14.oldal): 
a kérelem beadás át ir.dokoltnak tartom. 

Az MKCsBK Kp.veze~6 1992.VII.25-én kelt a H.M.~nek küldött beadványá
ban a hívatásos ti~ztek és thtts-ek ijgy6ben a H.M. illetékessége megál
lapítását és a kapcsolatos intézkedés kiadásf\t kérte. (Kp. Vez.) 

Választ nem kaptunk ( Szerk.) 

CS.E. (Sydney, ~~:S .. W.,Ausztrália) II 1992.XII.:3 ... Köszönöm a gratu
lációt, a nagyon derék PORDÁNY LÁSZLÓ nagykövettol fogadtam el. Miattam 
ugyanis Bpesten fiagy harcok dúltak, 'alku t~rgyaként G. ' mégis aláírta, 
de érzésem szerint ezt a fajta kitüntetést (M.Kö3t.Arany Erdemkereszt) 
első példány után bevonták. Ezen a néven, tudto~nal senki sem kapott ki
tüntetést. Elég zav&ros m~g otthon a helyzet. A Bajtársi Levéllel kitQ
nő emigrációs dokumentációt végzel,kivánom, hogy ,. még sok éven át legyen 
erőd hozzá. Most már látható, hogy van értelme éi- ' munkánknak. Bold.og kará
csonyi ünnepeket és s :i..keres új esz 'tandőt kívánok szeretettel ... II 

H.L. (Budapest,l'992.IX.8.-) ". ,' . Köszön6m a segítséget,mely jól jött 
mostani helyzetemben. H~ jól érte~tem, leveledbe~ általános tájékoztatást 
kértél. Ezt, panasz nélkül nem ,lehet t~li.Í esí teni ,". Először is nem volt még 

rendszerváltozás! lVIaj'dne!ll mindenki a helyén maradt, s úgy cselekszik, ahogy a 
pártállam idején. Bi;rhova fordúl az ember anyagi .~és erkölcsi jóvátétel 
ügyében, m.intha egy b~:;on-falJ~a üt:; :ö:;~,öéJ.. Csak Cl, :;'; ;' éa 2sete;nben a p é lda. 
12 hónappal ezelőtt tudtam meg egy jóbarátomtól .. hogy kiadtal< egy rendel
kezést: jogom van a közszolgálati éveim teljes Peszámítás ára. Megkezd
tem éveim igazolását. Sem a H.M " sem a B.M. nen tudott rólam, pedig u
tolsó percig harcolta~ végig Budapesten, amíg megsebesültem. Egy évig 
tartott, amíg megállapitották kér~s~m jogosultsá~át, a nyugdíjam emelé
sét. Persze, helytelanűl. A j ó megállapí,tás ;nos 'E van folyamatban. Az er
kölcsi rehabilitáció~ még tar~. A legfels6bb biróság e~nöke, kérésemre 
még választ sem adot:,t. ' 

A marakodás vált:oz,a 'i:l:,mul tart . l\1indenki -,mindeki ellen. Az Országház
ban a hangnem mir.ősí thetetler. A saj tó (. ~p.édia) 1..~;ryanezt csinálj a. Pa
nasszal van tele a.z ország. l\z 50 é v mocs~~a mo s ,t" áradt ki. 

Hogy itt élni tov~bbra is lehet, arra bizalmat ad a magyar nép! Bár 
mekkora szegénységben él is, ha menekültnek segí teni l~ell, ha nyomorgók 
részére gyűjtenek,ott v.an és szó nélkül viszi a kis nyomorúságából,amit 
gondol, még nélkülöz~i ~ud . ' Ez egy olyan nép,mel~ rnegbecsűlést,főhajtást 
érdemel. Ez 50 évig elle~áLj_ t:. a konmmnistáknak, annak megdöntését egymaga 
elkezdte akkor, amikor a ~yakánült ij gonosz. Óriási erők, a nagyhatalmak 
is csak lapítottak,~mikor ez a kis nép puszta-kézzel, benzin-palackokkal 
szállt szembe a ha~c~oésis ellenséggel. És ez qd ~emé~ységet arra, hogy 
ez a nép a megbújó koomunista roncsokél 't . is szét fogja taposni. 

