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Az MKCsBK hivatalos lapja,központi tájékoztatója; Beszámol közös
ségi,egyesületi és társadalmi eseményeinkről,a magyar élet híreiről 
világszerte. ~ 

Személyi hírek, könyvszemle ,közérdekű levelek és értesítések,vala
mint a hozzájárulások nyugtázása minden számban. 
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(Alberta,Kanada): dr.Kiss Gyula és a Szerkesztő Bizottság, 

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

Szerkesztette és kiadta 1983.VI.l-töl 1994.VIII.31-ig Domokos 
Sándor és a Szerkesztő Bizottság, kiadta:a Vezetőség. 

SIMON FERENC 
lektor 

V·OOMOKOS SÁNDOR 
felelős szerkesztő 
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I. 

A VEZETŐSÉG HÍREI. 

6.szám 

1994 1994.augusztus 31.-én. 

Kedves Bajtársaim! 

Gráz-ban (Ausztriában)1947 junius 21-én Bánfai József lovascsendőr 
javaslatára hét m.kir.csendőrtiszthelyettes által alapított, 47 évfo
lyamot megért BAJTÁRSI LEVÉL utolsó számát tartjátok kezetekben. 

r 

Közösségünk 47 éven át tartotta fenn ezt a központi tájékoztatónkat, 
mely eggyé kapcsolta az emigrációban szétszórtan élő volt csendőröket. 

Itt szögeztük le felfogásunkat, írtuk meg álláspontunkat, vélemé
nyünket az otthoni és más eseményekkel kapcsolatosan. Itt közöltük sze
mélyi híreinket, búcsúztattuk elhunyt bajtársainkat, ~egadva nekik a 
végtisztességet,- ahogy lehetett. 

Közöltük tagjaink és mások írásait, nyugtáztuk az önkéntes adományo
kat, hozzájárulásokat és évenkint elszámoltunk. 

• 

A közel 50 esztendő hosszú idő egy ember életében. Számítsátok csak 
hozzá azokhoz a 30 körűli évekhez, melyekkel hazánkat elhagytuk ... Adjunk 
hálát a Mindenhatónak, hogy élünk, hogy tudunk egymásról, s hogy mindíg 
elmondhattuk a magunkét. 

Az idő azonban felettünk is eljárt. El kell fogadnunk, hogy hűséges 
bajtársaink távozása, a betegségek, a korral járó fáradtság, de az ér
deklődés hiánya is, mind közrejátszottak abban, hogya B.L.további szer
kesztését rátermett bajtárs már nem tudja elvállalni. Ezért úgy határoz-
tunk, hogy a ~~~~_~!~9~~~~_!22~_y~g~Y~!_e~~~~~~~~i~~. 

Álljanak azonban itt örök emlékűl azoknak nevei, akik a szerkesztői 
munkát Testületünk iránti hűségből és ragaszkodásból végezték, s akiknek 
a Közösség nevében ezúton is elismerésemet fejezem ki és köszönetet 
mondok: 

Jegenyés pál főtörm. 
1903 - 1992 

vitéz Karsay Jenő alez. 
1895 - 1968 

ügyvezető, levelező 
szerkesztő és kiadó 

szerkesztő és kiadó 

vitéz Szathmáry Károly CM.szds. 
1916 - 1985 szerkesztő és kiadó 

Dr.Kiss Gyula szds. és a 
Szerkesztő Bizottság szerkesztő és kiadó 

vitéz Baranchi Tamáska Endre Zoltán szds. 
szerkesztő és kiadó 

Domokos Sándor fhdgy.és a 
Szerkesztő Bizottság 

felelős szerkesztő 
kp.vez.: kiadó 

1947 - 1951 

1951 - 1964 

1964 - 1975 

1975 - 1981 

1982 - 1983 

1983 - 1994 

Az egymás-közötti összeköttetést és kapcsolatot azonban továbbra 
is tartjuk! A Központi Vezető évenkint két körlevelet fog kiadni,melyek 
tartalmazni fogják személyi változásainkat, valamint testületi és kö-

ttZöSSégi híreket. _ 1 _ 



Ezért a csoport és szórványvezetők a személyi és kapcsolatos híreket 
1994 aug. 31.-e után a Központnak jelentsék. 

~ Az önkéntes adományokat, valamint a hozzájárulásokat ugyancsak vál- tt 
tozatlanul a Központ címére kérjük. 

7. szám 
1994 

Híven! Becsülettel! Vitézül! 

Bajtársi üdvözlettel: 

Dr. Kiss G. 
az Í'IKCsB.t<: közpon i vez e tój 

a Bajtársi Levél felelős ki 

+ + + + + 

1994, szeptember 30.

A Magyar Királyi Csendőrség volt tagjaihoz, 

az MKCsBK csoport és szórványaihoz 

Állomáshelyeiken. 

Kedves Bajtársaim! 

Közel húsz éves központi működésem során, de különösképpen az utolsó 
tíz év alatt mindent megtettem,- amit célravezetőnek találtam,- hogya 
M.Kir.Csendőrségnek, mint Testületnek is járó erkölcsi és jogi jóváté
telt megkaphassuk. 

Az 1994. évi magyarországi szabadválasztás eredménye azután meggyő
zött arról, hogy Közösségünknek új v~zetőre van szüksége, aki friss e
rővel és rátermettséggel, erős akarattal, esetleg más úton és más esz
közökkel fog továbbküzdeni a m.kir.Csendőrségnek, Testületünknek az i
gazságtalan és törvénytelen meghurcolásért járó törvényes jóvátételért. 

Mindezek után tudomástokra hozom, hogy a központi vezetői tisztség
ről 1994 dec. 31-ével lemondok, s azt átadom 

KISS GÁBOR, volt m.kir. csendőrfőhadnagy bajtársam 
floridai (USA) MKCsBK szórványvezető, 

központi vezetőhelyettesnek. 

Ezen alkalommal Közösségünk nevében köszönetet mondok a működésem 
során kapott hűséges, együttérző támogatásért csoport és szórványveze
tőinknek, a Calgary csoport tagjainak, munkatársaimnak, akik a hosszú 
esztendők során odaadóan segítettek,hogy kötelességemet megtehessem. 

Kérlek Mindnyájatokat, tartsatok ki továbbra is. Támogassátok új ve
zetőnket, hogy önként vállalt munkáját eredrnényesen és sikerrel végez
hesse. 

Végezetűl, tartsátok meg lelketekben néhai vitéz Vattay Ferenc ezre
des úr,az MKCsBK volt kp.vezetőjének 1981-ben Torontoba küldött üzenetét: 
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" Amíg ~ emigráns m.kir. csendőr életben van, 
addig az MKCsBK-nak is élnie kell! II 

Híven! Becsülettel! Vitézűl! 

Bajtársi üdvözlettel: 

+ + + + + 

CONCERTED PUBLlCITY CAMPAIGN. 

Dr.v. Endrey Antal (Hódmezővásárhely) ügyvéde t 1994,II.14-én megbíz
tuk, hogy javaslata szerint indítsa meg a félretájékoztatott közvélemény 
felvilágosítását a 
törvényes erkölcsi 

m. kir. Csendőrség, mint Testületnek illetékes teljes 
és jogi jóvátétel érdekében. 

Tudósításait, kivonatosan közöljük: 

1. sz. Tudósítás 

Dr. Kiss Gyula úrnak, 

Dr.vitéz Endrey Antal 
ügyvéd,nemzetközi jogtanács~ 
Hódmezővásárhely .., 
1994 május 7-én 

az MKCsBK központi vezetője, Calgary,Alberta,Kanada 

Kedves Barátom! Szíves elnézésedet kérem megkésett válaszomért,melyet 
nem utolsó sorban a kemény és rengeteg időmet ígénybe vevő választási 
kampány okozott. Nem voltam azonban időközben tétlen, amint a beszámoló 
is mutatja. 

Mindenek előtt azonban szeretném szíves figyelmeteket felhívni, hogya 
hazai helyzetet és a magyar társadalom mai mentalitását nem lehet 1945 
előtti, vagy akár jelenlegi emigrációs elvek szerint felmérni. Társadal
munk 45 évi idegen uralom után,- amin az utóbbi 4 év sem sokat segített,
az agymosottság és idegen szellemiség olyan súlyos állapotában van,hogy 
az szinte elképzelhetetlen. Hazai lépéseinket viszont ehhez kell igazí
tanunk, abszolut követelményeket és mércéket felállítani nem lehet. 

Ebből a szempontból kell megítélnetek Révffy László " A becsületszó " 
című, mélyen emberi és feltétlenűl jószándékú írását is. ( Nemzeti Újság 
v.évf. 5-ik, 1994.I.29-iki számában.) 

Ezen írást tartalmazó lapszámot összesen 80 címre küldtük el tiszte
letpéldányként. Többek között egyházi és polgári vezetőszemélyeknek,lap
szerkesztőknek, pártvezető és országgyűlési képviselőnek. 

Hasonló célzattal, vagyis a történelmi háttér megfelelő beállítása 
okából küldtük el a fenti 80 címre a Magyar Holocausttal foglalkozó ve
zércikkemet tartalmazó számot. (Nemzeti újság V.évf.16-ik, 1994.V.30-iki 
számában. ) - 3 -



2. sz. Tudósítás. Hódmezővásárhely 
1994,junius lS-án 

A választási"eredmény" rendkivűl elkeserítő, de az Antall kormány 
becstelensége ebben nagy szerepet játszott. De Isten és a Magyarok Nagy
asszonya nem fog elhagyni bennünket - csak tovább tart és sokkal kemé
nyebb a küzdelem, mint azt gondoltuk. 

A sajtószabadságban,- szerintem,- elvileg nem lesz változás, de a még 
nem kommunista kézben lévő magyar napilapok "átvétele" már megkezdődött. 
Tudnotok kell, hogy itt a "Népszabadság" kivételével,- sajnos,- valameny
nyi napilap erős ráfizetéssel jár. Az "Új Magyarország" kifejezetten a 
kormány lapja volt, az is veszteséges. Elképzelhetitek, milyen a "Nem
zeti Újság" helyzete is. 

A felvállalt kampányt a megváltozott helyzetben is folytatni szándé
kozom, mert végül is a társadalmat, annak fontos személyiségeit kell 
meggyőznünk. Simon Ferenctől pont ma kaptam egy újabb kitűnő írást a 
csendőrség szerepét illetően, ezt megint megküldjük a legutóbbi beszá
molómban feltüntetett személyeknek és szervezeteknek. (Nemzeti Újság, 
1994.VII.2.- "Fordult a kocka ... " ) 

A magyar nép rövidesen be fogja látni, hogy a kommunisták ismét "át
verték",- mert a gazdasági helyzet nem fog javulni, sőt egyre rosszabb 
lesz, ez már el is kezdődött egyes jelentős áremelésekkel,- és akkor az 
inga majd megint ki fog lengeni és akkor már csak a radikális nemzeti 
erők irányába lenghet. Ezzel több értelmes hazai újságíró barátom is 
egyetért. 

Egyelőre ennyit tudok mondani. Küzdünk tovább! " •.• merre erőnk és 
inaink vihetnek ... " 

Dr.vitéz Endrey Antal s.k. 
ügyvéd 

+ + + 

Dr.vitéz Endrey Antal 
ügyvéd,nemzetközi jogtanácsos 
Hódmezővásárhely 

1994,május 4-én 

Előzetes Tájékoztatás 

a volt m.kir.- Csendőrség mint Testület részére kért erkölcsi 
és jogi jóvátétellehetőségeire vonatkozólag. 

1./ Megállapításom szerint a jelenleg Magyarországon érvényben lévő tör
vények és egyéb jogszabályok (kormányrendeletek,alkotmánybírósági 
döntések, stb.) között egyetlen olyan sincs, mely a Csendőrség volt 
tagjaival szemben, akár egyénileg, akár kollektive, bármilyen meg
különböztetést, vagy joghátrányt tartalmazna. 

2.) Tekintettel arra, hogy jogilag semmiféle discrimináció nem érvénye
sűl ( elméletben! Szerk.) a volt Csendőrség tagj aival szemben, pilla
I)atnyi l.ag nin.::s olyan jogszabály, érvekJ:el is alátámasztható- álta
lános elv, mely alapján az Alkotmánybíróságnál, vagy a Legfelsőbb 
Bíróságnál a Testület kollektiv rehabilitációja, illetve akollektiv 
jóvátétel kimondása kezdeményezhető lenne. Ezt csak törvényhozás út
ján, illetve az Országgyűlés által teendő nyilatkozat révén lehetne 
elérni. 

3.) Külön törvényhozás hiányában bármiféle jogi természetű kollektiv ered
mény akkor érhető el, ha egyedi esetekből kiindulva bizonyít juk a 
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jogsértéseket és erre hívatkozással kezdeményezzük a Csendőrség, 
illetve volt csendőrök ügyeinek intézésére jogosult szerv elJárásá-
nak, ~agy gyakorlatának alkotmányjogi felülvizsgálatát is. ~ 

Ez úton remény van arra, hogy esetleg elérhetjük a volt Csendőr
ség tagjai ügyének a H.M.Rehabilitációs Bizottsága elé kerülését. 

Ha ezen az úton eredményt érünk el, nyilvánosságra kerűl az a 
tény, hogy igenis alkalmazzák a hátrányos megkülönböztetést a volt 
Csendőrség tagjaira vonatkozóan. Ezzel a lépéssel elérhető lenne a 
nyilvános erkölcsi jóvátétel is. 

4.) Ezért a Csendőrség teljeskörű erkölcsi rehabilitását a közvélemény
ben gondosan elő kell készítenünk. 

Dr.vitéz Endrey Antal s.k. 
ügyvéd 

+ + + + + 

MEGJEGYZÉS 
Ad 1. - 3.) Ha egy természetes, vagy jogi személyt 1945-1963 kö

zött törvénysértő elítélés és törvénytelen üldözés ért, az elsősorban 
a m.kir. Csendőrséggel ~s tagjaival együtt másokkal is megtörtént. 

Ezért hozta a szabadválasztású Országgyűlés az 1990.évl XXVI.tör
~t, hogy:" ... megkövesse a nemzetet és fejet hajtsón Gi=t~rvériYserté

~amennyi áldozata előtt, kinyilvánítva, hogy a bűnöket nem ők, 
hanem a sztalinista államhatalom követte el ... " 

Ezért kérem ezen törvénynek a m.kir. Csendőrségre, mint Testületre 
való alkalmazását. Tehát változatlanul kérünk teljes törvényes erkölcsi 
és jogi jóvátételt/kárpótlást a m.kir. Csendőrségnek az igazságtalan és 
törvénytelen meghurcolásért. 

Ad 4.) Ezért fogadta el az MKCsBK 1994 febr.14-én az ajánlatot a 
félretájékoztatott közvélemény felvilágos í tására. 

Dr. Kiss Gyula s.k. 
Központi vezető. 

+ + + + + 

A SZERKESZTŐ ÜZENETE: 

Kedves BajtársaimlMikor elvállaltam a Bajtársi Levél szerkeszté
sét, úgy gondoltam, hogy néhány évre szóló kötelezettséget vállalok ma
gamra. Ma, tÖbb,mint egy évtized elteltével úgy nézek vissza erre a vá
lalt kötelezettségre, mint ami gazdagította életemet. Most, mikor elér
kezett számomra is az idő, hogy takarodót fújjak, - elsősorban egész
ségügyi okokból,- azzal búcsúzom, hogy köszönetet mondok mindnyájatok
nak azért a támogatásért, amivel munkámban segítettetek. 

Elsősorban köszönet illeti: Dr. Kiss Gyula szds. Vezető Bajtársat, 
aki nem csak segített, de baráti bizalmával is kitüntetett. 

Másodsorban Naphegyi Ilikét, a mi gondos gépírónőnket . és férjét, 
Imrét illeti köszönet, kik szintén önfeláldozó szorgalomma~ segítettek 
munkámban. Bár nem csendőr leszármazott, de igazi lelkes segítőim vol
tak. Hálás köszönetem érte. 

Köszönetem mégis nem pusztán azoknak szól, akik a B.L.-hez szük
séges anyagot szolgáltatták, hanem az idők folyamán hozzám érkezett ba-
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ráti hangú levelek szerzőinek, akiknek leveleikből a szolgálati viszo
nyon túlmenő baráti érzés sugárzott felém. A baráti bizalom, baráti ag
gódás,baráti kézfogás, mely rendfokozati és korbeli különbségen túl 
szólt hozzám, meleg, emberi hanggal. Ez. volt az az elismerés, ami min
díg erőt adott a munka gyakran sok szabad időmet ígénybevevő elvégzé
sére,s mint előfordult, a kórházi ágyon kívánta meg tőlem a B.L.
szerkesztésére tett ígéretem teljesítését. Most ismételten leszögezem, 
hogy megérte a fáradtságot. Megérte, mert ember nem kaphat gazdagabb 
jutalmat, mint egy őszinte, minden földi érdekeken túlmenő, kemény kéz
fogással kifejezett barátságot. 

Mint 1942-es avatású Ludovikás cső.tisztet, a háború Hazánk területének 
védelmére rendelt közvetlen próbaszolgálatom letöltése után. Így nem 
volt alkalmam arra ~ hogy közbiztonsági szolgálat során ismerjem meg a 
Testületünk legénységi szellemét. A próbaszolgálat ugyan adott egy kis 
betekintést az őrsi élet bajtársi légkörébe, de az igazi ismerkedésre 
hadifogságom hosszú évei adtak alkalmat, ahol a rendfokozati különbsé-
gek lekoptak és pusztán, mint ember az embert kellett vállvetve segíte
nünk egymást a nap-mint-napi életbenmaradás küzdelmében. Ott láttam a 
magyar Csendőr igazi arcát. Összehasonlítva a német elit alakulatok le
génységével, a mi embereink nagyszerűen megállták a próbát. Bebizonyí
tották a Testület jellemformáló erejét. Legtöbben nem élnek már azok kö
zül, akikkel megosztottam a fogság kenyerét és most itt akarom megra
gadni az alkalmat, hogyemléküknek tisztelegjek. 

Ez a búcsúzás nem végleges. Csak a szerkesztő hívatalos beosztás fe
lelősségétől és nem a Bajtársaimtól búcsúzom. Nem búcsúzom azoktól,aki
ket a B.L.-en keresztűl barátomnak ismertem meg. A jövőben is dolgozni 
fogok a Testületünk múlt jának az igazságnak megfelelő tisztességes meg
örökítéséért. Mindenkinek, aki levelével felkeres, minden esetben vála
szolok, de esetleg hosszabb időközökkel. Hiszen magam lennék szegényebb, 
ha ezeket a levelezés során kialakult barátságokat elveszíteném. 

Tudom, a Vezető Bajtárs valamilyen formában szintén fenn akarja tar
tani a kapcsolatokat, melyhez sok szerencsét és jó egészséget kívánok. 

Bajtársaim, búcsúzom, de Veletek vagyok, amíg élek, mert a bajtársi
asság olyan kötelék, mint azt a szó elemzése is kifejezi, mely megpró
báltatások közepette születik és amit nem lehet levetkőzni, mint egy 
puszta külsőséget. Ez végigkísér az egész életünk során és még halálunk 
után is. -

Híven! Becsülettel! Vitézül, továbbra is: (? ~ ~ 
V. ~~~{~~~_~~?~ 

a B.L.felelős Szerkesztője. 

+ + + + + 

KÖRLEVÉL (3). 

Örömmel hozom Bajtársaim tudomására, hogya M.Kir.Csendőrség 
fegyvertényeit összefoglaló pályázat megvalósult. A csatolt másolatok 
igazolják, hogya Szemere Bertalan Társaság eleget tett kérésünknek.Ma
gyarországon külön pályázatot hirdetett a Rendőrség és a Csendőrség ha
di tetteivel kapcsolatban. A legjobb pályázatot megállapodásunk alapján 
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50,000 Fr. díjazással jutalmazza a Társaság. A Pályázat határideje: ez 
év vége. 

Ezzel elértük azt, hogy ha nem is az egész magyar közvélemény, de az~ 
újabb felnövő Rendőrtiszti nemzedék egy méltó elődöt fog bennünk elis
merni, akinek "Hősei" voltak és akiket szörnyű méltatlanság ért a párt
állam részéről. 

Köszönetemet már kifejeztem Dr.Parádi József titkár úrnak,a Szemere 
Bertalan Társaság titkárának, aki rendkivüli segítő készségg~l támogatta 
ügyünket. Javaslom, hogy Bajtársaim is fejezzék ki ezirányú köszönetü
ket . Címe: Dr. Parádi József, A Szemere Bertalan Tudományos Társaság titkára. 