Az én ügyem hasonlatos volt Imrééhez . 5 évi })örtönt töltöttem le egy, 
szinte nevetséges, össZet.ákolt vád pai.::.tt ~ r:únt r..épellenes ... " 

Sz. S. Budapest,(1992.XII.28.} ... /I Mi,csend.5rök, katonai ÉS csendőr 
esküt tettünk és, mint katona, a haditörvények szerint teljesítettük kö
telességünket. Tehát a Honvédség hasonló rendfokozatú állománycsoportba 
tartozó egyenlő rangúak voltunk katonaállo~án~ban.A rendfokozatok el
ismerése nem lehet vitás! És NEM t(ÖNYÖRGÜN:< ÉR-,-E! II 
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VÁLASZ: 

Mikor híre jött, hogya H.M. külön bizottságot állított föl, mely a volt 
katonai rf.-okat rehabilitálja,elismeri,egyik bs-unk benyüjtotta kérvé
nyét honvéd bs-aihoz hasonlóan rf-a elismerésére. 

Ugyét a H.M., elintézés helyett áttette a B.M.-be, mely azt még min
díg, a már 4 évvel ezalott hatályon kívül helyezett rendelet alapján 
visszautasította. 

Ezért beadványt nyüjtottunk be a H.M.-be, 8 pontban bizonyítva,hogy 
a csendőr "katona", s hogya cso.hivatásos tisztek és thtts-ek rf-ainak 
elismerésére ~ H.M. az ill~tékes. Megfelelo irttézkedést kértünk. 
" Nem könyörögtünk!" (Lásd B.L. 19-92/2.szám.) Kp. Vezeto. 

Á. B. (Florida, . Argentina) lS92.XI.15. 'I ••• Szerencsésen megkaptam 
a B.L.-t. Már elolvastam az ~tolsó betüig. Szomorüan tettem le ... Az a 
tudat,hogy az ido eljárt és gondoskodni akarsz utódról,szomorü,de tu
domásul kell venni. Ugyanakkor meg is értem,mert 15 évig önzetlenül,csu
pán lelkesedésboi a lap szerkesztését és adminisz·trációját vállalni óri
ási teljesítmény ... Munkádat csodálom és mást nem .tudok tenni, innét, a 
távolból, mint megköszönöm, amit tettél eddig is és amit még ezután is 
teszel, míg az MKCsBK sorsaeldol ... Dolgoztál, hogy ~ cso. becsületét . 
kiharcoljad a mai új Kormánynál •.. 

Lassan elérkezünk az év végére. Ki~ánok nagyon kellemes Szentkará
csonyt és boldogabb ú~es2tend6t, Áldjon meg az Isten~ adja vissza,amit 
eloroztak a rablók. T~kintsen ránk is egy kicsit :mdrt megbünhödtünk 
százszor a mültért és a jövend6étt. Adjon lelkiero~, a~jcn nemzeti, faji 
öntudatot, hogy ne pusztuljunk ki és ne cigányors~ág legyen a neve ennek 
az áldott földnek ... " 

Gy. ö-né (Windsor, Kanada) 1992.XI : 28 " .. " Szokásomhoz híven, amint meg
kaptam a B.L.-t, nekiláttam az olvasásnak. Lemondástt. közösségi és sze
mélyi szempontból is sajnálattalolvastam, de egyben v~lóban megértem. 
Rengeteget dolgozott olyan hosszú ido óta, amivel nagy áldozatot hozott, 
nemcsak Maga, ~e a Családja is.Odaadó munkásságáVal ~indnyájunk oszinte 
háláját és nagyrabecsülésünket nyerte el. Valóban ideje, hogy más vigye 
tovább a zászlót~ De ki? .. Az idő ellenünk dolgozik, kevesen maradtak, 
akik nem csak a vez~tésre, de egészségileg is képesek lennének ezt a 
munkát elvállalni ... " 