H-1016 ,Budapest, Alsóhegy utca 16-18. Hungary, Euro~ ()l 
V.(~~~~l~~~~~~J!!!:.:,#( 

B.L.Felelős Szerkesztő 

+ + + + + 

KIVONATOK A: 

SZEMERE BERTALAN 
Magyar Rendvédelem-történetl 

Tudományos Társaság 

" 

1016 Budapest. Alsó"egy utca 1 6-1 B. 
Tel.: (36-1) 16-65-850 Fax: (36-1) 18-51-888 

PÁLYÁZATI FELHíVÁS 

II A Magyar Királyi Rendőrség és a Magyar Királyi Csendőrség fegyver
tényei és emberveszteségei a második világháború magyarországi harcai során II 

cínunel 

közös pályázatot hirdet 

a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti TUdományos 
Társaság és a Rendőrtiszti Főiskola 

A pályázat célja, hogy fél évszázad távlat~ból nemzetünk történelme 
nehéz időszakának egy speciális részét feltárva,a korbeli rendvédelmi 
szervek működésének oldaláról vizsgálja a harccselekményeket. Milyen 
szerep jutott a magyarországi harcokban a csendőrségnek és a rendőrség
nek, melyek voltak a háborús teendőik, hogyan hajtották végre konkrét 
harci feladataikat, a rájuk háruló cselekményeket, milyen körülmények 
és feltételrendszer közepette valósította meg a két testület. E kérdé
sekre, illetve ezek egyes részeire szeretnénk választ kapni a beérkező 
pályamunkákban. 

A pályázati kiírás a vázolt témakör történelmi feltárására vonatkozik. 
Objektív alapokon nyugvó, tárgyszerű, tényanyagot feldolgozó kutatómun
kát tükröző tanulmányt fogadunk elo.... " 

" ... A pályaművek leadási ideje: 1994, december 31.-
A pálya mUvek eljuttatha1:ók személyesen, vagy postán a következő címre: 

1016., Budapest, Alsóhegy út 16-18. Az átvevő:a Rendészeti Kutatóintézet 
Titkársága. 

A pályaművek terjedelme 2-3 szerzői ív között mozoghat ( 48-72 gé
pelt oldal ). Egy oldalon 30 sort, egy sor 60 betűt foglal magában. 
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A jegyzetek és amellékletek oldalszáma az előírt terjedelem felett 
értendő. 

Publikált, más pályázaton már résztvett anyaggal nem lehet pályázni ..• " 
" PÁLYADÍJAK: 

csendőrségtörténeti: 

50,000.- Ft. 

etc. " 

+ + + + + 

rendőrségtörténeti: 

50,000.- Ft.-

BEADVÁNY A SZEMERE BERTALAN MAGYAR HONVÉDELEM-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS 

TÁRSASÁGTÓl: 

RÉSZLETEK: 
Dr. DÁNOS VALÉR r. dandártábornok úrnak 
R TF parancsnoka 
Budapest 

Tisztelt Parancsnok Úr! 

Azzal az indítvánnyal fordulunk önhöz, hogya Szemere Bertalan Ma
gyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság és a Rendőrtiszti Főis
kola közös pályázatot hirdettetsen a II.Vh. magyarországi harcainak em
lékére. 

A pályázattal kettős célt kívánunk elérni. Egyrészt: kötelességünk
nek tekintjük, íly módon is tisztelegni a korabeli rendvédelmi szervek 
azon tagjai előtt, akik életüket áldozták hazánk védelme során. Más
részt: a rendszerváltozás előtti időszak mulasztásából szeretnénk le
faragni azzal, hogy a magyarországi II. Világháborús harccselekmények
ben a rendvédelmi szervek tevékenységének objektív feltárásához járul
junk hozzá, gazdagítva ezzel történelem-tudományunkat. Segíteni kíván
juk a magyar rendvédelem történetének oktatását is .... " 

... " Reményeink szerint közös pályázatunk kivitelezését illetően az 
az elképzelésünk, hogya csendőrségi témakörben a pályadíjakat Társasá
gunk, a rendőrségi témakör pályadíjait pedig a Rendőrtiszti Főiskola 
biztosítja. 

Az előkészítéssel és lebonyolítással kapcsolatos szervező tevékeny
séget Társaságunk magára vállalja. Az ezzel kapcsolatos költségek fi
nanszírozását ( postai díjak, pályázati felhívás hirdetési szövegének 
díjai, gépelési kapacitás stb.) a Főiskolától várjuk .... " 

" ... Előzetes kalkulációnk szerint, - a rendőrség-történeti szekció 
pályadíjait is beleértve,- a Főiskolára eső pályázattal kapcsolatos va
lamennyi kiadás összege maximum 250-300 ezer forintot tehet ki ... " etc .•. 

Budapest, 1994 május Tisztelettel 

Dr. Parádi József s.k. 
főtitkár. 
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Köszönetnyilvánítás: 

Köszönetem azoknak, akik anyagi hozzájárulásukkal segítették a pá
lyamunka díjazását. 

Az áprilisi B.L. megjelenése óta az erre a célra hozzám küldött 
pénzösszeg a következő adományokkal gyarapodott: 

v. Tamáska András bts. . ................ $ 25.00 us dollár 
v. Géczy Mihály bts. 50.00 Cdn. dollár 

Telegdi R. Dénes bts. 500.00 Osztrák Schilling 

Jelenlegi bankszámlánk kanadai dollárban: 

738.57 CON 
============ 

Ha az átváltási arány nem változott ( Cdn. $1.00 = 74 Forint ), 
ennek értéke forintban egyenlő 54,654.18 Forinttal. 

Ha még érkezik be pénz, azt a második és harmadik -helyezet munka 
díjazására fordítjuk. Minél jobb díjazást tudunk biztosítani, annál 
színvonalasabb pályamunkákra számíthatunk. 

Domokos Sándor 

a B.L. felelős szerkesztője 
+ + + + + 

II. 

SZEMÉLYI HÍREK 

GRATULÁClóK 

Szeretettel köszöntjük Or. K'~SS GYULA közp. vezető Baj társat, 199'4. juni1.1s 
29.-i születésnapja alkalmából. Kívánunk meg sok Jövendő születésnapot, 
erőben, egészségben és szeretett családja körében. ( A BAJTÁRSAK ) 

UTCZÁS MIHÁLY volt m.kir.cső.szds. 40 éve lelkes, tevékeny vezetője 
az MKCsBK Adelaide-i ( S.A., Australia ) csoportunknak, a B.L. levelező 
munkatársa, 1994 szept. 26-án betöltötte a 80. életévét. 

Szeretettel gratulálunk eredményes, sikeres működéséhez és kérjük 
Isten további áldását életére! Csak így tovább, Miskám! 

Isten éltessen! ( Mindnyájunk nevében: Kp.Vez.) 

MÁTHÉ JENŐ volt m.kir.cső.őrmester, az MKCsBK területvezetője Nantes, 
(Franciaország) és felesége, szül. JUHÁSZ GITA, 1994 jan. 22-én ünnepel
ték meg szűk családi körben 50 éves házassági évfordulójukat. 

Szeretettel gratulálunk és kívánunk további erőt, egészséget, boldog
ságot és sok-sok örömet a gyermekekben. 

Isten éltessen Mindkettőtöket! (Mindnyájunk nevében: Kp.Vez.-) 

BÁNFAI JÓZSEF volt m.kir. lovascsendőr a B.L. levelező munkatársa ez 
évben töltötte be 80. esztendejét. Ezúton gratulálunk és kívánjuk, hogy 
régi erejét és jó egészségét mielőbb teljesen visszanyerje. F.hó 4.-én 
kelt levelében írja:" ... 80. születésnapom ajándékáúl jun.12-én leútaz
tam az Adriához, Olaszországba, Jesolo-ba. úszni, sajnos, nem szabad 
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nekem, balesetem óta. Az olasz nemzeti eledel a spagetti hosszú volt,de 
én hősiesen megbírkóztam vele. Az olasz rendőrök kényelmes strandi öl
tözetben teljesítenek szolgálatot a strandon. Az osztrák rendőrségnél 
és csendőrségnél most nők is szolgálnak. Irígyelhetjük az osztrák baj
társakat! Ki ne menne örömmel portyázni ilyen virágszép fiatal leányok-
kal? ! . .. " 

+ + + + + 
BETEGSÉG 

vitéz BARANCHI TAMÁS KA ENDRE volt MKCsBK vezető (Sarasota,FI. USA.) 
1994 máj26.-i levelében írja, hogy felesége elesett a 'fürdöszobájukban, 
alaposan összetörve magát, s azóta 24 órás szolgálatban van a lábbadozó 
betege mellett. ( Mielőbbi felgyógyulást kívánunk. Szerk.) 

++++++ 

HALOTTAINK 

A "Kanadai Magyarság" 1994, jun.22.-i számából 
értesültünk Testületünk barátjának, a 94 éves KÉRI KÁLMÁN vezérezredes 
úrnak ez év május 26-án bekövetkezett haláláról. 

A temetéséről egy budapesti Bajtársunk megrázó beszámolóját közöljük. 

" ... KÉRI KÁLMÁNT ma délelőtt temettük, s még annak hatása alatt állok, 
amikor ezeket a sorokat írom ... Ezrek gyűltek össze a Kerepesi temetőben, 
a ravatalozó elött. A belső kordonban a "meghívottak", a kormány, a kép
viselők, egyháziak, régi POFOSZ tagok, a másik oldalon a család és a 
külföldi attasék ... Mi egy másik kordon mögötti padon kaphattunk he
lyet, - már aki korán érkezett,- .•• A katafalk még üresen állt, a halott 
még bent várta, hogy jöjjenek érte. A koporsóját sűrűn váltott díszőrség 
vette körül ... A díszzászlóalj felvonult és előttünk sorakozott fel, a 
ravatal felé arccal. 11 órakor hatalmas ágyúlövés jelezte, hogy "érkezik" 
a halott. Katonák hozták ki a nemzeti zászlóval letakart koporsót, melyen 
egy párnán ott pihent a kivont kardja keresztben és rajta a katonasapká
ja ••• A zenekar a Himn~szt játszotta és, - bár lehetséges, hogy nem il
lik,- de a tömeg, s mi; az öreg katonák együtt énekeltünk ... az új tábori 
püspök és kísérete tartotta a gyászszertartást. A baloldali sorban űlt 
özvegye, akit a család vett körül. Az attasék, a régi lengyel-sapkás, a 
francia a jellegzetes sapkáj ával és még legalább lS-en. A baloldalon már 
felfedeztük Borosst,Für Lajost,Göncz Árpádot, bíboros ruhájában Paskait, 
Surjánt, Kádárt, Kónyát, stb., ••. Az MDF' nevében Für Lajos, a recski ek 
nevében Zimányi, Deák tbk.vk. főnök búcsúzott Kálmán bácsitól, a minta
képtől, aki híven és becsülettel szolgálta e Hazát, ember maradt minden 
körülmények között •.• Előzőleg,- elfelejtettem említeni,- díszőrségek 
váltották egymást. Szende Laci az első sorban az első volt, polgári/ci-

- 10 -



vilek és katonák hosszú sora rótta le a tiszteletét ilyen módon is. 
Szakály Sándor is ott volt közöttük, s a legvégén a kormány tagjai: ta 

Göncz, Boross, Je,szenszky, Surján, Kónya és a többiek. Újabb búcsúzta-
tó: az osztrák nagykövet, aki tökéletes magyarsággal mél tatta KÉRI szere-
pét az osztrák-magyar világban, a monarchiában, ahol díszőrséget állt 
Ferencz József temetésén, Károly király koronázásán, aki HM parancsőr
tisztjeként ismerte a legtöbb parancsnokot, aki hűségesen szolgálta 
Horthy t ••. és az osztrák köztársasági elnök nevében átadta az özvegynek 
a legmagasabb osztrák kitüntetést. Tabódy pedig József Árpád főherceg 
vitézi főkapitány nevében a vitézi jelvényt tűzte a bársonypárnára, me
lyen a többi kitüntetések is sorakoztak ... A tábori püspök vette át új-
ból a szót és felszólított, hogy kövessük kedves halottunkat az utolsó 
útjára. A zenekar gyászdalokat játszott, katonák jöttek és kettesével 
vették át és vitték a hatalmas koszorúkat, majd beállt a lövegvontató, 
mögötte az ágyútalp. Katonák emelték le a katafalkról és vitték az á
gyútalp felé, s ekkor megszólaltak az ágyúk. Hatalmas dísztűzzel vet-
tek búcsút egykori tűzér társuktól, ezzel is megadva a tábornoknak ki-
járó tiszteletet ... S lassan kialakult a menet. Elől a papság, utána a 
koszorúkat vivő katonák, a család, az özvegyet tolókocsin vitték, majd 
egy pompás fehér ló, nyereg, rajta a takarón Kéri Kálmán vezérezredes úr 
háborús kitüntetései. A ló idegesen mozgott a rengeteg ember között és 
aránylag kis helyen. A két katona alig tudta tartani. Majd az egyházak 
képviselői, - ( azt is elfelejtettem megírni, hogya szertartás a zsidó, 
a református tábori püspökök imáj ával kezdődött, s itt most egymás mel
lett ballagott négy egyház képviselője, mögöttük a kormány, a képvise
lők,- az ellenzékből nem láttunk senkit!,- Torgyán is, majd a gyászoló 
tömeg, egykori katonák, majd mi is besoroltunk, és a menet ment a kapu .. 
felé, közben elhaladt egy üres parcella mellett, odább a Deák-mauzoleum, .. 
és a szélén a sok nevezetes halott sírjával. 

És ennek közepén egy magányos sír állt. Jelentős csoport vált el a 
kísérőktől és perceken belűl hatalmas ember-gyűrű vette körül Antall sír
ját. Egy sír, egy fakereszt és az egész virággal borítva. Körben, üve
gekben kis csokrok,-volt, aki most is hozott,- három oldalról pad és a
zon magába révedő tekintetű fiatalok, egy zokogó asszony. Szívfacsaró 
látvány volt. Bevallom én is küszködtem a könnyeimmel, mert ez a " ki
térő" annyira emberi, annyira természetes, annyira panaszosan segítsé
get kérő volt, hogy nem lehetett a hatása alól szabadulni. ÉS, mikor 
visszanéztünk, akkor láttuk, hogya sírt körülvevő gyűrű egyre nagyobb 
lesz és lehetséges, hogy az utánunk jövők közül mindenki odament tisz
teletből, vagy hálából. 

Az első köröndnél állt meg a menetoszlop. A díszzászlóalj már felso
rakozott az út oldalán. Az ágyútalpról levették a koporsót és áttették 
a halottas autóra, mely a krematóriumba vitte. Motoros rendőrök már in
dították motorjaikat, a katonák puskával "tisztelegj"-jel és fővetéssel 
búcsúztak az öreg katonától. S ekkor lépésben megindúl t az autó, a sor
fal szélén egy kürtös fújta a takarodót, majd amikor az autó elhagyta őt, 
akkor "lefújta", befejezte az ünnepséget. 

A miniszterek még elvegyültek közöttünk, majd autójukba űlve távoz
tak, mi is elindultunk a kapu felé és jó volt viszontlátni rengeteg is
merős arcot, s bár neveket nem tudtunk, de annak örülve, hogy még élet
ben vagyunk, nyújtottuk egymásnak kezünket. 

Délután a Szt.Gellért templomban zajlott le a temetés, első feleségét 
is itt helyezték el melléje. Itt Tabody tartotta a szertartást. Ide már ti 
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nem mentem el, így erről talán valaki más tud beszámolni Nektek. 
Bajtársaim! Úgy gondolom,s remélem, át tudtam adni azt a hatást,amit 

ez a temetés, Kéri Kálmánnak ilyen "királyi" búcsúztatása kiváltott 
bennem. 

Két dolgot elfelejtettem leírni: az . ünnepség, gyászszertartás a 
"Szózat"-tal ért véget, amit együtt énekeltünk; és hogy az el~ő sorban 
ott kísérte a koporsót ifj. Horthy Istvánné is, aki csak ezért repült 
ide. 

Így búcsúzott a mai napon nemzetünk Kéri Kálmántól, az öreg katoná
tól. 

( L.B. Budapest.) 
+ + + + + 

Dr. KULI SÁNDOR m.kir.cső.szds., a m.kir. H.M. 20. (csendőrségi) osz
tályanak-e15adot i sztje, nyugdíjas mérnök Sarasotában (FI.USA.) 1994.IV. 
12-én hosszú, súlyos betegségben, 81 éves korában visszaadta nemes lel
két Teremtőjének. 

1913.III.1-én Mezőcsáton (Borsod vm.) született. Katonai szolgálatát 
Miskolcon a légvédelmi tüzérosztálynál teljesítette, hol tartalékos
-tiszti, majd egyetemen jogi képesítést és doktorátust szerzett. 

A Ludovika Akadémiát és a Csendőrtiszti Tanfolyamot kiválóan végezte. 
1940.VII.9-én csendőrhadnaggyá avatták, majd Ungváron szolgált, honnan 
Budapestre helyezték, hol beosztását a H.M.-ben a háború végéig meg
tartotta. 

Németországban megtanult németül és egyetemen elektro-mérnöki diplo
mát szerzett. Az USA-ba való kivándorlás után családjával Buffalo (N.Y.) 
mellett Niagara közelében telepedtek le s a Dunlop gyárban, mint mérnök 
dolgozott ... Családjának élt és emellett örömmel vették fel ismét a baj
társi, baráti kapcsolatot és átköltöztek Sarasotába. 

Temetése 1994.V.16-án ment végbe a palms Memorial Park temetőben. 
Ft.Dr. SZÉPE LÁSZLÓ rk.lelkész temette~ míg az özvegy kérésére vitéz 
BARANCHI TAMÁSKA ENDRE szds. évfolyamtársa és barátja búcsúztatta,tüb
bek között a következő szavakkal: 

" ... Búcsúzni jöttünk ismét ..• kedves Bajtársunk, dr. KULI SÁNDOR 
hagyott itt bennünket örökre. 

Két kemény esztendőt töltöttünk együtt a Ludovika Akadémián és a Csend
örtiszti Tanfolyamon, hol a 40 hadapródnak volt ideje, hogy megismerhes
sék egymást. Sanyit, a mezőcsáti fiút csendes, szerény, nem hivalkodó, 
szorgalmas embernék és jó bajtársnak ismertem meg. Szorgalma mellett, 
- azt hiszem,- erős akarata volt a másik főtulajdonsága. Halkszavú, in
kább magába zárkózott ember benyomását keltette. A környékbeli bajtár
sakkal tartott szükebb barátságot. Mikor kimaradásokból visszatértünk 
az Alma Mater-be, Sanyit még legtöbbször könyvei mellett találhattuk. 
Az oktatótisztek, tanárok, nagy megbecsüléssel voltak iránta mindvégig. 

Kitartó szorgalmának, jó eszének meg is lett az eredménye, mert mint 
osztályunk rangelsőjét avatták hadnaggyá 1940.VII.9-én. 

Azután jó: ideig nem találkoztunk. 
Már itt voltam a USA-ben, mikor megtudtam, hogy Sanyi Németországból 

nem ment haza, hanem egyetemi elektro-mérnöki diplomát szerzett. Itt is 
kiváló esze és nagy szorgalma volt segítségére. Majd azt is megtudtam, 
hogy Buffalo mellett a Dunlop gyárban mérnökként dolgozik. Alig vártam, 
hogy betoppanhassak tonawandai lakásukba, ahol feleségével Ilivel a leg
nagyobb szeretettel fogadtak 17 év után. Így tudtuk újra felvenni a meg
szakadt baráti és bajtársi kapcsolatot. Példás családi életet élt,mikor 
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jött a megbetegedése. Azután jött a nyugdíjas korhatár: átköltöztek Sa
rasotába, s vídám körben ápolhattuk a baráti kapcsolatot. 

Sajnos, az évek múltak felettünk és a sors újabb megpróbáltatást mért 
Sanyira. Az Úristen azonban nem akarta, hogy súlyosabb állapotba kerül
jön és elküldte az Égi behívót. Hűséges felesége, Ili az utolsó pillana
tig vele és mellette volt. 

Kuli Sanyi ma már ott van az égi seregben, a régi csendőr-bajtársai 
között, s oda várja régi barátait, bajtársait. Isten veled, Sándor, 
nyugodj békében! " 

Gyászolják: Özvegye dr. Kuli Sándorné, szül.: Dutka Ilona, fia Sándor 
és felesége, unokái, barátai, bajtársai. ( v.BTE, gyj. ) 

+ + + + + 

Vitéi ALÁCS GYULA m.kir.cső.hadnagy a Galánta-i m.kir. I.csendőr
zászlóa Jal ant ost i sztje, - aki 1921.XII, 14-én született és 1943. 
VIII. 20-án avatták hadnaggyá,- 1994.II.15-én Kiskunfélegyházán elhunyt. 
( H.U. 1994.máj-jun.) 