B.J. (Ligist, Ausztria) 1993.1.27 ... " Sajnos,- a kormánynak még nem 
volt ideje rá, hogya Csendorséget rehabilitálja,pedig az a háborü nehéz 
éveiben is fönntarto·tta a .közbiztonságot. Amikor a Haza megkívánta, szem
beszállt a ránk töro ellenséggel is. Csendor századok harcoltak a Kár
pátokban, Erdélyben,Fehérvárnál,Marcalinál,a Muránál, fovárosunk védel
mében is az utolsó lövést csendőrök adták le. Egy ujságból értesültem, 
hogy Mösonmagyaróvár "hőse" DUDÁS IST\TÁN laktanyaparancsnok , aki sortü
zet vezényelt a katonáknak, levetett békés szándéJ~u néptömegekre, most 
Kiskunhalason él és zsíros nyugdíjat kap. Nehéz megértenünk az amerikai 
politikát is. Somáliában a rablóbandákat terelgetik .és azirakiakat bom
bázzák. A bosnyákok segélykiáltásait éppügy nem hallják, 'mint ahogy nem 
hallották Nagy Imre segélykiáltásait sem 1956-ban ... " 

Dr. A.L. ( Bulverde, TX.,USA.) ... " Remélhetoleg fogsz találni egy 
arra érdemes bajtársat, aki továbbvezeti majd az Általad hosszü évek 
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alatt,megszokott bölcs mederben a kihaló félben lév6 bajtársi Közösséget .. 
Meghivtuk T6kés Lászlót Houstonba,feb.6-án lesz a fogadás és ijnneplése 
megtartva ... " 1993.I.21.-

Dr. T.Gy. -(Liverpool, N.S.W.,Ausztrália) ... 1992.XII.IO.- "Köszönöm 
valamennyiünk nevében a Közösségünk érdekében ez évben is kifejtett fá
radozásaitokat, mind Neked, mind Domokos Sanyinak. Sajnálom, hogya 
tervbevett "6rségváltás" nem sikerült. De úgy látszik, igy van ez minden
hol, ahol odavaló vezetés van, mert senkisem érzi Juagát annyira ráter
mettnek koránál, k~passégénél, egészségi állapotánál és földrajzi elhe
lyezkedésénél fogva, hogy azt a sikeres munkát, amit Te, illetve Ti,ott, 
Kanadában évek során ~ifejtettetek~ 'folytatni tud~á. Hasonló helyzet-
ben van itt Melbournebaa az MHBK ausztráliai vezetőhelyettese. Ő is 
szerette volna átadn:L a zászlót másvalaki kezébe , de neki sem sikerült. .. " 

~.A-né, V.B. (Los Polvorines, Argentina) 1992 ~XI.26~ ," ... tdesapám,ha 
még élne, gratulálna a Bajtársi Levélhez és irná~ hogy maradjon még 
és vezesse tovább, tartsa össze a csend6röket. Sajnos, mindig kevesebben 
vannak. De mig lesz egy csend6r, addig a csend6rség is áll! " ... " Sok 
örömet szerzett édesEipámnak, bátyám, v. Vl ... TTAY FERENC irói munkájával. 
Megalapitotta az ENCYCLOPAEDIA HUNGARA-t, a magya.r lexicont spanyol nyel
ven, elkészitette 'az , igazi Magyar Történelemkönyv2t a magyar fiatalság 
számára, melyet Kanadában nyomtak! Terjeszti húgo:n: BALÁSNÉ VATTAY MÁRIA 
Los Angelesben ) CA. USA. , ) ... " " 

" 

•. • ,(\!., -

IX_ 

KONYVISMERTETÉS_ 

A XXXI. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNlKÁJA ( Cleveland, Ohio,USA) 1991. 
A Krónika és az Árpád Akadémia XXVI. Évkönyve tartalmazza a magyar 

tudósok,irók,művészeknek az 1991.nov.29-30-iki Kongresszus során a She
raton Szálló nagytetmében elhangzott e16adásai~, dolgozatait. 