+ + + + + 

vitéz~ERFFY JENŐNÉ, néhai vitéz PÉTERFFY JENŐ m.kir.cső.ezredes, 
a m.kir. Nagyváraa-1 csendőrzászlóalj parancsnokának özvegye, hosszú 
betegség után Budapesten elhunyt. (H.U.1994.máj.-jun.-) Vitéz Péterffy 
ezredest a háború után elfogták és a börtönben elszenvedett kínzásokba 
belehalt. ( Szerk.- P.P.Zs.-) 

+ + + + + 

URBIN JÁNOSNÉ szül. BUDAY GIZELLA, a Souverain Szent László Rend és 
Tá?sas~ovagja, URBIN JÁNos volt m.kir. cső. felesége (Victoria,B.C. .. 
Kanada) erős hittel, akarattal, bátran viselt súlyos betegségben 1994. .. 
III.27-én boldog házasságának 41., életének 68. évében elhunyt. 

Sárándon (Bihar vm.) 1926.XI.3-án született. 1950-ben vándorolt ki 
Kanadába, hol Lethbridge-ben (Alberta) telepedett le, majd Calgaryba 
költöztek. 1953-ban beléptek a csoportba, hol mindketten lelkes, tevé
keny tagjai voltak a Közösségnek. Ő hímezte a Calgary csoport által a 
Toronto-i (Ont.,) MKCsBK csop. zászlójára adományozott albertai zászló
szalagot. 1963-ban átköltöztek Victoria-ba, de a bajtársi kapcsolatokat 
híven megtartották. 

1994.IV.9-én temette a r.kath. egyház szertartása szerint Ft.DOMOKOS 
JÁNos baráti és bajtársi részvét mellett. Elhamvasztották. Virágmegvál
tásként, emlékére, a Bajtársak a Calgary Canadian Cancer Society-nek 
küldték el adományaikat. 

Gyászoliák: férje URBIN JÁNOS,:-s~~~os rokon, jóbarát és Bajtársai. 
Nyugodjék Krisztus békéjében, (KGY., 

+ + + + + 

NAGY BÉLA, régi barátunk, támogató honvéd Bajtársunk 1994 jun.16-án 
sy~ney-ben, 77 éves korában elhunyt. Temetésén Közösségünk képviselői, 
a Csendőrzászlóval letakart koporsóját elkísérték utolsó útjára. Nyugod
jék Isten irgalmából békében. 

+ + + + + 
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SÁNDOR FERENC m.kir.cső.őrmester, a marosvásárhelyi volt X.ker.állo
mányában, az MKCsBK Welland-i (Ont.Kanada) hűséges támogató ~agja, 1994. 
V.l6-án 79 éves korában meghalt. 1952-ben jött Kanadába. ' 

Temetése 1994.V.4-én a r.kath. egyház szertartása szerint ment végbe 
Niagara Falls-on (Ont.) bajtársi részvéttel. (l994.V.4.- S.I.) 

+ + + + + 

Vitéz nemes HADUSFALVY BÉLA okleveles gépészmérnök, ISTVÁN cső.alez
redes fia ~megha~t Budapesten 69 éves korában. Több Bajtársunk társasá
gában vett részt a Szemere Bertalan R.T.T. 1992.IX.29-3d.-i konferenciá
ján. apja utóljára a M.Kir.Csendőrség Hírközpont összekötő tiszt jeként 
szolgált. ( H.U. 1994. 433.szám.) 

+ + + + + 

\ 

VARGA LAJOS m.kir.csendőrtörzsőrmester a debreceni volt VI.ker.állomá
ny~ban, Otthonában, Delhi-ben (Ont.Kanada) két évi betegség után 1994.V. 
6-án, 90 éves korában csendesen elhunyt. 

1904.VII.l7-én született Prügy községben (Szabolcs vm.). A háború a
latt két évig hadműveleti területen szolgált, mint tábori csendőr. 
1957-ben vándorolt ki Kanadába. Feleségét és családját hét év múlva ho
zatta ki és Delhiben éltek. 

1994.V.9-én temették a református egyház szertartása szerint. Kopor
sóján ott volt bajtársai koszorúja. Utolsó útjára elkísérte a még itt 
élő négy bajtársa és sok barátja. 

Gyászolják: özvegye Varga Lajosné Terézia, leánya és két unokája, ba
rátai, bajtársai. Nyugodjék békében (P.B. 1994.V.18.-) 

+ + + + + 

vitéz békési CSANÁDY GYÖRGY ny.őrnagy, azelőtt dunaszentgyörgyi 
WACZEK FEDOR m. Kl r. rohamtü z é r főhadnagy 76 éves korában Németországban 
hirtelen elhunyt. (H.U.május-junius.) 

+ + + + + 

~LEKES LÁSZLÓ m:kir.cső.százados (az 1937-es évf.) az újvidéki szárny 
parancsnoka, a betegek szentségének felvétele után, 1994.május elsej ére 
virradó éjjel fél háromkor Melbourne-ban (Vic.Ausztrália) az Alfréd kór
házban szívrohamban 78 éves korában anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 
volna elhunyt. 

19l5.VIII.2-án Szombathelyen született. Egyetemi tanulmányai után (fi
zikus) 1939-ben vették föl a Csendörséghez, hol a L.A-át és a Csendör
tiszti Tanfolyamot elvégezve 1940.VII.1-én kezdte meg mint cső.hadnagy 
szolgálatát. 1945 elején hagyta el Magyarországot és 1949-ben vándoroltak 
ki ausztráliába. Az első pár évi fizikai munka után képzettségében kapott 
állást a "Kodak"-nál, hol gyorsan érvényesült és mint vállalati igazgató 
ment nyugdíjba. 

Temetési szertartása máj.3-án ment végbe a Malvern-i St.Joseph r.kath. 
templomban angol nyelven. A gyászmisét a helybeli plébános tartotta és 
ő búcsúztatta. Koporsóját a magyar nemzeti zászló takarta és a csendőr-

•

kalapos fejjel díszítették. Elhamvasztották. A gyászmisén nagyrészt auszt-
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rál gyászolók voltak jelen, az MKCsBK-t Száday Béla csop.vez., az MHBK-t 
Juhász László főcsop.vezető képviselte. Jelen voltak dr. Bánsági Béla, 
Fadgyas László, Farkas József feleségeikkel, Péterffy Zsomborné, Pásztor 
István. Hamvait Adelaide-be (S.A.) szállítják és ott helyezik örök nyu
galomra. 

Gyászolják: özvegye Elekes Lászlóné Lilly, Fia Leslie (László), kiter
jedt baráti köre és bajtársai. (özv. E.L-né, Sz.B.) 

+ + + + + 

Bethleni gróf {E~N ISTV!N '1"'államférfi, v. b. t. t. , 
a szegedi m.kir. erenc Józse udományegyetem államtudományi díszdok
tora, 1921-1931-ig Magyarország miniszterelnöke, az utolsó Korona Tanács 
(1944) tagja, hamvait 1994.VI.17-én Budapesten katonai tiszteletadás 
mellett helyezték örök nyugovóra a Kerepesi temetőben. Búcsúztatta: 
dr. BOROSS PÉTER miniszterelnök. 

1874. X.3.-án Gernyeszegen (Maros-Torda vm.,) szül~tett történelmi 
családból. A bécsi Theresianum-ot és a magyaróvári Gazdasági Akadémiát 
végezte el és jogot hallgatott Budapesten. 1901-ben már az erdélyi me
zőségi ker. országgyűlési képviselője. 1919-ben megalapítja a Nemzeti 
Egyesűlés Pártját, s békedelegációnak tagja. Külföldi útjai sikerrel jár
tak. Helyreállította az ország külpolitikai tekintélyét. Kormányát támo
gató 207 képviselőjével szemben az ellenzék 38 mandátumot szerzett. 
1927-ben a nagyhatalmak megszüntették Magyarország katonai ellenőrzését. 
Külföldi kereskedelmi szerződéseket kötött, melyek biztosították ter-
ményeink elhelyezését. ~ 

1944 végén a kÜlpolitikai fejlemények és a hadihelyzet alapján tu- ~ 
domásul vette, hogya jövőben a szociáldemokraták, sőt a kommunisták 
aktív részvétele nélkül a kibontakozás nem képzelhető el. Ennek ellenére 
Moszkva úgy döntött, hogy "kivonják" a magyar politikai életből és a Szov
jetunióba szállították. Orosz adatok alapján 1946-ban természetes halált 
halt, mely " nagyfokú általános érelmeszesedés miatt bekövetkezett szív
bénulás nyomán állott be .•. " a Butirszkaja nevű moszkvai börtön kórhá
zában. 

A nyugateurópai polgári demokráciákban, mint konzervativ ellenzéki 
még játszhatott volna valamilyen szerepet, de a Vörös Hadsereg által 
felügyelt kelet-európai "népi demokráciák" politikai sakktábláján nem 
volt hely számára. Mostantól már hazai földben van. Nyugodjék békében. 
(R.N.L., Népszabadság 1994.VI.17.-) 

+ + + + + 

Dr. NÉMETHY GYÖRGY egyetemi tanár, a római Pontificia Académia Scien
tiarwn aranyérme és más kitüntetések tulajdonosa, a US Cornell és más 
külföldi, európai egyetemek tanára, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 
elnöke, 1994.V.18-án 60 éves korában, alkotó élete tetőpontján elhunyt. 

1934-ben született Budapesten. 1951-ben szüleivel Németországba,majd 
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onnan az US-ba menekültek, hol a Lincoln, majd a Cornell egyetemen a fi
zika-kémia kutatójaként működött. 

1953-ban belépett a Cserkészetbe. 1961-ben vezetőtiszt, majd 1973-ban 
a Magyar Cserkész Szövetség elnöke. A cserkészkönyvek szerkesztése mel
lett a folyamatosan megújuló cserkészet iránymutatója volt közel 20 
éven keresztűl. 

1994.V.21-én a New York-i (N.Y.) Magyar Református Egyházban megtar
tott gyászszertartás és megemlékezés után az Englewood-i Brookside 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Gyászolják: özvegye dr. Némethy Györgyné Kesserű Judit, családja,ro
konsága, továbbá négy világrész 14 országának magyar cserkészei, magyar 
honfitársai, kik emlékét kegyelettel őrzik. (K.M. 1994 .VT , 4 ; gy ' , Y ~ Cs .) 

+ + + T 

AP~Y LÁSZLÓ ANDOR a Pancanadian 
PetroleüiTIL lmi ted (CaIgary ) vol t al
kalmazottja, a Francia Idegenlégió 
volt tagja, az MKCsBK hűséges támo
gató tagja Eagle Bay-ben (B.C.,Ka
nada), hőn szeretett hegyei és feny
vesei között lévő általuk felépített 
házukban 1994.VI.17-én korán reggel 
alvási rendellenesség - sleep apnea
következtében 73-ik évében elhunyt . 

. ~Született 1921 nov.14-én Vámos
~ikolán (Hont vm.) APAVÁRY MÁRTON 
cső. alhadnagy fiaként. Édesapjától 
szigorú nevelést kapott, mely nagy 
hasznára vált élete viszontagságai
ban. Rövid katonai szolgálata után, 
sebesüléseiből felgyógyulva 1948 
nyarán menekülnie kellett Budapest
ről, otthagyva szüleit, hazáját. 
Kezdetben már nehézségei voltak. 

Bruxelles-be (Belgium) kivándo
rolt leánytestvéreível akart talál
kozni. Bécsben emberkereskedők kezébe 
került és hamis ígéretek alapján 
kénytelen volt Párizsban egy 5 éves 
szerződést aláírni az Idegen Légió
val. Ez a nagyon szomorú és tragi
kus esemény messze sodorta eredeti 
céljától. 

Indokinában az idegen légióval, 
- angol fordításban - " A Legion
naire's Jouney " c. könyve leírásában elénk tárja 

1921 -:- 1994 

további életét és további harcát a kommunizmussal, ami elől menekülni 
volt kénytelen. 

Közel 3 év telt el az életéből Indokina őredői járhatatlan útvesztői
ben, míg maláriában való másodszori megbetegedése kényszerítette lesze
relését és a visszaszállítását Párizsba. Később Bruxellesben leírhatat-
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lan öröm volt a testvérekkel a találkozás. Az a hely, hová oly nagy re
ményekkel indult el 3 évvel azelőtt. De onnan is a sors tovább sodorta 
Kanadába. Rövid Montreal-ban való tartózkodása után Calgary-ban telepedet4lt 
le, hol kitartó szorgalmával megalapozta jövőjét. 

1955-ben feleségűl veszi SZABADOS MARGIT-ot, aki szerető odaadással 
segíti férjét minden lépésében. Házasságukból 1 fiú születik: PÉTER, majd 
három unokával szaporodik a család. 39 éven át jóban-rosszban együttvol
tak. 

Nyugdíjas éveikre átköltöztek Eagle Bay-be. Itt éri őt otthonában a 
hirtelen halál. 

Jó ember volt. Ízig-vérig magyar ember. 
Drága Bátyám! Nagyon fogsz hiányozni a Családnak, mindazoknak, akik 

ismertek és szerettek és nekünk, testvéreidnek: BORINAK, BABÁNAK. 
Nyugodjál békességben! " 
Temetése a r.kath. egyház szertartása szerint a helybeli templomban 

ment végbe. Koporsóját a magyar nemzeti zászló takarta. Elhamvasztották. 
Porait,- kívánsága szerint~ szülei montreali sírjába fogják helyezni. 

Gyászolják: özvegye, Ap~áry Lászlóné Szabados Margit, fia Péter és 
családja, testvérei, rokonsága, barátai és bajtársai. 

Könyve magyarul megjelent "Indokinában az Idegenlégióval" címmel 
Calgaryban 1981-ben a szerző kiadásában, 384 oldalon. 

Jó bajtárs, jó barát volt. Nyugodjék Krisztus békéjében. (KGY) 

+ + + + + 

CSÖNDÖR JÓZSEF m.kir.cső.főtörzsőrmester, a tornyiszentmiklósi őrs 
uto~so parancsnok a i Nagykanizsai szárny, Zala vm. ), az MKCsBK volt 
edmontoni szórványának (Alberta,Kanada,) vezetője, a Bajtársi Levél hű-
séges támogatója Edmontonban, Mária leányánál,otthonában ( 14827 - 43 Ave. ~ 
1994 aug. 7-én 91 éves korában elhunyt. 

1903.VII.14-én született Gogánfá-n,(Zala vm.). 1921-ben, 18 éves ko
rában lépett be a Csendőrséghez, hol több tanfolyam és az őrsparancsnoki 
iskola elvégzése után megkapta az őrsparancsnoki kinevezést. 

1957, jan.5-én vándorolt ki Kanadába családjával, Edmontonban tele
pedtek le, hol a magyar közösségben pénztárosnak választották. 

Temetése VIII.12-én ment végbe a r.kath.egyház szertartása szerint, 
búcsúztatta Ft. HÁMOR JÓZSEF plébános. Felesége,- aki 1968.XII.15-én 
halt meg,- mellé temették. 

Gyászolják: leányai: Mária, férjezett Várallyai Istvánné és Elvira, 
férjezett Barabás Harry-né, családjaik, kiterjedt baráti köre és baj
társai. ( B.B., B.E. 1994.VIII.12.- ) 

+ + + + + 

~ derecskei FODOjS SÁNDOR m.kir. cső. százados a Kormányzói Dícsérő 
Elismeres ~agyar Koroná s Br~rme a sötét smaragdzöld szalagon és em
lékérmek tulajdonosa, a Központi Közlekedési Parancsnokság műszaki al
osztályának (Budapest) parancsnoka, az MKCsBK Melbourne-i (Victoria,Auszt
rália) csoportjának rangban legidősebb tagja, hosszú szenvedés után a 
Wodonga-i kórházban 1994.VIII.7-én 85 éves korában, a korai órákban 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 

1909.III.18-án született Pacsá-n (Zala vm.). Iskolái elvégzése után a 
L.A-n hadnaggyá avatták 1931.VIII.20-án. Különböző beosztásokban szolgált. 
A Kenderes-i, a Gödöllő-i csendőrkülönítménynek, valamint az Udvarlaki 
őrségnek volt parancsnoka. 
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Rátermettsége a kivándorlás után se hagyta cserben, s biztosította 
családjának megélhetését és fiainak jövőjét. 

A temetési szertartás a Wodonga-i St. Augustin templomban met végbe. 
Koporsóját a magyar nemzeti zászló taka~ta. A csoport piros-fehér-zöld 
szalagos koszorúját dr. BÁNSÁGI BÉLA és SZÁDAY BÉLA csop.vezető helyez
ték a ravatalra. A búcsúbeszédet és életrajzát fia PÉTER mondta el, míg 
a szertartás egy részét három fiúunokája olvasta felváltva. . 

A bajtársak nevében búcsúztatta és mindnyájuk nevében szívből jövő 
részvétét fejezte ki dr. BÁNSÁGI BÉLA, beszédét zárva az alábbi szavak
kal: 

" ... amíg Sándor emléke velünk van, Ő is velünk van és marad ... " 
Gyászolják: FODOR SÁNDORNÉ Mária özvegye, fia PÉTER, leánya MÁRIA és 

családjaik, hét unokája, magyarországi rokonai, barátai és bajtársai. 
( Sz.B. és dr.B.B. 1994.VIII.16.-) Nyugodjék Krisztus békéjében. 

+ + + + + 

Dr. SZALONTAI afi~DeR m.kir.cső.gazdászati főhadnagy, a debreceni volt 
cs~.osztály gazdasági hivatalának főnöke, a torontoi Magyar Egyesült ref. 
és evangélikus Egyházak presbitere, az MKCsBK toronto i csoportjának veze
tője, a M,Kir.Fegyveres Erők Muzeumának alapító gondnoka, kurátora, To
rontoban (Ont.Kanada) 1994.VIII.18-án szívrohamban 83 éves korában, bol
dog házasságának 12. évében hirtelen elhunyt. 

Nagyszalontán született (Bihar vm.) 1910.XI.29-én. Mezőturon érettsé
gizett. Katonai szolgálatot önként teljesített a debreceni m.kir.11.gy. 
e-ben. Jogi tanulmányait a debreceni egyetemen végezte, hol jogi doktprrá 
avatták. Ezután belépett a m.kir.Csendőrséghez és a cső. tiszti tanfolyam 
elvégzése után 1936.VI.l-én megkezdte tényleges szolgálatát. 

Fölfelé ívelő életpályáját a háború vége neki is megállította és 1945-
ben az emigrációt választotta. Anglia után Kanadába vándorolt ki, s To
rontoban telepedett le, hol hamarosan az MKCsBK helyi csoportjának veze
tője lett. Eredményes és értékes közösségi munkát végzett egész életében. 
Nagy részt vállalt 1981-ben a Csendőrség alapítás ának emlékére 100-éves 
találkozó megrendezésében, valamint az MKCsBK Muzeum fejlesztésében. 
Az 1985-ben való átköltöztetés már az ő vállára nehezedett. 

Tájékozódott a kibővített Muzeum biztonságba való helyezéséről is, de 
a hazaszállítást már nem tudta megvalósítani. 

Temetése aug.26~án ment végbe az Egyesült Magyar Ref. és Ev. Egyházak 
szertartása szerint. Nt.~EZŐ PÁL ref. lelkipásztor búcsúztatta a Morley
- Bedford temetkezési intézet kápolnájában nagyszámú gyászoló közönség 
jelenlétében. Ugyancsak búcsút vettek tőle BORBÁS KÁROLYa M.K.F.E. Mu
zeumának gondnoka, Petőfi verset olvasott föl SZENTES JENŐ, míg a Tes
tület nevében dr. KISS GYULA közp.vez. (Calgary,Alberta) rótta le gyá
szát koszorú elhelyezésével, ismertette munkásságát és búcsút vett tőle. 
A szertartás a magyar Himnusz eléneklésével ért véget. ' 

Koporsóját a csoport magyar nemzeti zászlója takarta. A Közösséget 
dr. KISS GYULA, GÖRGEY KÁLMÁN, MENYHÁRT ISTVÁN, KISS KÁROLY és PETERDY 
MIHÁLY bajtársai képviselték. 

Gyászolják: özvegye dr.SZALONTAI SÁNDORNÉ szül.HORVÁTH GABRIELLA, Ma
gyarországon élő rokonai, a Kanadai Baráti Kör és csendőr Bajtársai világ
szerte. Elhamvaszt ják, porait Magyarországon fogják örök nyugovóra he
lyezni. (KGY). 

+ + + + + 
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Elhunyt Bajtársainknak, Hozzátartozóiknak, Barátainknak 
adjon a Mindenható békességes pihenést, 

lelküknek pedig az örök üdvösség boldogságát. 

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

+ + + + + 
A f.1AGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VESZTESÍGEI 

S zelei Józ sef osszeálli t ás a 
1994- ben 

A 'BAJT ÁRSI LEVÉL"-hez beérkezett adatok alapján, a II. Világháború harcaiban 
hősi halált halt (H. h. ), vagy az azt követő időkben más okokból, ( fogság, beteg
ség, öngyilkosság, stb.) meghalt (M.h;) Bajtársak emlékezetből és levelekből 
összeállított névsora. 

ŐRizZÜK EMLÉKÜKET KEGYELETTEL! 

----------------------------------------~------------------------~-------------~--------
N É V H.h./M.h. Rendfokozat Hol? Mikor? 

------------------------------------~---------------------------------------------------

Szappanos 
Gál 
Takács 
Nagy 
Kovács 
Berki 

Szácsi 

Kótai 

Varga 
Pilis~ 

Ágó 
és 

Pataki 
és 

Kulifai 
Papp 

és 

Bátor 

Csubirka 
és 

Remeczki 

Károly 
Gyula 
Ferenc 
Lajos 
András 
Sándor 

Imre 

Lajos 

István 
István 

János 

József 

József 
József 

József 

IstváTl 

Lajos 

csendőr 
próbacsendőr őrvezető 
csendőr 
törzsőrmester 
próbacsendőr tizedes 

1941.dec. 
1942. j an. 
1942. j an. 
1942. j an. 
1942.máj. 

17.-
4.-
4.-
7.-

H.h. 
H.h. 
H.h. 
H.h. 
H.h. 
H.h. csendőr a Brianszki erdőben 

vott tűzharcban 
megsebesült, sebeibe 

ví-
1942.dec. 

be-

2 . __ 

8.-án 

H.h. csendőr 

H.h. csendőr 

H.h. csendőr 
H.h. csendőr 

H.h. csendőr 

H.h. csendőr 

H.h. csendőr 
H.h. őrmester 

1eha1t. 
a visszavonulás harcai 
alatt elesett 
a Don-i áttörésnél 
elesett 
Ukrajnában elesett 
partizánrajtaütés al
kalmával elesett 
a Kárpátok előterében 
Lengyelországban 
partizán-tűzharcban 
elestek 

a veszprémi rep.tér 
ellen intézett ellen
séges rep.támadás alatt 

1943.jan. 7.-

19 4 3 . j an . 13 -
1943.márc. 6.-

1943.márc.27.-

1943.aug. 31.-

H.h. őrmester elestek 1944.ápr. 17.-
H.h. törzsőrmester a Délvidéken Tito 

partizánokkal vívott 
H.h. próbacsendőr őrvezető tűzharcban 

elestek 
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N ~ V 

Nagy 

Vágvölgyi 

Tarnai 

Ágota 
és 

Bogdán 

Hatos 

Kolozsi 

Hóvári 

Antal 

óvári 

Kalotai 

v.Laczikó 

Juhász 

Pethő 

Berke 

Sághi 

• 

H.h./M.h. 

Lajos I.H.h. 

Károly H.h. 

Károly H.h. 

Béla H.h. 

Lajos H.h. 

Nándor H.h. 

Nándor H.h. 

János H.h. 

Mihály M.h. 

János H.h. 

Ferenc M.h. 

István M.h. 

András H.h. 

János H.h. 

Rendfokozat 

főtörzsőrmester 
tokoldári őrs
parancsnok 
őrmester 

csendőr 

őrmester 

őrmester 

őrmester 

főtörm.a nagy 
ajtai őrspk. 
főtörm. 

ny.őrsvezető 
Vulkán szoros-
beli őrspk. 
próbacső.szkv. 
makói tanszázad 
tója, II.oszt. 
donosa 

törzsőrm. 
híradó-rádiós 

híradó törzs-
őrmester 

törzsőrm. 

főtörzsőrm. 

Károly M.h. főtörzsőrm. 
alsólendvai 
őrspk. 

Antal M.h. főtörzsőrm. 
szegedi osztály 

Hol? Mikor? 

Újvidék Tito elleni 
partizán . tűzharcban 

elesett 1944.tavaszán 
a csendlaki örs jár
őrvezetője,Tito par
tizán-tűzharcban 
elesett 1944. ju1.10.-
szovjet területen, 
mint tábori cső. 
elesett 1941. jul. 27.-
Lawocznén a lengyel
magyar határon a 
szovjet elleni harc
ban elesett. 1944.aug.15.-

( a szentkirályi erdő
ben szovj.part.harc
ban elesett 
szovj.part.harcban 
elesett 
Szászrégenben szovj. 
csapatokkal vívott 
harcban elesett 
Gyimesbükkön szovj. 
csapatok elfogták, 

, meghalt 

1944.szept.2.-

1944.szept.4.-

1944.szept.15.-

1944.szept.-

harcbavetett hallga
Vitézségi Érem tulaj
szovjet csapatokkal ví-
vott harcban elesett 1944.szept. 
Szombathelyi cső.lak-
tanyában bombatáma-
dás áldozata 1944.nyarán 
feleségével együtt 
szovjet fogságban 
öngyilkos lett 
a bakonyi utóvédharc
ban elesett 
csendlaki őrspk.és 
a csendlaki őrs tel
jes létszámú csend5rei 
Délvidék Murán inneni 
részén part.harcban 
megsemmisült 1944.őszén 

szolgálati útján Ti-
tó partizánjai agyon-
lőtték 1944.nyarán 
a. szovj. hadsereg 
előnyomúlásakor 
eltünt 1944.szept. 
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--------~-------------------------------------------------------------------------------4It 
N E V H.h./M.h. Rendfokozat Hol? Mikor? 

----------------------------------------------------------------------------------------
Debrői 

Patak 

Fekete 

Sarudy 

Nagy 

Szőcs 

Simon 

Bálint 

Pető 

Mocsári 

Seres 

Kolozsi 

Palkó 

Burján 

Csányi 

Vincze 

Berke 

István 

Ferenc 

Miklós 

László 

M.h. törzsőrm.bajai őrs. 

H.h. főtörzsőrm. 
mezőberényi őrspk. 
próbacső.tzds. 

H.h. zászlós + az Ungvá
ri tanzászlj. 40 fő 
csendőre 

II. Miklós H.h. őrmester 

és 

és 

és 

Lajos 

János H.h. csendőrök 

Gyula M.h. csendőr 

Péter M.h. 

Demeter M.h. 

György H.h. 

lovas főtörzsőrm. 
a szanki lovasőrs 
pk. -a 
lovas őrm.+ 4 másik 
lovascsendőr 
törzsőrm. 

Ferenc M.h. törzsőrm.őrspk. 
10 fős csendőre 

András H.h. őrm. 

János M.h. őrm. 

Gyula M.h. próbacső.tzds. 

József M.h. csendőr a bánfihu
nyadi őrs járórve
zetője több bs.-á
val 

Károly H.h. főtörzsőrm. 
alsólendvai őrspk. 
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Baján szovj.fog
ságba esett, agyon-
lőtték 1944.szept. 
szovjettel vívott 
harcban elesett 
szovjet hadifog-
ságba esett,Eltünt. 

az Árpád vonal visz
szavonulásnál súlyo-
san elvérzett a roham 
alatt. 1944.okt. 
az erdélyi harcok 
alatt elesett 1944 őszén 

~6szegnél a Tisza 
védelmében szovj. 
elleni harcban el-

6.-

estek. 1944.okt. 14.-
a losonci őrsön 
bombatámadási sé
rüléseibe belehalt. 
a Királypuszta ma
jorban fogságba 
estek és az ~roszok 
agyonlőtték őket. 

a Beszterce körüli 
harcokban elesett 1944.okt. 
Nagyajtán román 
fogságba estek,l fő 
kivételével kivé-
gezték őket. 
a kárpátaljai har
cok során elesett 1944 
Szovjet hadi fog-
ságba esett.Ott 
halt meg. 
az erdélyi harcok-
ban eltünt 1944 
román hadifogság-
ban agyonlőtték 

Tito partizánel
leni tüzharcban 

1944 őszén 

elesett 1944 őszén 

• 



. , 
----------------------------------------------------------------------------------------

N ~ V H. h ./M. h. Rendfokozat Hol'? Mikor? 

----------------------------------------------------------------------------------------
Dinnyés József 

és 

v.Németh Dezső 

és 
Dudás Ferenc 

Czenki Mihály 
és 

Fekete Mátyás 
Kudari Márton 

és 
Lepsényi Zsigmond 

és 
Tóth Sándor 

és 
Pásztor János 

Várhelyi Vilmos 

Kovács II.Károly 

és 

Csomós Imre 

Parádi Ferenc 

Székely Antal 

Békési pál 

Sáray Vidor 
Vizi József 

Ráthky Károly 

• 

M.h. bölcskei őrspk. 
az őrsre beosztott 
7 csendőr 

H.h. főtörzsőrm.a csík-
szentdomokosi őrs 
pk.-a 
4 csendőre 

M.h. lovasőrsbeli lo-
vas tőrzsörm. 

M.h. csendőr 

M.h. őrmester 
M.h. őrmester 

vemándi őrsvezető 
M.h. törm.őrpk.httes 

M.h. v,eméndi őrsbeli 
csendőr 
két próbacsendőrt 

M.h. csendőr 

H.h. fŐhadnagy 

H.h. lovas főtörzsőrm. 
rákóczifalvi őrs 
pk .. -a 

~.h. lovas főtözsőrm. 
a tiszaroffi lovas
őrs pk.-a 

M.h. őrmester,a sepsi
szentgyörgyi őrs 
járőrvezetője 

H.h. lovas főtörm. 

H.h. főtözsőrm. 

M.h. alezredes 
M.h. főtörzsőrm. 

az ungvári közleke
dési őrspk. 

M.h. ny.áll.ezr., 
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Bölcske községi 
harcokban orosz 
fogságba estek. 
Agyonlőtték öket 1944 végén 
Dédánál 38 főnyi 
csendőr egy zszlj. 
szovjet elleni 
harcban elestek 1944.nov. 
a dunai átkelésn-
nél málházott lo-
vával a Dunába 
fulladt. 1944.nov. 1.-
Szombathely bom-
bázásakor elesett. 

szovjet fogságba 
estek és kivégez
ték valamennyit 

a dédai vasútál-
lomásnál német 

1944.nov.10. 

1944.nov.29.-

csapatok általi 
robbantásnál kapott 
sebeibe belehalt. 1944.nov. 
Hatvan város tér-
ségében szovj.tüz-
harcban elesett 1944.nov.20.
Szolnoknál a szov-
jet túlerővel szem-
beni harcban el-
estek 

1944.nov. 
az erdélyi harcok-
ban megsebesült, 
majd öngyilkos lett. 
Szolnok körüli har-
cokban elesett 1944.nov. 
Tito partizánok 
elleni tűzharcban 
elesett 1944.okt.10. 
Szombathelyen 1944 dec. 
Gyöngyösön szovjet 
légibombázás áldo-
zata lett 1944.nov. 
Miskolcon szovj. 
tüzérségi gránát-
tól találva elesett1944.nov.24-



N ~ V H.h./M.h. Rendfokozat 
---------------------------------------------------------------------------------------- e Hol? Mikor? 

----------------------------------------------------------------------------------------
Német László 
Kadicsfalvy János 

v.Tóth Zoltán 

Siklósi Miklós 

Dulai János 

Juhász III.Sándor 

Visi 

Juhász 

Béres 
és 

Bagdi 
és 

Szűcs 

Fekete 
és 

Nagy 
Galántay 

Cserjési 

Gádory 
Solymosi 

és 

József 

István 

János 

Imre 

István 
László 

László 
Antal 

József 

József 
Miklós 

M.h. százados 
H.h. százados 

H.h. főhadnagy 

M.h. főtörzsőrm. 

M.h. őrm. 

H.h. főtörzsőrm. 
zsámbéki 
őrspk. 

M.h. közlekedési 
csendőr 

M.h. zászlós 

M.h. lovas őrm. 
beregszászi 
osztálybeli 

M.h. próbacső.tzds. 

M.h. próbacső. 
M.h. csendőr 

M.h. csendőr 
H.h. hadnagy 

M.h. őrm. 

M.h. ny. alezredes 
M.h. főhadnagy 

Sóskuton agyonverték 1944.dec. 
Budapesti szovjet el-
leni harcokban elesett 1944.dec.14. 
Tóth községben szovjet 
elleni harcban elesett 1944.dec.5. 
Szombathely amerikai 
bombázásánál meghalt 1944.nov.l0. 
Miskolcon agyonlőtte 
magát 1944.okt. 
Zsámbéken szovj.csap. 
ellen vívott tűzharcban 
elesett. 1944.dec.24. 
bombatámadás áldozata 
lett 1944. 
Budapest ostromakor el
fogták a népbíróság el-
ítélte 1944.dec.24. 
Szovjet hadifogságban 
szerzett betegségben 
belehaltak. 

Királyhelmec hatá
rában partizánok 
agyonverték 
Budapest ostromakor a 
Gáz gyár védelmében 
szovjet csapat elleni 
harcban elesett 
Budapest ostromakor 
eltüntek. 

szovj.fogságba esve 
mennyasszonyával együtt 

1943 őszén 

1945.jan.10. 

1945.jan 

• 

agyonlőtték 1945.febr.13. 
Ungi Móric M.h. főtörzsőrm. Drezda amerikai bombá-

és zásakor elestek 
Horváth Ferenc M.h. őrmester 1945.febr.13/1S 
Szalai József H.h. őrmester Buda védelmében a szov

jet túlerővel szemben 
vívott harcban elesett 

Dr.Németh László M.h. századost egyik budai kórházban 
súlyos sebesűlten fekvő 
bs-at a szovjet katonák 
agyonlőtték 1945.febr. 

Láczay-Szabó László H.h. főhdgy. a BP-i karhatalmi ez-
ungvári tan- rednél a szovj.túlerő- • 

és zászlóalj vel szembeni harcban 
oktatótisztje elesett 

Busai Sándor H.h.alhdgy. Buda védelmében elesett1945.jan. 
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, 

----------------------------------~;~~;~~:::;--------~:~;-----------------~~~:;;-------
N ~ V H.h./M.h. 

----------------------------------------------------------------------------------------
Prókai 

Mokány 

Barcza 

Sándor M.H. főtörzsőrmester · Soproni kórházban 
sebesűléseibe bele-
halt 1945.febr. 

István H.h. főtörzsőrmester Budapest/Déli vasút 
járőrszolgálatban szovj. 
ellen vívott harcban el-
esett 1945.jan.30. 

Sándor M.h. Főtörzsőrmester Székesfehérvár/váli sző
lőhegy szovj.fogságban 
kémgyanúsként agyonlőt-
ték 1944? 1945.jan. 

nemes Csoknyai Imre M.h. 
és 

Lendvai János M.h. csendőrök 
csáktornyai őrs. légitámadás Tito par-

tizánjai alatt elestek 1945.ápr.1. 
Hadnagy István H.h. főtörzsőrm. Szentgotthárd,szovj.el-

Érdekes adat: 
Szilády Gyula 

len vívott harcban el-
esett 1945.ápr. 

M.h. ezredest a m.kir.debreceni VI.Csendőr ker. 
pk.-át, 1944 Karácsony előtt az ostromlo'tt 
BP.-re rendelték. Ő volt BP. védelmében 
résztvevő és a város belső rendjét bizto
sító és védelemre rendelt cső.zszlj.-oknak 
legfelsőbb parancsnoka,a védők pk.-ának v. 
Hindy Iván vezrds.-nek alárendelve. Az 52 
napos ostrom befejeztével Szilády ezds.szovj. 
fogságba esett,kik kiadták a csőcseléknek. 
A népbíróság halálra ítélte és az ítélet 
végrehajtásáúl Debrecent jelölte ki, mely
nek főterén a felizgatott csőcselék Sziládyt 
halálra kövezte és taposta ... Holttestét a 
főtéren ácsolt akasztófára kötötték. 

Budapest székesfőváros ostromáról: a "Hadak útján" novemberi száma közli: 
"a körülzárt főváros védelmében résztvevő csapatokat, melyeket az I.hdt. 
jelentéseiből és egy 1945 márc.lO-én kelt vkf.összeállításából vettek. 
ezek szerint a m.kir.Csendőrség részéről 5 teljes zászlóalj vett részt 
a védelmi harcokban, mégpedig: a Galántai-, a Zilahi-, Székelyudvarhelyi-, 
Besztercei-, és a Pécsi zászlóalj. 

Csendőrségi felügyelői adat szerint, Szilády ezrds.parancsnoksága alatt 
3000 cső. és 160 tiszt veszett oda BP. védelmében." 

Párisban megjelenő "Új Honfoglalás" c.kiváló lap decemberí. számából i
dézi a következő adatokat: " 1945 febr.13.-án 52 napos ostrom után BP. 
teljesen a szovj.hadsereg kezébe került. A harcok súlyosságáról a számok 
adnak leghűbb képet: a Fővárost védő 70.000 katona közül 50.000 meghalt. 
A szovj.veszteséget nem tudni pontosan, csak azt, hogya M.O.-i harcok 
alatt a Szovjetunio 500.000 embert veszített halottakban, feltételezhető, 
hogy BP.ostromában ennek 10%-a esett el, amely 50.000 főt jelent. Így 52 

•
P alatt 100.000 ember pusztulhatott el, ami napi 2000 átlagnak számít, 
héten keresztűl.E számok mutatják a harcok hihetetlen keménységét. II, 
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lófő kézdivásárhelyi 
Nagy Zsombor H.h. cső. százados 

Csata 

v.Mátray 
Siklósi 
Magyar 
Mészáros 
Enyedi 
Fekete 

Bánki 
Sásdy 

Kovács 

Tóth 

Popovics 

Borovszky 

Horvay 

Balogh 

Kelemen 
és 

Kőrösi 

Lajos 

Imre 
István 
Lajos 
András 
Béla 
Mátyás 

Zoltán 
Antal 

Ferenc 

Béla 

Antal 

H.h. 

az egyetemi ro
hamszázad utolsó 
parancsnoka 
főhadnagy 

Meghaltak: 

hadnagy 
főtörzsőrm. 
őrmester 

ny.főtörzsőrm. 
főtörzsőrm. 

csendőr 

hadnagy 
H.h. hadnagy 

a kaposvári cső.
század szakasz
pk-a 

H.h. csendőr 

H.h. főhadnagy 

H.h. zászlós 

Tasziló M.h. 

a főhercegI aki 
cső. század sza
kaszpk.-a 
hadnagy 

Attila H.h. 

a kaposvári cső. 
század szakasz
pk.-a 
hadnagy a galán
tai zlj.páncélos 
századának sza
kaszpk.-a 

Károly H.h. próbacső.tzds. 

András M.h. őrmester 

István M.h. őrmester 
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a budai várbol ki
törve zászlóalj ával 
szovj.harckocsik gép
puskatüzétől telita-
lálva elesett. 1945.febr.14. 
Dunántúlon szovj.el-
leni harcban elesett1945.febr. 
Szombathelyen a cső. 
laktanya óvóhelyén 
amerikai légibombá-
zás következtében 1945.márc.4. 
mennyasszonyával 
Hegedűs József csendőr 
Tóth II.Imre csendőr 
Oroszvári József csendőr 
Csaplár Ferenc törzsőrm. 
Egyed Mihály pótcsendőr 

autóbalesetben 1945.márc.4. 
Marceli térségben 
szovjet ellen vívott 
harcokban elesett 

1945.márc.18. 
a visszavonulás har- • 
caiban szovjet elle-
ni harcokban elesett1945 - 28 . marc. . 
Kemendollárnál szovj. 
ellen vívott elhárí-
tó harcokban elesett1945 - 29 .marc. . 
Marceli térségben 
szovj.csapatok el
len vívott harcban 
elesett 1945.márc. 
a Marceli harcok i-
dején súlyosan meg-
sebesült és eltünt 1945.márc. 

a BP.-i harcok so
rán az Üllői-úton 
Ansaldó kisharckocsi
jának kilövésekor sú
lyosan megsebesult és 
sebeibe belehalt 1945.jan. 
a markanináli har-
cokban fejlövést ka-
pott a Coburgh-i kór-
házban belehalt 
Saint Margaretchenben 
Klagenfurt mellett Tito • 
partizánok elfogták és 
kivégezték 1945.ápr.22. 
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----------------------------------------------------------------------------------------
v.Ásvány Mihály M.h. g.alezredes Wiener-Neustadt kör

nyékén szovj.légitá
madá s következtében 
elesett 1945.ápr. 

nemes csíktapolcai 
Györgypál Ferenc M.h. 

g.főhadnagy Budáról Foksániba tar-
tó hadifogoly menet
oszlopban az orosz ő-
rök agyonlőtték. 1945.tavaszán 

~agy sándor M.h. főtörzsőrm. 
deméni őrspk.-ot 

és 
10 fős csendőrei: 1 törzsőrm.öpk.helyettes, 

Németh István Kiss Béla, Kuncsár Mihály, 
Marcsok László őrmesterek; Tőzsér József,Vadnai Já

nos csendőrök és két fiatal próbacsendőr a deméndi csataban 

Inczédy Gusztáv M.h. alezds.a szegedi 
V.ker.beosztott 
törzstiszt je 
főtörzsőrm. 
abonyi őrspk.-

Várnagy András 

és 
Gyöngyöshalászi 
Takács Attila 
Majoros István 

Gádory József 

Rosta József 

Dr.Vécsey István 

Kiss István 

Kocsis Károly 

M.h. 