Dr. NÁDAS JÁNOS elnök,- aki me'gnyitójában miután külön is üdvözölte 
FORRAl KRISTÓF-ot,a- ~~gyar Köztársaság washingtoni nagykövetsége els6 
ti tkárát, -igy folyta ·tta:... ., Ki kell jelentElnem, hogy az emigráció nem 
szünt meg.Azok a magyarok,akik azért telepedtek itt le,mert a maguk és 
gyermekeik jövőjét Nnerikában biztosabbnak látták,mint otthon,akiknek 
utódai már nem is beszélnek magyarúl, kiv-á:,ctorlók vol tak, a]ü]<.et Magyar
ország sorsa nem érdekelt ' tovább. 

Ezekkel szemben mi e~i9ráns -ok vagyunk, akiket mindenkor érdekelt 
Magyarország helyzete és lakóinak jöv6je; ezt a rangot tartiuk.Ha a tör
vények úgy döntenek, hogy nem tudunk ~a~emenni/ak~o~ is em{gránsok ma
radunk. Arré:. törekszi..i.'n!<;., hógy utódain]( magyar-úl beszélj enek és érezzenek, 
itt, kint is magyai életet folytassanak. Szerintünk nincsen két,vagy há
rom HAZA, csak SG~ v~~. Ezért helyeseljUk d~. ~NTALL JÓZSEF-nek a~t a 
kijelentését,hogy Ő 15 Jnillió magyar kormány~6jénGk érzi magát. 

Az emigrációnak tehát megmarad a maga különlege.s hivatása. Mi itthon 
vagyunk akkor is,ha történetesen óceán választ el bennünket egymástól ... " 

Nov.30-án adta t~ PORRAl KRISTÓF nagyk~vetségi els6-titkár a Közgaz
dasági Egyetem gy§!ná~~t cklev2lét a ha:lga·,-:ósÉ.g szünni nem akaró tapsa 
kiséretében ünnepélyese:1 dr. NÁDAS JANOS'NAK, dr. HADAS RÓZSÁNAK és dr. 
NÁDAS GYULÁNAK, akik mindhárman dr. gr. TELEKI PÁL által az 1921-ben ala
pított Közgazdasági Egyetemet végezték el. Ezen az egyetemen diplomatá-
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kat,közigazgatási,kereskedelmi és mezBgazdasági szakembereket képeztek 
ki gyakorlati vezetBkké a legmagasabb fokon. . 

A kitüntetettek nevében dr. N/\DI\S J'f'u.'iOS mondott köszöne tet. 
A KRÓNIKA ismerteti elszakított területeink és magyarságunk helyzetét, 

jövBjének kérdését, továbbá a haz.::.i és külfölc"Íi magyarság egymás közti 
kapcsolat~iról tartot~ eI6é:.~~s~~~~ ~s kiállítások&t. 

Egyben hozza a közéletben müködBk kö~ött alábbi bajtársainkat is: 
v. BARANCHI TAr1ÁSKA ENDRE BIHl'.R ANDRAsNÉ, VATT/W B::::RTi\ BORBAs KÁROLY 

FADGYAS LÁSZLÓ V.KERESZTESLAJOS (lS10-:~91) RADNÓTHY KÁROLY 
v. SERÉNYI ISTVÁN SOÓS JÓZSEF v.SZAKÁLY JÁNOS 

A DONI ÁTTÖRÉS ... tűzé:;:o 'tisztek vallomásaLA Magyar Nemzeti 'l'örténeti 
Társaság, Kaposvár, j\1&gyar Sors (1944-1957) II. Dokumentum-kötete. 
Szerkesztet'te: MAGYAR i:<.ÁLMÁN r - megjelent Kaposvárot'c, 1993-ban, fényké
pekkel, puha kötésben 74 oldalon. Kapható a MNTT-nál, Xaposvárott,7400, 
Béke utca 95. Ára: 126 ?f~, · v.::.gy 3.00 US.Dollár, külföldön12.-US Dollár 
és postaköltség. . 