M.h. szds. 
M.h. alezds.kassai 

osztálypk. 
M.h. ny.alezds. 

M.h. őrmester 

M.h. főhadnagy 

M.h. alhadnagy debre-
ceni szakaszpk. 

M.h. próbacső.tzds. 

Varga István M.h. próbacső.tzds. 

Szigeti Géza H.h. próbacső.tzds. 

orosz fogságba estek 
kivégezték valamennyit. 
b örtönében felakasztotta 
magát. 

a foksánii hadifogoly 
táborban meghaltak 

- " -a Szovjetunióban ha-
difogságban meghalt. 
a szovjet katonák az 
esztergomi óvóhelyen 
agyonlőtték. 
a foksánii hadifogoly 

1945. 

táborban meghalt 1945 
a tetet1eni szovj.ha
difogságban meghalt 1945 
Debrecenben az ÁVH 
nyomozók agyonverték 1945 
a Dél-Dunántúlon par
tizánharcban a Drává-
ba fulladt 1945 
Dunántúlon szovj.akna 
telibetalálta és szét-
vágta 1945 
Szovj.csapat elleni 

tavaszán 

nyarán 

nyarán 

tavaszán 

tavaszán 

támadás közben ele
sett 1945 tavaszán 

Lukács 

Roskopf 
agy 

és 
Ferenc H.h. törzsőrm. 

sándor H.h. prbcső.tzds. 
Zsigmond H.h őrm. 

Kátai - pál András H.h. őrgy. 

a marceli harcokban 
a védelem során ele
sett 
a marceli harcokban 
haslövést kapott, 
belehalt. 
Pozsonyban szovj.hadifogságban 

_ 23 _ meghalt 1945. 
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Szekeres 

Pintér 
és 

Nagy 
Csáki és Bein 

és 
Filler 
Hingyi 

Balogh 

Andrássy 

Juhász 

Gönczy 
és 

Képíró 

Mihalovich 

Dósa 
Zsődör 

Molnár 

Koncz 

Lázár 

Cseri 

Vághi 

Nyulas 

Tóth 
Korom 

és 
Révész 

János 

Sándor 

Ferenc 
Sándor 
József 

József 
József 

György 

Gyula 

János 

Márton 

László 

H.h. törzsőrmester a marceli védelmi álló
harcokban szovj.aknaszi
lánk áldozata lett. 

H.h. próbacső.tzds. erdei támadás közben szovj. 
géppuskasorozat áldozata. 

H.h. próbacső.tzds. 
H.h. próbacső.tzds. 
H.h. próbacsö.tzds. 

szovj.aknatámadás közben 
aknaszilánk-/találat 
mindhármat 

H.h. próbacső.tzds. szétvágta 
M.h. csendőr a szombathelyi tanzszlj. 

bevetésekor megsebesült, 
öngyilkos lett. 1945 tavasz 

M.h. 

M.h. 

M.h. 

M.h. 

főtörzsőrm. gyomai lakásárál a szovj. 
dunántúli őrspk. politrukok elvitték, 

őrnagy 
debreceni 
századpk. 
őrmester 

főtörm. 

főtörm. 

sorsa ismeretlen. 
Uzmányban szovj.hadi

cső. fogságban meghalt. 

Nenfecsanán szovj.fog-

1945 

1945 

őszén 

őszén 

ságba esett. Agyonlőtték. 1945 márc. 
az ungvári cső.zlj.segéd-
oktatói t a komm.kormány-
zat háborús és népellenes 
bűnösként kivégeztette. 1945 • Polipkárp hdgy. a cselei szovj.internáló 
táborban meghalt. 
hadifogságban meghalt 
galgói őrs területén 
szovjet katonák agyonlőt-

Lajos M.h. 
János M.h. 

Károly M.h. 

Elek M.h. 

Imre M.h. 

József M.h. 

Imre M.h. 

István M.h. 

Kálmán M.h. 
István M.h. 

törzsőrm. 
csendőr 

1946. j an. 
1946. 

ték 1946.jan. 
alhadnagy szovj.kínzások következ-
kőszegi szak.pk. tében szívrohamban meg

nyomozó őrm. 

csendőr 

csendőr 

főtörzsőrm. 

alhadnagy 

ny. százados 
alhadnagy· 

halt 
kommunista népbíró

ság kivégezte 
a népbíróság kötél álta
li halálra ítélte.Kivé
gezték 
a győri fogházban kivé
gezték 
Székesfehérváron kivé
gezték 
a kommunisták agyonver
ték 
Miskolcon kivégezték 
a kommunisták halálra 
kínozták mindkettőt 

1946.febr. 

1946 tavaszán 

1946 tavaszán 

1946 tavaszán 

1946.márc. 

1946 
1946 

Ferenc M.h. alhadnagy 
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Rácz József M.h. főtörzsőrmester Szovjetunióban 

hadifogságban 
meghalt. 

Gerencsér Lajos M.h. főtörzsörm. Szovj.hadifogság-

Keresztes István 
és 

Cserkúti Rudolf 
Gaál István 

Bugyi Sándor 

Máté Sándor 

Schráncz János 

M.h. 

M.h. 
M.h. 

M.h. 

M.h. 

M.h. 

ban szerzett beteg
ségben M~o.-on meg
halt. 

főtörzsörm. a szetgotthárdi ÁVH 
halálra kínozta. 

őrmester. 
főtörzsőrm. 

ny.főtörzsörm. 

főtörzsőrm. 

ny. őrmester 

Szeghalmon a kommu
nisták halálra kínoz
ták. 
Nagycenken a kommu
nisták halálra kínoz
ták 
Pápán a komm.halálra 
kínoz ták 
Szombathelyen a komm. 
halálra kínoz ták 

vitéz Horváth József M.h. a szombathe- a szovjet barbarizmus 

Böjte 

Jakabos 

Dr.Preszly 
Pogány 

Horváth 

Janczi 

Pálinkás 

pál 

Sipőcz 

Koczkás 

és 

és 

lyi őpk.iskola láttán megőrült és 
szolgálatveze- szenvedéseibe bele
tője,cső.alhdgy. halt. 

Albert M.h. alhdgy. balassa- agyonlőtte 
gyarmati szakasz

magát 

parancsnok 
István M.h. őrnagy 

Lóránt M.h. ny.ezrds. 
Ferenc M.h. ezredes 

szovj.hadifogság után 
magyarországi kommunis
ták agyonverték. 
az ÁVH kivégezte. 
a kommunisták kivégez-

1945. 

ték 1946-47 
József M.h. főtörzsőrm. 

József M.h. főtörzsőrm. 

János M.h. alhadnagy 

Lajos M.h. alhadnagy 

József M.h. alhadnagy 
Gábor M.h. őrmester 

szovj.tehergépkocsi 
agyongázolta 
szovj.katonák agyon
lőtték. 
a román kormány háb.bü
nösként kikérte.Mindhár-
man a marosvásárhelyi 

1946. 

1946 

kassai őrs. 
vitéz Petrényi János M.h. alhdgy. egri 

nyomozó alosztálynál szol
gáltak.Kivégezték őket. 
szovj.hadifogságban a 
Szovjetunióban meghalt. 1946. 

körül 

szakaszpk. 
a komm. népbíróság ki
végeztette 1947.máj.5. 

Székely András M.h. alhadgy. 
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a miskolci népbíróság 
kivégeztette 1947.máj. 



----------------------------------------------------------------------------------------
Herceg Antal 

Oláh András 

Szili István 

Oláry Sándor 

M.h. főtörzsörm. 

M.h. alhdgy. 

M.h. őrnagy 

M.h. ny.ezds. 

Kápolna,szovj.hadifog
ságban szerzett beteg-
ségben meghalt 1947. 
a miskolci népbíróság 
kivégeztette 1947.máj. 
a Voronyezs-i fogoly-
táborban éhenhalt. 1947 tavaszán 
Szovjetunioban meg-
halt 1947. 

vitéz Vadászy István M.h. ny.ezds. Budapesten agyonlőtte 

Szabó Béla M.h. 

Hajdú Endre M.h. 

Horváth György M.h. 

Szirányi János M.h. 

Juhász Gábor M.h. 

magát 1947 
Torda környékén szovj. cső.a nagyvára

di tanzszlj. 
hallgatója 
alezrds.volt 
Szombathelyi 
osztálypk. 
főtörzsőrm. 
sárbogárdi őrs-

hadifogságba esett 1944 őszén, 
fogságban meghalt 1947. 
Tito kommunista nép-
bírósága kivégeztet
te 
kommunista nyomozók 

parancsnok agyonverték 
őrnagy a mis- az amerikaiak kiadták 
kolci Diósgyőri és az ÁVH nyomozói 
gyár katonai pk. agyonverték 
őrm. a csillag- a komm.népbíróság vá-
hegyi őrsből dat emelt,de szívro

hamban meghalt 

1947. 

1947. 

1946 tavasz 

1948. 
vitéz Szinay Béla M.h. ny. altábornagy 

csendőrségi fel
az ÁVH kínzásaiba 
belehalt 

Bárdos 

Vastagh 

Tóth 

Kurthy 

Szente 

Kiss 

ügyelő 
János M.h. főtörzsőrm. a románok,mint hábo

rús bűnöst kikérték 
és a határon agyon
lőtték 

A Csendőrség ~özponti 
Nyomozóparancsnokság 
Törzsalosztályából 

István H.h. lovas őrm. 500 magyar kísérője
ként a horvát-olasz 

István 

Sándor 

László 

Aladár 

határon jugoszláv ha
tárőrökkel vívott 

M.h. ny.főtörzsőrm. 
harcban elesett 
Orosházán komm.ren
őrség vallatás köz
ben agyonverte 

M.h. alhadnagy a Voronyezsi hadifo
golytáborban meghalt 

M.h. 

M.h. 

törzsőrm.a vár- Győrben kivégezték 
palotai örsbeli kötél általi halál-
járőrvezető lal 
ezds.a BM.20.osz- A Mosonyi-úti ÁVH 
tály beosztott épűletében öngyil-
törzstiszt je kos lett 
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1948.okt. 

1949. 

1949 nyarán 

1949 nov. 

1949. 

1949. 

1951. • 
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Gerencsér Mihály 

Nagy Ferenc 

Nagy II.István 

Dr.Jánosi Pál 

Vukováry Kálmán 

Károlyi I. Imre 

Fűrész Mihály 

Rásy Barna 

Újvári József 

Király András 

Szőllősi Antal 

Szentjobbi István 

K. I. 

Országh József 

Trencsényi József 

• 

Főhadnagy 

M.h. alhadnagy 
Szombathelyi 

nyomozó aloszt. 
M.h. alhadnagy 

M.h. százados 

M.h. g.alezds. 
a ,kassai gh. 
főnöke 

M.h. főtörm. 

M.h. lovas törzs-
őrmester 

M.h. ny. őrnagy 

M.h. főtörzsőrm. 

M.h. őrmester 

M.h. főtörzsőrm. 

M.h. főtörzsőrm. 

M.h. őrm. 

M.h. törzsőrm. 

M.h. főtörzsőrm. 
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a szovj.hadifogságból 
hazakerült,az ÁVH Mo
sonyi úti fogházából 
sok cső. társával e
gyütt ismeretlen hely-
re vitték.Nyoma veszett 1951. 
komm.kínzásokba be-
lehalt 

a komm.és internálótá
borban szerzett szív-

1951. 

betegségben meghalt 1952. 
családjával együtt az 
Alföldre telepítették 
át szovj.katonai nagy
gyakorlat közben szovj. 
gránát áldozata lett 1952. 
Kazincbarcikán a bün
tetőtáborban meghalt 

a kurittyáni vizes 
szénbányában 7 évi ra
boskodás után meghalt 
Márianosztrán az ÁVH 

1952. 

nyomozói agyonverték 1952.jun. 
a kom.internálótábor-
ban meghalt 1952. 
Baján a komm.népbíró-
ság kivégezte 1953. 
Nagybaracskán a népbí-
róság kivégezte 1953. 
a komm.népbíróság 15 
évi kényszermunkára í-
télte szabadulása előtt 
komm.nyomozók meggyil-
kolták. 1946. 
Erdélyben a románok 
halálra kínozták 1963. 
BP-en szovj.fogságba 
esett az Andrássy-út 
60-ban felakasztották. B.L.1950/2.sz. 
Galambóc községben az 
ÁVH agyonverte 1953.aug.8. 
a komm.népbíróság el-
ítélte 1948-ban,közvet-
len kiszabadulása után 
meghalt 1956. 
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A magyar nemzet 1956-os felkelésének csendőr mártírjai : 

Szabó János M.h. lovas törzsőrm. a bp.-i Széna-téren küzdő 
több ezer főből álló sza
badságharcos egységnek 
Szabó bácsija,mint pk.ve
zette egységét. Elfogták 
és f~lakasztották. 

Dombrádi József M.h. főtörzsőrm.já- a kőrösladányi nemzetőr 
nosházai őrspk. század szakaszpk.-a a 

szab-harc leverése után 
elfogták,az ÁVH halálra 
kínozta. 

Keresztes István M.h. főtörzsőrm. Szakonyfalván az ÁVH össze
verte,sebeibe belehalt. 

pálházi Ferenc M.h. cső.t.fhdgy. halálra ítélték és felakasz-
tották 1956.dec. 

Finta Imre M.h. tözsőrm. és több cső.és szabadság
harcos társával együtt az 
NKVD elfogta és a szovj. 
politrukok agyonverték va-
lamennyiőket. 1956 őszén 

Jeney 

Rédai 
Kristóf 

Pongrácz 

József M.h. zászlós 

Bertalan M.h.törzsőrm. 
László M.h. törzsőrm. 

János M.h. főtörzsörm. 

Félegyházi Megyi y Ágoston főhdgy. 

vitéz Soltész József M.h. ezds. 

Gerzsenyei György M.h. zászlós 

Ignécsi 
és 
Károly M.h. főtörzsőrm. 

és 4 cső. tiszthelyettes bs. 

a szabadságharcban való 
részvételéért kivégezték 1957 
kivégezték 1957. 
A Fertő tó környékén el
fogták, kivégezték 
komm.népbíróság elítélte 
kivégezték 
komm.népbíróság kivégez-

1957. 

1958. 

tette 1958. 
ÁVH zaklatások miatt agyon-
lőtte magát Sopronban 1959. 
akik a debreceni nyomozó 
osztálynál dolgoztak az 
1959-ben kiadott kormány-
utasításra újból letartóz-

• 

tatták és kivégezték mind
annyiójukat Debrecenben 1959.dec.24. 

A fenti kivégzéssel kapcsolatban : Idézet a"Nemzetőr" 1972 febr. számából : 

SZEMTANU : Az ismeretlen csendőr-per. 
II 1959 jan . 13-án kormányutasításra, mintegy 300 volt csendőrt hurcoltak el a hajnali 

órákban országszerte. Később a hónap második felében kisebb hullámban még 80-100 e
gyént vettek a volt Csendőrség tagjai kö'zül örízetbe. a 400 főböl 30-35-öt végeztek ki kö
télhalállal, mintegy 250 fő hosszabb tartalmú szabadságvesztést, 70 fő kisebb ítéletet ka-
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tt s csupán 50 fő került hosszabb letartóztatás után szabadlábra. A sugalmazott 
rorakciót a párt ideológusai agyalták ki,akik abban látták az 1956-os szabadságharc 

egyik okát. hogy a volt osztályellenességet nem likvidálták eléggé. Másrészt udvarolni 
akartak a jugoszláv-magyar közeledés híveinek is; Csakhogy ezek a személyek már rég 
IIleírt ll egyének voltak az lIosztályellenségll számláján . Egy részüket igazoltatták a há
ború után, más részüket elítélték~ s büntetésüket egyszer már kitöltötték . A rend
szer tehát tudott róluk, regisztrálta őket, s hagyta, hogy munkájukkal , életükkel be
leilleszkedjenek az ottani életbe. Túlnyomó részük nem is vett részt az 56-os szabad
sághar_cban. M~gis 14 évvel a háború, 3 évvel a Szabadságharc után EGYSZERRE LE
TARTOZTATTAK valamennyiöket, s akire nem bírták rábizonyítani a szabadságharcban 
való részvételt, háborús és népellenes büntettért halálra, vagy hosszú börtönbüntetésre 
ítélték őket. Két hirhedt vizsgálótisztjük az államvédelmi osztályon: DR. FERENCZI és 
BARTOS őrnagyok voltak-. " 

----------------------------------------------------------------------------------------
N t: V H.h./M.h. ,Rendfokozat Hol? Mikor? 

----------------------------------------------------------------------------------------

• 

Alföldi Antal 

Maros Rezső 

Nemes Bálint 

M.h. őrnagy 

M.h. törzsőrm. 

M.h. főtörzsőrm. 

Magyarországon elmegyógy-
intézetben meghalt. 1966. 
szovj.hadifogságban szer
zett TBC-ben Jánosházán 
meghalt 1968.ápr. 
Szeghalmon a szovj.fog-
ságban szerzett szívba-Törökszentmik

lósi őrspk. ja következtében meg-
halt 1969.húsvét 

Pálinkás perújfelvétel és hamis 
tanuk felvonultatásá-

Ferenc M.h. törzsőrm. 

val a komm.elítélték 
és felakasztották 1979 őszén 

A szovjet katonai bíróság Ungváron 1946 okt. -dec. időszakban 25 évi kényszer-
munka büntetésre ítélt csendőr bajtársak névsora: 

Veres Antal főhadnagy; Prókay József zászlós; Tibor Gábor törzsőrmester; Tóth Gyula őrm. 
Jászi Árpád őrmester; 'Benda József őrmester; Móra Ödön őrmester; Simai Sándor őrm.; 
Urr Béla őrmester; Repka János csendőr; Repka Ferenc csendőr. 

A II. Világháború folyamán a következő Csendőr Bajtársaink áldozták életüket 
a Szovjet Unióval szemben viselt háborúban: 

Oláry Sándor ny.ezds. Ráthkay Károly ny.ezds. v.Soltész József 
Alföldi Antal Fekete Pál a1ezds. Majoros István 

ezds. 
alez ny.alezds. 

',.ÁsvánY.. Mihály" g. ezds. Sáray Viktor alezds. Inczédy Gusztáv alez. 
Vukováry Kálmán g.alez. Gádory József ny.alez. Bási Barna őrgy. 

Andrássy Gyula őrgy. Kátai-Pál András őrgy. Szili István örgy. 

Kadicsfalvy János szds. Garay István II. szds. Takács Attila szds. 

Dr.Tukora Bakos Béla szds. dr.Bazsó Lajos szds. Dr.Lépes Ottó szds. 

Perlaki Elemér szds. Mogyoróssy Elek szds. Dr. Báyer László szds. 

Nagy Zsombor szds. Szelevényi Tibor szds. Olé' Gyula szds. 

, JánOSi Pál szds. Gerencsér Mihály fhdgy. 

Vécsey István fhdgy. Láczay-Szabó László fhdgy. Tóth Béla fhdgy. 
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v.Tóth 
Borovszky 

v.Mátray 
Sarudy 
Csomós 
Enyedi 
Herczeg 
Juhász 
Mészáros 
Patak 
Rácz 
Siklósi 
Ungi 
Várnagy 
Csaplár 
Juhász 

v.Laczikó 
Mokány 
Seres 
Bátor 
Börcsök 
Csokonyai 
Juhász 
Dulai 
Medve 
Palkó 
Rosta 
Várvölgyi 
Bálint 

nemes Csoknyai 
Hingyi 
Kulifai 
Pataki 
Simon 
Szócs 
Tóth 
Balogh 
Csáki 
Kocsis 
Nagy 
Szigeti 
Remeczki 
Enyedi 

Zoltán 
Tasziló 
Imre 
László 
Imre 
Béla 

fhdgy. 
hdgy. 
hdgy. 
zls. 

lov.fótörm. 
fótörm. 

Antal fótörm. 
Sándor III.fótörm. 
András ny.fótörm. 
Ferenc fótörm. 
József fótörm. 
Márton 
Móric 
András 
Ferenc 
András 
István 
István 
György 
József 
Péter 
János 
János 
János 
Sándor 
András 
József 
Károly 
Gyula 
Imre 
József 
József 
József 

főtörm. 

fótörm. 
fótörm. 
tórm. 
törm. 
törm. 
törm. 
törm. 
őrm. 
őrm. 

órm. 
órm. 
őrm. 
órm. 
órm. 
órm. 
órm. 
csó. 
csó. 
cső. 
csó. 
csó. 

János cső. 
Lajos csó. 
Imre II. csó. 
Károly prbcsó.tiz. 
Sándor prbcsó.tiz. 
Károly prbcsó.tiz. 
Ferenc prbcsó.tiz. 
Géza prbcsó.tiz. 
Lajos prbcsó.órv. 
Mihály pótcsó. 

Várhelyi 
Galántay 
Sásdy 
Busai 
Csubirka 
Gerencsér 
Herczeg 
Kolozsi 
Nagy 
Nemes 
Pethő 
Sághi 
Székely 
Vizi 
Dósa 
Kalota 
Lukács 
Prókai 
Szekeres 
Béres 
Burján 
Hatos 
Kerekes 
Lenovai 
Nagy 
Papp 
Szalai 
Visi 
Berki 
Fekete 
Kovács 
Lendvai 
Pásztor 
Szabó 
Takács 
Vargha 
Bagdi 
Csányi 
Kovács 
Pintér 
Varga 
Szappanos 

Horvay Attila hdgy. 
Mihalivich PoliPkár. y . 
Popovics Antal zls. 
Molnár Károly alhdgy. 
Horvai János főtörm. 
Hadnagy István fótörm. 
Horvai József fótörm. 
Kovács Károly II.főtörm. 
Nagy Lajos I.fótörm. 

Vilmos 
Antal 
Antal 
Sándor 
István 
Lajos 
János 
Sándor 
Lajos 
Bálint 

fhdgy. 
hdgy. 
hdgy. 
alhdgy. 
fótörm. 
főtörm. 
fótörm. 
fótörm. 
fótörm. 
fótörm. v.Németh Dezső fótörm. 

János fótörm. 
Antal főtörm. 

Antal lov.fótörm. 
József fótörm. 
Lajos tórm. 
Ferenc törm. 
Ferenc 
Sándor 
János 

törm. 
törm. 
törm. 

János lov.órm. 
János 
Nándor 
János 

órm. 
őrm. 

őrm. 

János őrm. 

Miklós II.őrm. 
József 
József 
József 
Sándor 
Mátyás 
Ferenc 
János 
János 
Béla 

órm. 
órm. 
órm. 
cső. 

cső. 

cső. 
csó. 
cső. 
cső. 

Ferenc cső. 

István cső. 

Imre prbcsó.tiz. 
Gyula prbcsó.tiz. 
András prbcső.tiz. 
Sándor prbcső.tiz. 
Imre prbcső.tiz. 
Károly prbcsó.örv. 

Prókai Sándor fótörm. 
Siklósi 
Tarr 
Csubirka 
Dudás 
Nagy 
Maros 
Antal 
Ágota 
Bogdán 
Cserjési 
Horváth 
Koczkás 
Magyar 
Nagy 
Parádi 
Vastagh 
Ágó 
Czenki 
Hegedűs 
Kódi 
Oroszvári 
Pilise 
Szécsi 
Tarnai 
Óvári 
Bein 
Fekete 
Filler 
Roskopf 
Gál 
Szűcs 

István főtörm. 
Antal főtörm. 

István törm. 
Ferenc lov.törm. 
Lajos törm. 
Rezsó törm. 
Mihály ny.őrsv. 
Béla őrm. 

Lajos órm. 
József őrm. 
Ferenc őrm. 
Gábor őrm. 

Lajos őrm. 
Zsigmond őrm. 
Ferenc őrm. 
István őrm. • János 
Mihály 
József 
Lajos 
József 

csó. 
csó. 
csó. 
csó. 
csó. 

István cső. 
Imre csó. 
Károly csó. 
János prbcsó.szkv. 
József prbcs.tiz. 
Miklós prbcső.tiz. 
József prbcsó.tiz. 
Sándor prbcsó.tiz. 
Gyula prbcső.őrv. 
István prbcső. 

végül hozzávetőleges számítás szerint TíZEZER tiszthelyettes Bajtársunk, zömében 
a fiatalabb korosztályok csendőrei és próbacsendőrei . A pontos adatokat lehetetlen fel
kutatni. 1944-1945-ben az összes iskola és karhatalmi alakulataink bevetés re kerültek 
és felmorzsol6dtak. Ugyanerre a sorsra jutottak az osztályok..szárnyak és örsök kivont 
csendőrei, tisztjei k parancsnoksága i alatt HONVÉDSÉG I ALÁRENDELTSÉGBEN! 
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Az 1941-45-ös II. Világháború befejezése és az 1956-os magyar Felkelés leverése után 
következő Bajtársaink dicsőűltek meg Magyarországért, hogy emlékük és nagyságuk 
'kmécses fényével töltse meg a magyar történelmet: 

v.Szinay Béla ny.altbgy. Dr.Preszly Lóránt ny.ezds. Pinczés Zoltán vörgy. 
v.Vadászy István ny.ezds. Hajnácskőy László ezds. Kiss Aladar ez~ 
v.Kudar Lajos ezds. v.Péterffy Jenő ezds. v.Ferenczy László ezds. 

Árbócz János ezds. v.Gaál Lajos ezds. Inczédy Ágoston alez. 
Órendy Norbert ezds. v.Báthory Géza ezds. Gádory József ny.alez. 
Pogány Ferenc ezds. Hajdú Endre ezds~.~v~.~V~a=s=s~ _________ ~A~l=f~r~é=d~~a=l_e_z~.~ 
Hartay Rezső alez. Ferenczy Endre alez. Szirányi János őrgy. 

Dr. Bánki László szds. J?kabos István őrgy. Solymosi Miklós főhdgy. 
Dr. Imréh Géza szds. Láncz László szds._D_r_.~B~a_l_a_s_s_a~ ___ ~B~á~l~i_n_t ____ f~ő_h_d~g~y_._ 

Németh László szds. Dr. Sótonyi Jenő szds. Gercsenyi György zls. 
Dr. Demeter Zoltán főhdgy. Dr.Németh László szds. Lovász Ferenc alhdgy. 

Kiss Géza főhdgy.Félegyházi-Megyesi Ágoston főhdgy.v.Petrényi János alhdgy. 
Juhász István zls. Györgypál Ferenc gfőhdgy.v.Horváth József alhdgy. 
Oláh András alhdgy. v.Jeney József zls. Molnár Károly alhdgy. 
Kurthy Sándor alhdgy. Böjtei Alberf alhdgy. Nyulas István alhdgy. 
Kiss István alhdgy. Busai Sándor alhdgy.v.Petrényi Lajos alhdgy. 
Nagy Ferenc alhdgy. Köröm István alhdgy. Székely András alhdgy. 
Pál Lajos alhdgy. Nagy István II.alhdgy. Balogh György alhdgy. 
Révész Ferenc alhdgy. Pálinkás János alhdgy. Dabóczy László főtörm. 

Szigeti Bálint alhdgy. Sipőcz József alhdgy. Újfalusi 
Ignéczi Károly főtörm. Antal Mihály alhdgy. Nagy 
Károlyi Imre I.főtörm. Molnár Bertalan főtörm. Bugyi 
Lepsényi Zsigmond főtörm. Kékkői Ferenc főtörm. Károlyi 
Barcsa Sándor főtörm. Dinnyés József főtörm. Gaál 
Dombrádi József főtörm. Bárdos János főtörm. Horváth 
Országh József főtörm. Berki K~roly főtörm. Lantos 

v. Görczy Márton főtörm. Fűrész Mihály lov.főtörm.Pongrácz 
Keresztes István főtörm. Jenczi József főtörm. Képíró 

János főtörm. 

Sándor V.főtörm. 
Sándor ny.főtörm. 
Imre főtörm. 

István 
György 
János 
János 
László 

főtörm. 
főtörm. 

főtörm. 
főtörm. 
főtörm. 

Máté Sándor ny.főtörm. v.Nagy Béla főtörm. Szentjobbi István főtörm. 

Pető Péter lov.főtörm. Szőllősi Antal főtörm. Vághy 
Tóth István főtörm. Újvári József főtörm. Kolozsi 
Szente László törm. Lantos János törm. Lepsényi 
Debrői István törm. Finta Imre törm. Rédai 
Kristóf László törm. Pálinkás Ferenc törm. Szabó 
Trencsényi József fötörjll. Fűrész Mihály lov. törm. Cserkúti 
Kudari Márton örm. Cserjési József cső. Király 
Juhász Gábor őrm. Kelemen András őrm. Marcsok 
Koncz Elek nyom.őrm. Kőrösi István őrm. Kuncsár 
Mocsári Demeter őrm. Németh István őrm. Cseri 
Fekete László cső. Nagy László cső. Pálházi 
Lázár Imre cső. Tőzsér József cső. Vadnai 
Vincze József cső. Zsödör János cső. Tóth 
Cserjési József őrm. 

és 

Imre főtörm. 

Ferenc v. tönn. 
Zsigmond törm. 
Bertalan törm. 
János lov.törm. 
Rudolf őrm. 

András 
László 
Mihály 
József 
Ferenc 
János 
Sándor 

őrm. 

őrm. 

őrm. 

őrm. 
cső. 
cső. 
cső. 

hozzávetőlegesen NÉGYEZER - általunk - ismeretlen nevű Csendőrtiszthelyettes 
Bajtársunk, kiknek adatait ma jóformán lehetetlen felkutatni. 
1945 tavaszán a m.kir.Csendőrség felügyelőjének adatai szerint a 22.000 ősszlétszámból 
11. OOO csendőr ELVESZETT. Elesett, eltünt, öngyilkos lett, fogságban meghalt, a GESTAPO, 
népbírósági ítélet, vagy az ÁVH kinzás áldozata lett. ezek az adatok nem tartalmazzák a 
tömegsírok és kivégzések névteleneinek nagy számát sem. 
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Az összeomlással egyidőben a honvédelmi miniszter rendeletére 11.200 fő, sokszor vé
res utóharcokban húzódott Nyugatra és segítette a nyugatra igyekvő, mintegy másfél
millió polgári menekült útját. 

Az 1945 máj. 8-án, Németországban bekövetkezett fegyverletétel után, - mivel vége 
volt a háborúnak, - 10, OOO csendőr ( tisztek. tiszthelyettesek és tisztesek ) hazatért. 

SORSUK ISMERETLEN! 
+ + + + + 

UTÓSZÓ 

A II.Világháborús adatgyüjtést a "Magyar Csendőrök Asztaltársasága", 
majd a "Bajtársi Levél" 1947-óta megjelent számaiból, később az 1951 és 
1960-as években az MKCsBK megalakulása után szerkesztett, füzet és könyv 
formában kiadott Bajtársi Levél számaiból, a VASFUGGÖNYÖN keresztül NYU
GATRA át juttatott új ságcikkekből , Értesítőből, Hadak útján-ból és álta
lam ismert Csendőrbajtársak által adott adatok alapján gyüjtöttem össze. 
A szándékomat a Vezetőség és a B.L. Szerkesztőség tudja a Felhívásból 
is, hogy az adatgyüjtést a m.kir.Csendőrtörténet megírása és a BL-en 
keresztüli kiadás végett gyüjtöttem össze, ami, sajnos, nem sikerült. 

Most megragadom a legutolsó alkalmat arra, hogya B.L. utolsó számá
ban az ELESETT és KIVÉGZETT Csendőr Bajtársaink neveiket a Történelem 
számára megörökítsük, mert úgy érzem, hogy ez nekünk, befogadott SZABAD-
HAZÁBAN élő Csendőröknek kötelességünk. "7 .. ~:X4 J_ 

Calgary, 1994 máj. 19.- ~e€ev ~V r . 
Szelei József s.k. 

+ + + + + 

( Őszinte szívből gratulálunk Szelei József Bajtársunk értékes, szép és komoly, 
a lehetőségeket figyelembevevő, alapos munkájáért. Köszönjük szépen! A Szerk. és a 

SIMON FERENC 

Védték Ők Hazánkat 
Ellenség tüzétől, 
És meghaltak érte 
Gondolkozás nélkül. 

Magyarok voltak Ők, 
Egy szálig hazafi, 
ASzülőhazának 
Legbátrabb fiai! 

Sokan elvéreztek 
Hazánk védelmében, 
A vörös rém. ellen i 
Pokolnak tüzében. 

+ + + + + Vezetőség. ) 

HŐSI HALOTTAINK. 

Budapest, 1946. 

+ ' + + + + 

- 32 -

Akik megmaradtak 
S a háborút túlélték: 
Kit csak elfoghattak ! -
Bitangok megölték. 

Elhulltak fiaink, 
S velük sok csendőr még, 
Ez a magyar népre 
Szomorú dicsőség, 

Nem lehetünk büszkék 
Arra, hogya magyar,
Megértéssel élni 
Magyarral nem akar! 



III. 

e BESZÁMOLÓK A BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGEK ÉLETÉBŐL 

EGYESÜLT ÁLLAMOK 
A "Hadak útján" c. lapból értesültünk Bajtársaink emlék-ápoló te

vékenységéről. 

SARASOTA (Florida,USA) Ugyancsak késve érkezett levélből olvastuk,hogy 
a sarasotai Kossuth Klub márc.27-én tartotta meg az 1848-49 évi Szabad
ságharc emlékünnepét. Vitéz Baranchi Tamáska Endre alelnök, az MHBK tb. 
"örökös" csop.vezetője mondta az emlékezést szépszámú magyar közönség előtt. 

+ + + + + 

APOPKA (Florida,USA) KISS GÁBOR, az US Főcsoport vezetője jelenti: Az 
1993-as évi munkásságának kiértékelése a csoportok további kitartó ered
ményességét mutatja. A 3 új bs.-i csoport: ( Washington,D.C., St.Peters
burg, Florida és Scottsdale,Arizona,) megszervezése mellett több csoport 
rendezett színvonalas ünnepségeket. A helyi bálozásokon kívűl a Los An
geles-i és a Florida-Keleti csoportok tüntek ki. 

+ + + + + 

AUSZTRÁLIA 
SYDNEY (N.S.W.) BESZÁMOLÓ: 
Május lS-én tartotta a Sydney-i Csop. a M.Kir.Csendőrség alapításának 

113-ik évfordulójára, valamint az elmúlt Csendőrnapra emlékezve hagyomá
nyos Díszebédjét a Magyar Központban. 

A nap délelőtt jén a Közösség tagjai,barátai a csendőrzászló alatt a 
Domonkos apácák Santa Sabina templomába vonultak és ott a Testület hősi 
halottaiért, mártírjaiért, az itteni Közösség elhunyt bs-aiért,barátaiért 
és azok Hozzátartozóiért bemutatott szentmisén vettek részt,amikor is FE
RENC atya szentbeszédében mindezekről kegyeletesen emlékezett meg. 

A mise után a Magyar Központban megtartott Díszebéden 53-an vettek 
részt, a meghívottak közül 7-en mentették ki magukat öregség, betegség cí
mén, de akik megjelentek, mindannyian nagyon kellemesen érezték magukat 
az ízletes ebéd elfogyasztása és az összejövetelen elhangzott rövid meg
emlékezések során"amit természetszerüleg a jelenlevő bs.-ak,barátok 
visszaemlékezései tettek színessé. 

Nemes v. Tassányi József csop.vez.köszöntötte a 90-ik évét jó egészség
ben betöltő KERESZTES JÁNos szkv.főtörm. Bátyánkat és Neki, valamint ked
ves Feleségének Ocinak további jó egészséget és szerető együttélést kí
vánt, ugyanakkor köszöntés és jókívánságok érték Dr.v. JANI ISTVÁN OAM. 
örökös tiszteletbeli csop.vezetőt és a jelen megemlékezés krónikását, 
mindkettőjük 80-ik születésnapja alkalmából. 

Mindezen örvendetes események betetőzéséűl, ott állott még az a jó hí
re is, hogy az elmúlt évi Csendőrnapi megemlékező Díszebéd óta a Csop. 
tagjai közül senki sem kapta meg az Égi Behívót. 

Ilyen hangulatban került sor az én ügyvezetői beszámolómra, amelyben 
többek között elmondtam, illetve élettársam felolvasta azt az élrnénybeszá
molómat, és ezzel kapcsolatos véleményemet, amelyet a Testületben eltöl
tött szolgálati időm során szereztem. 
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Ennek megírására Dr.SZAKÁLY SÁNDOR, a bp.-i Hadtörténeti Intézet és 
Muzeum osztályvezetője,- a vele való otthoni tartózkodásom és találkozill 
som során,- kért fel. .. 

A fiatal, nagyfelkészültségű szaktudós-hadtörténész, visszaemlékezésem 
vétele nyomán arról értesített, hogy közlésem sok "hasznos információt" 
tartalmazott számára a tervbevett munkájának, a M.Kir.Csendőrség Történe
tének tárgyilagos, minden előítélet és rágalommentes megírásához, a rendel
kezésére álló hivatalos, feltárt és magán forrás alqpján. 

A visszaemlékezéssel,- amelynek ismertetésére itt hely hiányában mód 
nincs,- a szokásos és hagyományos évi ünnepség befejeződött és azt a kö
vetkező szavaim zárták be: " ... ha hívatalosan is, a bejelentett tervezet 
szerint a Bajtársi Levél ebben az évben meg is szűnik, " " "" 

mi, azért itt jövőre az elkövetkezendő években,- ha a Teremtő él-
tet bennünket,- ismét találkozni fogunk. A testületi szellemet, tradiciót 
fel nem adva,- alapítónk néhai Mátéffy István szkv.cső.szds. szavait SOHA 
el nem feledve,- a Csendőrnapot, míg két csendőr is életben lesz, megül
jük, ... ehhez erőt, bátorítást kapva Reményik Sándor örökszép alábbi 
soraitól: ' 

" a Lélek él, és munkál csendesen 
kis szigeten, vagy roppant tengeren, 
de amit alkot, nem szól a világnak, 
csak egy kis körnek, csak egy kis nyájnak. 
A Lélek él, Testvéreim, 
és Hitet nem cserél! ... " 

~ 

Dr.Tamás Gyula. 
+ + + + + 

SYDNEY (N.S.W.) Csoportunk 1994.V.15-én tartotta Díszebédjét a Csendőr 
nappal kapcsolatosan, honnan a csop.tagjai és vendégeik üdvözletüket küld
ték a Központi Vezetőnek. Dr. TAMÁS GYULA ügyvezető írja: ... " Mindannyi
unk nevében köszönöm Neked, hogy 1975 óta híven, becsülettel, lelkiisme
reted és legjobb tudásod szerint helytálltál és kívánunk Neked a további 
életed során nyugalmas, jüegészséggel párosult éveket, amelyekben ked-
ves Élettársad is föltétlenül osztozzon ... " 

M.Kir Csendőr Bajtársi Közösség Sydney-i csoportja. 
II Testületünk alapítására emlékezve sok üdvözletet küldünk szeretet

tel és köszönjük a hűséges helytállást! " ( 48 aláírás ). 

Dr. TAMÁS GYULA Úrnak: 
Kedves Gyuszikám. kedves Bajtársaim! Hálásan köszönöm a megemlékezést. az elismerő 
szavakat és most. mint már annyiszor. visszagondolok 1988 jan. 17-én Körötökben az 
együtt-töltött napra SZÉLPÁL ANTAL-ék kedves. vendéglátó házában. 

Üdvözöllek kedves Mindnyájatokat szeretettel: 
Dr. Kiss Gyula s.k. 

+ + + + + 
DOMOKOS SÁNDOR 

DIADAL ÚT ... 

Hozsanna zengett 
Pálmaág lengett 
Egy csodaváró révületben. 
Hangzott az éljen 
Vasárnap délben 
Királyt üdvözlő körmenetben. 

+ + + + + 
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Zúgott az átok. 
Húsába vágott 
A korbács. marta a csontokig! 

II Feszítsd meg! II hangzott ... 
Egy hétig sem tartott 
Diadal úttól nagypéntekig ! 