A kaposvári 10. tüzérezred két tartalékos tiszt jének visszaemlékezése, 
a 2. magyar hadsereg/III., IV., VII,. hadtest és más alakulatok/ felvo
nulása, harcai és . visszavo:1ulása, ahogy azt Bk láttá~ és keresztülmentek 
raj ta 1942 nyarától 1943 ' ,tavaszáig . r1eg.í;rj'ák, ho"gy: II a magyar katona 
harcolt a stalini vad önkéilY ellen, a ierxor, a bolsevizmus ellen. 
Nem ez a hadsereg volt az oka annak, hogya bolsevizmus t-1agyarországot 
is elöntötte. Igazih6söket taláil nem láttunk, de becsülettel hely t
állókat sokat ... " ( . Dr. Eisenbarth-' Kiss ) 

+ + + + . + 

x. 
ÉRTESÍTÉS, FE~H:íVÁS::- 'B:ELYES:SÍTÉS,. :""\íYU~TAzAsOK. 

Bajtársainknak és baráiainkllai< :"{edves együttérzési,.ikérri:. ezúi:.on is köszönetet mon
dok, akik otthonról, vagy I<üiföldi útjv..krói, vZ9Y az ünnepeK ;:;:,zC ::l Szerkesztőségről, vagy 
a Központl"ól megemlékeztek. Jól es'ik, hogy otthon eszükbe ji.,;~c~í.r.;n. Üdvözleteinket 
küldjük. 

Hazülról KaFott értasitis szerj,~t r ~ycgdíj,v&gy ~~u0díjkiegészitési 
ügyben a hatóságok kérik a ~zolgálati évek igazoltsát. Ha megfele16 iga
zolvány rendelkezésre n3m áll, a Központ szívesen kiállít egy tanusít
ványt,- ha a szükséges és az alábbi adatokat rnegkapj"J.k~ Név, rendfoko-

( zat, cs6.kerület,mikór lépett a Csend5rséghez, hol, iskolákat hol vég
zett,mettBl-meddi~; hadifogság, internálás, valamiilt megel6z6leg honvéd
ségi szolgálat helye és ideje, szül.hely, év,hó és nap. Hozzátartozók 
neve,szül.év.hely. 

Néhai vitéz KERESZTES LAJOS MKCsBK ügyvezetB által még 1977-ben kért 
és közben 96-ra föln6vekedet~ ~letleírásokat 1992.X.16-án elküldtem dr. 
SZAKÁLY SÁNDOR hadtörténésznek (Budapest), aki azokat nyugtázta és az ál
talam kért módon meg6rzésükre ígéretet tett. 

A kanadai póstai díjszabás 1993.I.l-ével ismét emelkedett. Kérem Baj
társaimat,hogy címváltozásaika'c nyomban jeientsék. Így a B.L. -t közvet
lenül, idejében luegkapják és a kétszeres postázási költséget elkerűljükl 
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Haláleset esetén előfordült,hogy bajtársainkat nem tudtuk illően 
elbücsüztatni. Ezért ~érjUk Baj társainkat , hogy személyi, szlilet~si, 
katonai ( honvéd és csendőr ) szolgálati, kitüntetések, hadifogsági 
adataikat hozzák legka~elebbi hozzátartoz6ik tudomására, ho~y azok, 
szükség esetén késedelem nélkül a Szerkesztős~ghez továbbíthassák az 
adatokat. 