JUN - 81994 
II , ...., 

M. KIR. CSENDOR BAJTARSI KOZOSSEG 
SYDNEYI CSOPORTJA 

Meg.l.kltott.: Neh.1 Mitllff'l lItVán ukv. m. kir. C;aO, tu.d .. 
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EURÓPA 

Párizs (Franciaország) 

EURÓPAI ~IAGYAR = 
SZAUADSÁGUAUCOS SZÖVETSÉG ~ 

r~dhlt1on f.:urop~ennt du CombillonIa IIonRrol. <It I. I.\tJr tl~ 
Europton "~d~,.t1on ol the lIun~~rhn nrrdom 'IRhlrf3 

Europll.chu Dund der Unlorhchen t rtlhclukAmpr .. 

Párizs,1994,máj.30.
N Y I L A T K O Z A T 

Az Európai Magyar Szabadságharcos Szövetség,amely a reménytelenség év
tizedei alatt, 1957 és 1989 között a nyugati emigrációban az 1956-os cél
kitűzések megvalósításáért és a Magyar Forradalom világtörténelmi csillo
gásának megőrzéséért küzdött, sajnálattal állapítja meg, hogya vasfüg
göny összeomlása után megrendezett második szabad választás során olyan 
politikai párt győzött, amelynek szellemisége nem azonosítható az 1956-os 
Forradalmunk szellemével, erkölcsi örökségével és azzal a tisztelettel és 
szeretettel, amit mi, volt szabadságharcosok érzünk a harcokban hősi ha
lált halt bajtársaink és a Forradalom leverése utáni megtorlásban kivég
zett mártírjaink emléke iránt. 

Ennek ellenére, mivel a parlamenti képviselők megválasztása a teljesen 
függetlenné vált országban valóban demokratikus keretek között zajlott le, 
tudomásul vesszük a választók döntését és az új kormányt, az 1990 előtti 
Kádár-korszak kormányaival ellentétben, Magyarország törvényes kormányá
nak fogjuk tekinteni. 

Reméljük, hogy az új kormány, az előzőhöz hasonlóan, biztosítani fogja 
az emberi szabadságjogokra épűlő parlamentáris demokrácia hiánytalan mű
ködését és őrködni fog azon, hogy az 1956-os Forradalmunk emlékének vi
lágtörténelmi csillogása ne árnyékolódjon be. 

Kívánjuk és elvárjuk, hogy az új kormány munkáját kizárólag az ország 
és a magyar nép általános érdekeinek önzetlen szolgálata irányítsa, a Ha
zánk újjászületésének erkölcsi megalapozásához szükséges történelmi igaz
ságtétel további betartásával. 

Hangsúlyozzuk, hogy szolidaritásunk és bajtársi szeretetünk elsősorban 
azok felé irányúl, akiknek hozzátartozóit az idegen elnyomás ideje alatt 
hazafias magatartásuk miatt kivégezték, vagy akik maguk is börtönbüntetést 
szenvedtek és a börtön után évtizedeken keresztűl teljes mellőzöttségben 
és félreállításban volt részük. 

. . 
NEME Istvan 

Európai Magyar Szabadságharcos 
Szövetség fötitkára 
l4';"rue de la Gi ronde 
95400 .ARlWUVILLE LES GOHESSE 
(Franciaország) 
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SUJÁNSZKY Jenó 
Europai Magyar Szabadsagharcos 
Szövetség elnöke 
29"~Domainé de Ch~teau Gaillard 
94700 r1AISONS ALFORT 
(Franciaorszag) 



IV. 

A MAGYAR ÉLET 

ÉS TÁRSADALMI 

EURÓPA 

EGYESÜLETI 

ESEMÉNYEI 

GRÁZ (Steierország) Bánfai József bs. -unk leveléből részletek: 

" ... Folyó év máj.29-én a Christiana Hungaria Egyesület rendezésében a 
gráci magyarság szokás szerint megünnepelte immár 45 ször Hősök napját, 
szép számú résztvevő jelenlétében, a Központi temetőben 10 órakor NYERS 
JÁNOS atya szent misét mondott a temető kápolnájában és megáldotta koszo
rúnkat. Mise után az Ismeretlen Katona emlékművéhez vonultunk és elhe
lyeztük a koszorút ..... 

Az ünnepi beszédet Marton Rezső fhdgy.úr, az Egyesület titkára mon
dotta el, melyben történelmi visszapillantást adott az ünnepély keletke
zéséről és törvénybe iktatásáról a két Világháború között. Ezután méltat
ta az ünnepség jelentőségét. Beszédében kérte, hogy emlékezzünk meg azok
ról is, akik az események folytán lelki és anyagi áldozatot hoztak és 
ellenfeleinkről is, akik szintén kötelességüket teljesítették. a nagy 
tetszéssel fogadott beszéde után ünnepélyes műsor következett. Később 
megkoszorúztuk vitéz ebesfalvi LENGYEL BÉLA altbgy. úr sírját és Mayer 
elnök a megjelent fiatalság részére röviden ismertette az elhunyt élet
útját és jelentőségét a gráci magyarság szempontjából. 

Az ünnepély után a Kirchner kaszárnyában közös ebéd volt az ünnepély 
résztvevői számára, melynek keretében felszólalt JAKABFFY ERNŐ, a Ma
gyarok Világszövetségének alelnöke, SZŰCS JÓZSEF a Magyar Frontharcosok 
Szövetségének ügyvezető főtitkára, aki az osztrák vendéglátót, Wildber
ger alezredest, Mayer elnököt és Marton Rezső titkárt a Magyar Frontharcos 
Szövetség ezüst jelvényével tüntette ki~ Dr. Deák Ernő, a Központi Szövet
ség elnöke az Egyesület további működésének fontosságára hívta fel a 
figyelmet és köszönetét felyezte ki az Egyesület vezetőségének és a házi
gazdának ... " 

+ + + + + 

KANADA 
TORONTO (Ont.) 1994 máj.29-én Toronto magyarsága hőseink emlékére ün

nepséget rendezett: A dísz-szónok számunkra,csendő~ökre néz~e nevezete~ 
személyiség Major THOMAS KONTA,a kanadai hadsereg ornagya,k1nek nagyapJ~ 
KONTA KÁLMÁN (1898- 1981) m.kir. Csendőr ezredes volt. KONTA TAMÁS besze
dét felállva ünnepelték, majd a Székely Himnusz éneklésével a közönség 
kivonult az előcsarnok falán elhelyezett Hősi Emléktáblához, ahol az egy
házak és egyesületek 14 koszorút helyeztek el. Az ima kürtszava és a két 
Himnusz zenéje után véget ért az ünnepség. 

Az MHBK torontoi csoportja az ünnepség után szokásához híven SÁRKÖZY 
JÜZSEF magyar vendéglőjében vacsorázott, ahová az ünnepség szónokát, fe
leségével együtt vendégűl látták. KÓKAI GITTA énekművésznő hangulatos 
dalaival tette kellemessé a vacsorát és késő esti órákig együtt maradt 
a társaság. 

+ + + + + 
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V. 

TÖRVÉNYKEZÉSI HÍREK. 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSOBB SJROSÁGÁNAK ELNÖKScGI TANÁCSA 
Eln.Tan.B.törv. ~568/1992/3.szám 

E1n.Tan.B. Törv. 1568/1992/3. szám 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HEV~BEN! 

E1n.Tan.B. Törv. 1568/1992/3. 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnökségi Tanácsa Budapesten, 
az 1993.február hó 1. napján megtartott nyíIvános ülésén meghozta a 
következő 

h a t á r o z a t o t : 
Háborús büntett miatt D i e n e s G y u l a ellen folyamatban volt bün
ügyben megállapítja, hogy a Budapesti Népbíróság Nb IV. 294/1947/27. 
szamu ítélete, illetve a Népbíróságok Országos Tanácsa NOT V. 697/1948/39. 
számú végzése törvénysértő. 

Ezért e határozatokat hatályon kívül helyezi és Dienes Gyulát az ellene 
háborús büntett miatt emelt vád alól felmenti. 

Összességében tehát - beosztásától függetlenűl - a terhelt bűnössége 
egyik büncselekményben sem nyert megfelelően bizonyítást. 

A megalapozatlanság kiküszöbölésére pedig lassan fél évszázaddal az ese
mények után reális lehetőség már nem nyílik. 

A Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa tehát az említett határozatok 
törvénysértő voltát a Be 290.§-ának (1) bekezdése értelmében megállapí
totta, azokat a Be 290.§ (3) bekezdése alapján hatályon kivűl helyezte 
és Dienes Gyula terheltet az ellene emelt vád alól - mert nem nyert bi
zonyítást, hogy ezeket a büncselekményeket elkövette volna - a Be 214.§ 
(3) bekezdés b/ pontja alapján felmentette. 

Budapest, 1993.február 1. 

Dr. Berkes György s. k. az Elnökségi Tanács elnöke, alá,írások: a Tanács 
tagjai. A kiadvány hiteléül: bírósági tisztviselő 

P.H. 

- 38 -



A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSÓBB BIROSÁGA 

Hf v.X.J130/1993/3.szám 

4\ ;V 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, az 1994. év ápr.hó 
18. napján tartott nyíIvános ülésén meghozta a követlező 

í t é l e t e t : 

A háborús büntett miatt R E N K E Y A L B E R T és társai ellen folyamat
ban volt büntető ügyben dr KOVÁCS JENŐ V.r. terhelt által benyújtott fe
lülvizsgálati indítvány elbírálása során a Budapesti Megyei Bíróság 
B.III. 0343/1953/10. számú, valamint a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb 
Bírósága B.IV.001549/1953/14.számú ítéletét Dr. Kovács Jenő V.r. terhelt 
tekintetében hatályon kívül helyezi és e terheltet az ellene háborús 
büntett miatt emelt vád alól 

f e l m e n t i . 

A felülvizsgálati eljárás során felmerült 1000 (egyezer) Ft. bünügyi 
költséget az állam viseli. 

Az ítélet ellen fellebbezésnek, illetőleg az indítványelőterjesztője rá
száről újabb felülvizsgálati indítványelőterjesztésének nincs helye. 

I N D O K L Á s 
( kivonatosan ) 

A terhelt az ellene indütott büntetőeljárás során, 1950.dec.6. napjától 
őrízetben és előzetes letartóztatásban volt, majd jogerősen kiszabott 
szabadságvesztését töltötte. 1956.okt.28-tól 1957.márc.2-ig szabadlábon 
volt. 1957.márc.2-án büntetését ismét foganatba vették; majd 1957.nov. 
ll-én büntetését félbeszakították. A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa ezt követően, az 1958.feb.4-én kelt 0051/1/1958.számú elhatározásá
val a terhelttel szemben kiszabott börtönbüntetés tartaImát kegyelemből 
6 év 6 hónapra mérsékelte. Az így mérsékelt tartalmú büntetést - a ter
helt által kiállított szabadságelvonással - kitöltöttnek tekintették. 

A fenti jogerős ítéletek ellen dr.Kovács Jenő V.r. terhelt nyújtotta be 
felülvizsgálati indítványt. Az indítványban kifejtettek szerint nem kö
vette el a terhére rótt háborús büntettet. Bünösségének megállapítása 
így törvénysértő. 

A legfőbb ügyész Bf. 684/1994.számú átíratban és képviselője a nyílvá
.. nos ülésen a felülvizsgálati indítványt alaposnak tartva, azt támogatta . 
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Indítványozta a megtámadott ítéleteknek a terhelt tekintetében történő 
hatályon kívűl helyezését és a terhelteknek az ellene háborús bűntett 
miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentését. ~ 

A jogerős bírósági határozatokban kifejtett előbbi álláspont és jogi ér
velés a kollektív bűnösség elvét tükrözi. Figyelmen kívűl hagyja azt a 
mind a vád tárgyává tett cselekmény megvalósítása, mind pedig az elbírá
lása idején is érvényes alapvető büntetőjogi alapelvet, hogy alanyi bű
nösség hiányában az elkövető büntetőjogi felelősséget megállapítani nem 
lehet. 

Ezen alapvető elvi figyelmen kívűl hagyása következtében az ügyben el
járt bíróságok nem vizsgálták a terhelt konkrét elkövetői tevékenységét, 
magatartását, a terhelt beosztottainak tevékenységét, azt, hogy e maga
tartások eredményeként sor került-e ténylegesen emberek törvénytelen ki
végzésére, vagy megkínzására. A terhelt és beosztottainak magatartása 
okozati összefüggésben állt-e ilyen eredménnyel. 

Csupán általánosságokban mozgó ténymegállapítások alapján,az elkövető 
konkrét tevékenységének és annak eredménye vizsgálatának hiányában az el
követé büntetőjogi felelőssége nem állapítható meg. Ugyancsak nem kerülhet 
sor az elkövető bűnösségének megállapítására abban az esetben, ha a tör
vény szerint büntetni rendelt káros eredmény az elkövetőtől függetlenűl 
más személyek törvénysértő, jogellenes magatartása folytán következett be. 

A jogerősen megállapított ítéleti tényállásból kitűnően, kétségtelen tény, 
hogya terhelt a vádbeli időben Újvidéken, mint csendőr szárnyparancsnok 
teljesített szolgálatot. 

Egyetlen adat sem merült fel e körben arra, hogya terhelt e tevékenysége 
során a reá vonatkozó rendelkezéseket megszegte volna, beosztottai az 
üldözöttekkel kegyetlenkedtek volna. Arra sem merült fel egyetlen tény, 
körülmény sem, hogy tevékenysége során, annak eredményeként az üldözöttek 
közül valakit kivégeztek, vagy megkínoztak. 
Ilyen körülmények között, ilyen adatok mellett pedig a fentebb kifejtet
tekre tekintettel, törvényt sértettek az ügyben eljárt bíróságok akkor, 
amikor dr, Kovács Jenő V.r. terhelt büntetőjogi felelősséget a terhére 
rótt emberek törvénytelen kivégzésének és megkínzásának részeseként el
követett háborús büntettben megállapították. 
Dr. Kovács Jenő V.r. terhelt bűnösségének megállapítására a büntető anya
gi jog szabályainak megsértésével került sor. 

Ezért a Legfelsőbb Bíróság a Budapesti Megyei Bíróság B.III.0343/1953/10. 
számú, illetve a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága B.IV. 
001549/1953/14.számú ítéleteit a Be. 291.§-a III bekezdésének al pontja 
alapján a rendelkező részben írtak szerint hatályon kívűl helyezte és 
a Be.291. §-ának 131 bekezdése alapján maga hozott a törvénynek megfele
lő határozatot. 

Dr. Kovács Jenő V.r. terheltet az ellene háborús büntett miatt emelt vád 
alól a Be. 214.§-a 131 bekezdésének al pontja alapján - bűncselekmény 
hiányában - felmentette. 
Budapest, 1994.ápr.18.-án Dr. 
aláírások: a tanács tagjai. A 

Julis Mihály s.k. a tanács elnöke, 
kiadmány hiteléűl: bírósági tisztviselő 

C.H. 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága. 
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RÉSZLETEK 
István II Volt-e Paktum?1I c. cikkéből, mely megjelent a Kanadai Magyarság 

1994.junius 11 - (No.24) számában. 

A május 8-án és 29-én lezajlott döntését valamennyi olvasónk jól is-
meri. 

A szerencsétlen választás okának és eredményének analizálása a törté
nészek és politológusok feladata, nem az enyém. Alábbiakban tehát egyedül 
a hozzám intézett kérdésre válaszolok, melyet nemzetünk hagyományaihoz és 
történelmi múltunkhoz ragaszkodó rokonságom és régi barátaim tettek fel 
nekem. Mindössze három szó ez: II Volt-e paktum?" Azért tették fel e na
gyon sokakat foglalkoztató kérdést, mert fell.smerték, hogya "demokrácia" 
első 4 évében egy meg nem határozott, vagy meg nem nevezhető erő megkö
tötte a koaliciós kormány kezét, s ennek következtében képtelenné vált 
nemzetépítő feladata végrehajtására. Ugyanakkor elkövette a nagy hibát, 
hogy ennek okát nem fedte fel a nemzet előtt. 

Négy évvel ezelőtt, a kommunizmus látszólagos bukása után, szülőhazánk 
parlamentáris demokrácia lett. Megalakul t a magyar nép ál tal választott tör

vényhozás és a magát mérsékelten keresztény-nemzetinek vallott kormány. 
Az ellenzék, - az úgynevezett baloldali blokk,- mely mind a mai napig kor
látlan ura a hírmédia (sajtó, rádió, televizió ) minimálisan 80%-ának, 
azonnal elkezdte támadásait az építésre hívatott új adminisztráció ellen. 

Már első hónapokban elterjedt a híre, hogy az országgyülés és a kor
mány megalakulása előtt összeültek a pártok vezetői bizonyos külföldi ál
lamok megbízott jaival, hogy megteremtsék a feltételeket hazánk "demokra
tikus" átalakításához •.....•..•.. 

..•.•.• E megkötöttség bizonysága, hogy az ultraliberális, egykori parti
zán elnök nem volt hajlandó aláírni rendkivül lényeges törvényeket, amiket 
a parlament többsége szavazott meg, hanem a kommunistákból álló Alkot
mánybírósághoz fellebbezett, annak döntését kérve .••.... 

..•.... Mindezeket bizonyítja Benedek István, az ismert közíró, aki a 
Washington-i magyar követség vendégeként előadást tartott és a paktumra 
utalva a következőket mondta: " Önök azt hiszik, hogy mi nem tudjuk, mit 
kellene csinálni, ha lehetne~ Hogy mi nem szeretnénk mindenkit eldobni, 
aki bennünket hosszú időn át bilincsbe vert ••• Sok az oka annak, hogy 
meg van kötve a ke?ünk. De tőlem ne kérdezzék, hogy miért van így, mert 
nem tudok rá válaszolni. Sok mindent sejtek, de nincs megbízásom arra, 
hogy felvázoljam önök előtt, milyen paktumok teszik lehetővé, hogyha 
tántorogva is, de járni tudunk. Országon belül és kívül micsoda erők fog
nak össze annak érdekében, hogy összeroskadjunk. Ne feledjék el, hogy 
élt Magyarországon egy tekintélyes réteg, amelyiknek az a 40 esztendő, 
amiben mi is vegetáltunk, maga volt a földi paradicsom és ez visszahoz
hatja a múltat. " .•...•... 
....... A magyar népre erőszakolt ultimátum szövegének első 5 pontja 
a Szovjet haderők kivonásával foglalkozik, tehát elvesztette időszerű
ségét ..... 

6.) A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése. 
7.) A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvé

dése az esetleges megtorlástól 
8.) A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon. 
9.) Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe. 

10.) Az igazságszolgáltatás megtartása a ~égi keiékben. 
11.) Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés 

megtorlása. 
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12.) A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szer
vezésének megakadályozása. 

13.) Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és~ 
azokon nem lehet változtatni. 

14.) Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrá
ciós személyekkel, szervezetekkel, csoportokkal. 

15.) Románok, jugoszlávok és a szlovákok felé barátságos nyilatkoza
tok tétele. 

16.) Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó 
mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, 
akik ezt így értelmezik. 

17.) A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni. 
18.) A Szovjetunió MEGTARTJA POLITIKAI BEFOLYÁSÁT Magyarországon. az USA 

viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben. 
19.) Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek 

nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakor
lására. 

20.) Magyarország teljesen kártalanít ja a magyar zsidóságot 'a második világháború 
alatt elszenvedett veszteségeiért. •••...••••••••••• 

..... Ez a sokat emlegetett paktum, mely 4 éven át megakadályozta hazánk 
régen várt megújúlását és a magyar milliók emberi életnívójának megte
remtését, ami népünk fejlődésének és jövőjének alapfeltétele. Sajnos ha
zánk vezetői nem hozták ezt a kiábrándult magyar nép tudomására, ezért 
elvesztették hitelüket. 

Hiszem és vallom azt: 
Jönnek , H~zánkra még 
Boldogabb idők és 
örömteljes napok, 
Hiszen nem maradhatnak 
Ily nagy gyalázatban 
A győztesek által hozott 
Bűnös határozatok! 

Nem lehet a világ 
Történelmi múlt ján 
Olyan szégyenteljes 
Gyalázatos hiba, 
Amit ránk erőszakolt 
Néhány nagyhatalom, 
Győzelmimámorban 
Az átkos Trianonban. 

TRIANON 

SIMON FERENC. 

" Ezerkilencszáz húsz 
Juniusnak negyedikén:" 
Az Antant hatalmak 
Hármas közössége, 
Megyötört Hazánkra 
Békét parancsoltak, 
S ráerőszakolták azt, 
Gyásznapja Hazánknak. 