Kerestetés: 

BAJCSI LAJOS cső.fŐ"cörr.r.'-t; aki 1889.I.2-án született Ó-Tordán, anyja: 
Feketics Juliánna" 1920-1939 között Bia-Budaőrsön 'és Piliscsabán őrpa
rancsnokként szolg~lt és eltünt 1944 okt;6-án. K6röstarcsáról vonultat
ták be Budapestre. Aki tU,d va.lami felvilágosítást adni I írj on: Mr. GABRIEL 
KISS 5324 Pineview Way Apopka, Fl. 32703, USA., { K.G.) 

+ + + + + 

HOL SIRJAINK DOMBOR:.JLNAK 

UNOKÁINK L E B O R U L N A K??? 
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S.M.Hamilton 
csoport BL 

Dr . K. Z. SA/Sz. J . . 
S. I. SA/Sz.J. 
Özv.J.P-né SAI BL 
v.P. L. BL 
N. N. BL 
P. A. BL/SA/Sz.J. 
Dr.Sz.L.Montreal 

csoport BL 
Özv.T.K-né BL 
Sz. L. BL" 
T. J. BL 
A. Zs. BL 
E. M. BL 
K. E. BL 
S. A. BL 
S. A. BL 

MHBK Calgary B/Est 
Dr. B. I. BL 
B. M. Z. BL 
Sz.P. London 

csoport SA/Sz.J. 

/' K. I. EL 
v. H.Á-né BL 
F. L. BL 
G. B. BL 
Özv. H. I-né BL 

" . 

NYUGTÁZÁSOK 

az MI<CsB iC Vezetősége ezúton is 

köszönettel nyugtázzCl a KÖLösség{jnk fönntartására 

ki:pott önkéntes hozzájé';nilásökat 
. , 

. : és felülfizetéseket : 

1992. szeptelr.bal~ l-től december 31'';9:. 

Özv.dr.V.T.-né BL 20.0G K.I-né 
108.00 B.Gy.(dr.Sz.) . BL 50.0G . v. G.M. 

BL 
BL 

78.12 N. N. SA/Sz.J. US 30.00 D. · I. SA/Sz.J. 
100.00 S. M. -' sA/Sz.J. 50.00 S. r. SA/Sz.J. 

US 100.00 Dr. H. E. 25.00 Sz. J. BL 
20.00 S. F. BL 35.00 v.B.T.E. CsJ/Sz.J. 

US 100.00 Mrs.E.E.E. BL US 20.00 Cz. F. EL 
65.00 K. K. BL 25.00 S. I. BL 

Dr.T. Gy. Sydney Á. B. EL 
370.00 csoport SA/Sz.J 100.00 H. B. BL 

US · 20.00 özv.Gy.Ö-né BL 
JO.OO· DF.K.Z . BL/SA/Sz.J. 79.83 v. D. Gy. BL 

US : 25.00 S. F. BL 20.00 özv.dr.K.D-né BL 
US ~O. 00 ~ . v.P. K. BL 25.00 S. Á. BL 
US 25.00 v.T.A.I. EL US 100.00 V. N. L. BL 
US 20.00 v. S. r. BL US 20.00 v. Sz. L. BL 

20.00 v . Sz. L'. EL US 15.00 ifj.v.K. Z. BL 
US . 25.00 B. J. BL 30.00 

1993 január l-től február 28-ig: 

70.14 v.R. I. BL 15.00 M.J.+ S.F. BL 
US 25.00 Dr. A. L. BL US 20.00 ifj. A. L. BL 
US J5.00 B. J. BL 20.00 S. F. BL 

US 151. 25 Dr.v. T. O. BL US 20.00 M. L. BL 
Dr.' P. V. BL 50.00 P. A. BL , 
Dr. P.V"'né S.E. BL 50.00 v. K. L. BL 

US 20.00 Özv. M.F-né BL 20.00 V. I. BL 
US . 20.00 v.B.T.E. EL US 20.00 S. I. J. BL 

12.00 v. P.L. , EL 20.00 L. M. BL 
US 20.00 Dr. K. Gy. BL 12.00 V. I. BL 
AU 25.00 

+ + + + + 
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US 20.00 
2 5 .00 
29.75 
40.00 
30.00 

US 43.00 
US JO.OO 

35 .00 
US 20.00 

20.00 
40.00 
20.00 

US 10.00 
12 .00 

US 10.00 
AU 50.00 
US 25.00 

24.00 
US 20.00 

15.00 

30.00 
US 15.00 

15.00 
12.00 
20.00 
20.00 
12.00 



LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT: 

1993.ápr. 15-é~. 

IX. KÖNYVISMERTETÉS. 

A "Nyisd fel ;:2.': r=:. i:8 sze!":1eidct :1 írta (:r' PJLGÁRDY GÉZA,- (Buda
pest), jogász - közgazdász,szociológus,a Hunnia külső munkatársa,- azon 
válogatott cikkeit tartalmazza, melyeket a szerz6 a század végén keser
vesen és csigalassés2.ggal h2.1adó magyar "rendszerváltozás"-nak idején 
irt. ( Budapest,19S3 január)CERBERUS KFT.) Ezen irások a hazai sajtó 
csekélyke pél::'3.rlyszt~~:I. lé:.pj é:.ir. ( R:i.r.g, Pes.ti Hi :cla.p, Hunnia, stb.,) ki
vűl a Katol.tkus filaqyarok Va.sá:t:'napjahan. az új Világba-ban, s az Amerikai 
Magyar Értesit5-ban is részben ~s~jelentek, 

Bemutatja azokat,akik ~e~ aka~nak tudomást venni sorsproblémáinkról, 
melyek élet és halfl ké~déseivé válh~tnik r ír azokról, akik azon munkál
kodnak, hogy több, r!1in~ négy éV'::izeden át Ö:l~llag2. ellen nevelt és hangolt 
közönségünket továbbr& is vaks[gb~~ ta=tsák, s végűl arra szoktassák, 
h d ' l l l ' bl ., "1 --l' ogy mon J on e 2. . ege er.u .) onveo.e : .. emro l S • 

A könyv további célj a I hogy az ut~ódállamok vel t bolsevista, soviniszta, 
izzóan magyargyűlö15 politikusai által képvise lt - legalább is ébredező -
kisantant szellemiségre felhivja a magyarság figyelmét: " Nyisd fel hát 
a te szemeidet." 

A szerző képét és életrajzát is iartalmazó 128 oldalon,puha kötésben 
megjelent kötet kaphat6 az alábbi eimen: 

Dr. POLGARDY G~ZA 
Garay utca 3., 111.18. 
H - 1·876 BUDAPEST V'!.. I • 1 

HUNGARY, Eurcpa, " 
Ára: 4 US dollár és portó. Ma.gyaro=szágo~ : 250 Ft., 

MEGJEGYZÉS: J2..vasli'!.t a hUSz01 ..... ~.egy?dj.k órt:t~a:-~: 
Nem kell kárp6tl2.s .. ne~ :l kelJ. f1yugd'J.j a nyugaton élőknek. 

DE k ~i 1 1~1'~<:" <:' rqrc,rr. ·"'k · , ..... fo", J' f:.'~'''' ·• .... ~ ,.,f~· ~ ""'c::-,l'='d i sege'ly az _~ __ . c..\._l ..... , ._ -";..: __ .~.,, · .. L _ . .... .... t, .. .. ~ _,,' _~C. CI. ~ ~ • ' 

otti1on § J.ö és c_o].90zói"i2·ta·1 mag:(é'.r családoknak. 

1994-be!1 pedig a jogosÚlt !'!1agyar ál.lampolgárok menjenek el 
szavazni :: akko~ aztán lesz re0-dsi~e::-vál.tás! 