El kellett fogadnunk, 
Hogy a gyalázatnak 
Bélyegét ne süssék ránk, 
S végpusztulását látva, 
Temetni akarták. 

Emlékezzünk 1920, 
Junius negyedikére! 

+ + + + + 
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ÉRTÉKES ADATOK: 

Hagyományaink megőrzése szempontjából olvassuk el egy idősebb Bajtársunk 
• isszaemlékezéseiből néhány részletet a GALÁNTAI ZÁSZLÓALJAK történetével 
kapcsolatban: 

II A galántai m.kir.Csend6r zászlóaljról: Négy Sorcsend6rzászlóali 
volt és csak a kiképz6 keret állott hivatásos tiszt~kb61 és tis~thelyette
sekb61, s néhány véglegesített csend6rb61. 

Az I.sz. galántai cs6.:z1j. 1943-ban alakult Láday István cs6.alezds. 
parancsnoksága alatt. Er6sen kiképzett, fegyelmezett zlj. volt. 3 év 
után ezek az új kiképzettek kerültek volna a cs6.-séghez felvételre. 
Ládayt,- már mint ezredest,- 1944 okt. lS-én politikai álláspontja miatt 
leváltották. Péterffy Jen6 ezds. úr vette át a zlj-at. A zászlóalj 
bevetése e16bb egy id6s 6rnagy, kés6bb egy fiatal 6rnagy parancsnoksága 
alá kerül t és BP. 52 napos védelmében teljesen megsemmisült. Arany betűvel 
írta be nevét a történelem. 

A II. sz. galántai m.kir.Cs6.zászlóalj 1945 január közepén alakult meg, 
Komáromy László cs6.szds. parancsnoksága alatt. Arról, hogy bevetették-e, 
vagy nem, nincs tudomásom. Dr. Kiss emlékszik, hogy Komáromy L.szds.-t 
látta Holczmindenben, onnan Angliába emigrált és ott halt meg. 

A III.sz. galántai Cs6.zászlóalj 1945 febr.közepén Kultsár Lajos cs6. 
alezredes parancsnoksága alatt alakult meg és Galántáról 1945 febr. 22-én 
indították Hildeheimbe (Németország) az új-fegyverekkel való kiképzésre. 
Ennél kaptam beosztást. A 3.század írnoka voltam.Err61 a zlj.-ról rész
letes leírásom van. 1981 márc.19-én végeztem be ÉLETLEÍRÁSOM-at, melyet 
1992-ben megmutattam Dr.Kiss bs.-nak elolvasása után azt mondta, hogy 
rendkivűl különlegesnek találja és több alkalommal kért, hogy küldjem 
el a "Hadtörténeti Intézet és Múzeum, BudapestIl számára, ahová 6 a 
v.Keresztes Lajos bs.által kezdeménye~ett 89 drb. Életleírást elküldte. 

1993 jan. 20-án II ELHATÁROZÁS " címszó alatt újabb 10 oldalt gépeltem 
hozzá s így az "ÉLETLEÍRÁSII 46 ív 8 1/2" X 11"-es papíron van, 41 ol
dal gépeIve, 5 lapon 32 fényképr6l XEROX másolatban, ami bizonyíték ar
ról, amit írok. Nem én küldtem el, átadtam d .r. Kiss Bs.-nak, aki 1993/ 
j anuárj ában elküldte a fent emlí tett Múzeumnak.: E.z,a Domokos bs. ál tal 
kezdeményezett pályázathoz is forrásmunka lehet, melyet a Szemere Ber
talan Történelmi Társaságnak is joga van felhasználni. 

A IV.sz. galántai M.kir.Cs6.zászlóalj, 1945 márciusban alakult meg 
az I.sz.galántai m.kir. Pótcsend6rzászlóalj Barabás József ezds.parancs
noksága alatt. Megalakulása után elindult BP.-re a leharcolt I.zlj. 
leváltására, de már nem jutott el BP.-re mert F6városunk 1945.febr. 
12.-én elesett .................... . 

Megjegyzás: a II., III., és az I.Pót zlj.-ak kiképzetlenek voltak,mert 
1945 jan., febr" és márciusban alakultak. Tekintettel, hogya Ill.-at 
nem vetették be, de Kulcsár alez.úr, Szedr6y György sorcs6., és én, 
16 hónapot töltöttünk amerikai és angol hadifogságban. Az Életleírás·-ban 
ezt is részletesen leírtam............ " 

Sz. J. Kanada. 
+ + + + + 
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OE PROFUNDIS ••• 

" A _m~lységből kiáltok fel Hozdd, Uram r " ••• 
Bunös gondolat, sz~, tett tengernyi bánt, 
nem jut eszembe, bar sokat tanúitam, 
nem ~udok mondani öszefüggó imát. 
Hegnemúltam, csendben térdemre roskadok 
két kezem görcsösen imára fonva van ' 
esendő bűnösként ugyan mit várhatok? 
HaraRQdtól félve remegek szótalan, 

" De profundis clamavi ad Te/Domine r " 

" A mélységből kÚltok fel Hozzád, Uraml " 
Körülvettek engem az ellenségeim, 
tort űlnek felettem, gyalázták a múltam, 
kacagnak a testem kínszenvedésein. 
Éhséggel gyötörnek, gúnyolják vallásom, 
megkötözve hever a gondolat, a szó, 
- Hagam előtt anyám könnyes arcát látom, -
meghalt a Szeretet, bosszú lett a bíró. 
Ám hitem s reményem élI Nincs másom semmi 

" De profundis clamavi ad Te,Dominel " 
se. 

" A mélységből kiáltok fel Hozzád Uram r " 
Amíg a szerencse kegyeltje volt~m, 
nem hittem kevélyen, hogy örvénybe zuhan 
életem. A bűnben kóboróltam. 

" A mélységből kiáltok fel Hozzád, Uraml " 
Nyugtot adj szívemnek, fogságomból ments meg, 
s bár erre nem vagyok méltó én ugyan, 

Háborgó hullámok hátán vitt a mámor, 
szenvedélyek szárnyán szállt velem a vágy 
lázak lángolása lobbant bennem százszor ' 
képzelt kéjek karja karolt kacéran át. ' 

" Host törött hajóként sodort a sors ide: 

fogadj el, Jó Atyám újra gyermekednekr 
Víg örömre keljek tiszta boldogságban, 
legyen akaratod úr a világ felett, 
ragyogjon égi fény ott is, hol még árny van, 
ezt harsogja a föld, ezt zengj ék az egek: 

De profundis clamavi ad Te Dominer " 
I 

Te légy igaz bíránk, mindenség IsteneI 
" De profund is clamavi ad Te ,Domine I " 

Haria Nostra. 1951. 

EPILOGUS UTÓSZÓ 

Már nem nekünk virágoznak a fák, 
Ha jön a tavasz, s von fénylő glóriát 
a nap a nyíló színes virágok fölé. 
- Már nem nekünk virágoznak a fák. 

Már nem mitőlünk terhesek az ágak, 
érő gyümölcstől, s ha kalászt érlel 
a nyár, csak megszokásból szór ránk meleget. 
- Már nem mitőlünk terhesek az ágak. 

Már nem minket hívnak adalok, 
ha zengő húron felcsendúl a vágy, 
s a világba kiáltja alkotó mámorát. 
- Már nem minket hívnak adalok. 

Már nem nekünk virágoznak a fák, 
már nem mitőlünk terhesek az ágak; 
már nem minket hívnak adalok; 
csak a pusztába kiáltott szó 
sikolya visz minket tovább. 

+ + + + + 

Miskolc, 1945 - 1991 



VI. 

A MUZEUM HÍREI. 

A Muzeum vezető és irányító szerve a 

MUZEUMI BIZOTTSÁG, Magyar Ház, Kanadai Magyar Kulturközpont. 

CÍME: 840 St. Clair Ave., West, TORONTO, Ont., M6C1 C1 Canada 

Elnök: Dr. 
Gondnok, Kurátor:Dr. 
Gondnok, Kurátor: 

NAGY GYÖRGY 
SZALONTAI SÁNDOR 
BORBÁS KÁROLY 

Mi, májusban készültünk Magyarországra menni, de betegség, stb. miatt 
őszre kellett az útat halasztani. Ha nem megyünk, akkor így,látatlanban, 
sokkal nehezebb a Muzeum helyének a kiválasztása. 

A Kanadai Magydrok Szövetsége (K.M.Sz.), Toronto, Ont., Kanada 
közgyűlés kb.10 nappal ezelőtt megvolt. Újra WALTER ISTVÁN lett az 
elnök, ellenjelölt nem is volt. Én erre az évre befizettem a csoport 
tagdíját. Ki tudja, hátha lesz még valamilyen olyan alkalom, mikor 
használhatok szavazatommal. 

Ami az íratok elhelyezését illeti, már a raktározó helyeken is alig 
van hely. A Te üzleti (központi gazdálkodás) könyveidet, természetesen, 
elhelyezem. A Bajtársi Levelekből nekem is megvan úgyszólván az ösz
szes szám, hasonlóképpen még két torontói Bajtársnak is. Ugyancsak van 
vagy 20 fényképalbumom, tele a legszebb, szinte művészi képekkel. 
(Dr. Sz. S., 1994. VI. 8. -) A Magyar Ház, - ahol a Mú zeum van, - közgyűlése szep
temberben lesz. + + + + + 

VII. 

BEL- ÉS KULFÖLDT SAJTÓHÍREK. 

" AMERIKAI MAGYAR ÉRTESÍTŐ" Baltimore,MD.,USA., Szerkeszti SOÓS JÓZSEF. 
1994.juniusi számában megjelent DOMOKOS SÁNDOR (Kanada) "Magyarország, 
a kétoldalról vágott fa" cikke. Ebből kivonat: 
" Lezajlott a második magyar szabad választás. Nekünk, a népünk érettsé
gében reménykedőknek ez a választás lelki váltságot okozott. 

És ezért a felelősséget nagyrészben annak a szélsőséges elemeknek kell 
vállalniok, akiknek az ANTALL-kormány középen állása és az adott körülmé
nyek között az egyetlen járható út nem volt elég radikális. ők nem lát
ták elfogultságukban,hogy az Antall-kormány természetes ellensége a bal
oldal. Az úgyis támadja lépten-nyomon. A szélsőséges nemzeti csoport,a
kinek az MDF nem volt elég radikálisan nemzeti és keresztény,most le
arathat ja vetésének eredményét. Egy fa sem tud állva maradni,melyet 
jobbról is, balról is baltáznak. 

A fájdalmam első sorban abból fakad, hogy nem azokat kell hibáztatnom, 
akiket az MDF baloldali ellenzékének ismerek el,hanem azoknak a türel
metlenségét, akiknek a nemzeti keresztény egység táborában meg kellett 
volna maradniok, még a saját kicsinyes váleménykülönbségük ellenére is! 
TÁMOGATNIOK kellett volna azt az irányzatot, mely, ha lassan is, hibák 
sorozata árán is, egy magyar szellemiség keretében vezette az országot ..• " 

+ + + + + 

- 45 -



" KANADAI MAGYARSÁG" Toronto,Ont.,Kanada. Szerkesztő és kiadó: 
István Vörösváry és Irén Vörösváry, 1994.jun.18-iki számában megjelen~ 
a "Kommentár": Mit mondott Európa? Ebből kivonat: . • 

" ... Az európai választásnak ( negyediknek az Unión belűl) számunkra 
legfontosabb eleme Helmut KOHL nagy győzelme. A német kancellár,segítve 
az indulóban lévő gazdasági fellendűléstől, jó úton halad őszi újravá
lasztási győzelme felé.Alig pár hónappal ezelőtt a "politikailag korrekt" 
kommentátorok máris temették őt. Kohl győzelme ígéret arra, hogya jelen
legi gerinctelen világvezetők sorában maradna a német egyesülés végre
hajtója, egy józan, becsületes és rátermett vezető. 

Talán ennél is fontosabbnak tartjuk azt,hogy Ausztria elsöprő fölény
nyel szavazta meg az Uniohoz való csatlakozást. Ez Közép-Európa feltáma
dását jelzi,közelebb viszi MO.-ot,hogy befogadja az európai család. 
Külön örömünkre szolgál az,hogy lapunk illusztris munkatársa,dr.Habsburg 
Ottó döntő szerepet játszott ebben és,ha nem lenne olyan szerény,mint 
amilyen, személyes győzelmének tekinthetné az osztrákok pálfordulását. 
150 helyütt beszélt a választási harc idején Ausztriában és hatalmas 
befolyást gyakorolt az osztrákokra. 

Az európai választáson dr.Habsburg Ottó hármas győzelmet aratott. 
Németország ismét beválasztotta az Európai Parlamentbe,ahol a Kelet
Európát segítő fontos bizottságot vezeti. Az osztrákok rábeszélése a má
sodik győzelme,a harmadik pedig és ez talán a legnagyobb, ifjúkori álma, 
Európa egyesülése, közeledik a megvalósuláshoz. 
Beszéltünk vele és szerencsekívánatainkat, büszkeségünket fejeztük ki. 
szerény, válasza: megújúlt erővel folytatja erőfeszítéseit, hogya Vi
segrádiakat, Magyarországot, Lengyelországot, a Cseh Köztársaságot és 
Szlovákiát felvegyék az Európai Unióba .•. " 

+ + + + + 

KÉTFÉLE MÉRTÉKKEL! 

Az "AMERIKAI MAGYAR ÉRTESíTŐ" 1994 jul.-aug.- i számában közölte 
Csapó Endre az "Ausztráliai Magyar Élet"-ben megjelent cikkét, melyből 
az alábbi részleteket idézzük: 
" Új hazai életkép ... 

A Pufajkások Máris színre lépnek.( Debrecenben történt úrnapján.) 
Ilyenkor az ország katolikus lakossága körmeneti ájtatosságon vesz 

részt.Debrecen katolikus polgárainak nagy része a Szent Anna Székesegy
házat határoló utcákon tartotta körmenetét. Délidőben, szakadó esőben 
és teljesen forgalommentes úton.A békésen énekelve vonuló hívek példa
nélküli bántalmazást szenvedtek el. Haranghy Sándor,egyike a gyalázatos 
esemény elszenvedőinek,így adta elő a történetet: . 
" A körmenet eleje már visszaérkezett a székesegyházba,míg a végén ha
ladó mintegy 50-100 fő éppen bekanyarodóban volt a Varga utcából a 
Szent Anna utcába, amikor kis ívben a Szent Anna utcából a Varga utcába 
egy nagy Mercedes gépkocsi erőszakosan a tömegbe hajtva szorította ma
ga elől a sűrű menetben áthaladókat. Eközben a kocsi vezetője és a mel
lette űlő másik fiatalember az ablakot leeresztve a magyar nyelvben elő
forduló valamennyi legtrágárabb kifejezéssel illette a békésen áhítattal 
éneklő tömeget. Majd felhúzták az ablakot és foly tat ták a benyomulást 
kocsijukkal a lassan nyíló tömegbe. Ekkor bekopogtam a kocsi ablakán és 
beszóltam, hogy "egy percig igazán várhatnának .•. " 
Ekkor, leállítva a kocsit, mindketten kiugrottak és támadólag nekem ro
hantak,szitkokat üvöltözve az egész tömegre,válogatlan ocsmány kifeje 
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zésekkel minősítve azt. Miután mellettem tömörültek a hívek,a tettle
~gességtől elálltak, csak lökdösődtek a körülöttünk állókkal, szitkaikat 
~mocskos trágárságukat fokozva,majd a vezetőűlésből kiszállthoz odakiál

tott a társa:" Vedd elő a revolvert és lőjük szét őket!" Az elő is ka
pott egy nagyméretű pisztolyt és hadonászva ordította felém:";Lelőlek, 
te szakállas patkány!" ..... " .... A Mercedes Rendszáma: AL 83-21 
(Mint azóta hallottam, a rendőrök tovább engedték őket, ami kilétükre 
vonatkozóan találgatásokra ad okot!) 
A Pest Megyei Hirlap Főszerkesztője 'Vödrös Attila írja a fenti esetről 
újságja jun.9-iki számában,hogy:" ... a magyar sajtó hallgat,olyan mélyen, 
hogy föl kell tételezzem,egyáltalán nem érdekli, lövöldöznek-e egy kato
likus körmenetre,vagy sem.Természetesen,ha egy másfajta ünnepségen,pl. 
teszem azt a nácizmus áldozataira emlékeznek, és ott fordul ez elő, 
akkor az eset már 'a New York Times címoldalán jelenne meg. 
Félreértés elkerülése végett, mi mind a két cselekedetet kellőképpen elítéljük,s ugyanezt 

várjuk el a magyar sajtó ECÉSZÉTÖL, már csak azért is, mert az ilyen elhallgatással a 
sötét erőknek biztatást adnak, amelyet ők általában ki is szoktak használni. Hallot

tunk itt az elmúlt 4 évben bőven egyházellenes izgatást,gondoljunk csak 

• 

a "keresztény kurzusra,a mohó "egyházakra, amelyek az iskolákat "föl 
akarják szippantani", volt Dabas-Sári-ügy, s most a debreceni körmenet 
fegyveres megtámadása. KÖVETELJÜK, hogy az ilyen embertelen cselekedetekkel 
szemben a jelenlegi és a leendő hatalom a leghatározottabban lépjen föl! 

1994. junius 16.-

+ + + + + 

v dndO'L ki eMe i cVt6z 
vidd hiJLü-l az otthoniaknak 

MegC6e4ekedtük amit 
megköveteM; a Haza! " 

18.81 1945 1995 
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DR. ENDREY ANTAL CIKKE: 

Becsületes Ára 24 Ft 
~ 

NEMZETI UJSAG 
V. évf. 16. szám KeresztényIkeresztyén közéleti hetilap 1994. április 30. 

ÖTVEN ÉVE 
HOLOCAUST 

Dr. J~.J~Jllü;; y" l>.1~'l\jlL . 
Ne nuzu CI a szád, nyájas Olvasó, mert 

ebben az írásban nem arról a Holoeaustról lesz 
szó, amely ötven éve történt s amelyrt1J hallasí'. 
unos-untalan, hanem arról, amely ötven éve 
folyik: a MAGYAR HOLOCAUSTróI. 

Márci us 19-én volt ötven esztendeje, 
hogy végzetes örvénybe sodródoll nemzetünk. 
Azért sodródoll bele, mert egy világégés köze pe Ile 
is ember és emberséges akart mamdm. 

Négy és fél éve tartott már a második 
világháború. Országunk teljesen körül volt zárva a 
hitleri Német Birodalom csatlósaival és megszállt 
területeivel. Ez a körülkerítésünk az osztrák 
Anschluss-szal kezdőJöll már 1937-ben --mikor is 
a ma a demokrácia példaképének tartott osztrák nép 
98%-a (cl ne felejtsük!) Hitler mellcll Sí'.avazott -
és teljessé váll 1941 áprilisában Jugoszlávia német 
megszállásával, amit az angol és fmncia diplomácia 
által felel6llenül fellovalt (és ezt se felejtsük cl!) 
szerb vezet6ség őrültsége provokált ki. 

Ez az Európa leger6sebb katonai hatal
mával körülkerített kis Magyarars7.ág - Horthy 
Miklós kormánY7.ó annyit becsmérelt Magya
országa - a világégés kezdete után két eszten
deig megórízte semlegességét, amikor az 
Angliától csaknem 20.000 kilóméterre fekvő 
Ausztrália és Új-Zéland az angol hadüzenet után 
12 órával beléptek az euröpai háborúba, jóllehet 
nemzeti érdekeik eí'.t meg nem kívánták. 

Mikor pedig 1941. június 26-án körül
ményeink belekényszerítellek bennünket a Szovjet
unió elleni német hadjáratba - amit ha nem 
leszünk, Hitler azonnal megs7.áll bennünket és a 
háborút egyetlen magyar í'_,;jdó sem élte volna túl 
(ezt se felejtsük el és ne hagyjuk mások által sem 
elfelejteni!) - akkor a hitleri birodalommal is 
dacolva, a mi kis országunkat a béke s7.igetévé 
tettük, ahová s7.áí'.ezrével fogadtuk be a környeí'.ő 
országok üldözönjeit és ide menekülő hadi foglyai t. 

(V,....' • . f~ •• · ... " ., ..... t,.t~,,., .... , 

- 48 -

Ezért rendelte el Hitler országunk 
megs7.állását 1944. március 19-én, ami soha nem 
következett volna be, ha mi is úgy viselkedünk, 
mint a körülöttünk lévő nemzetek : a románok, a 
szlovákok, a horvátok és az osztrákok. akik 
szemrebben~s n~lkül lefeküdtek a német diktátor
nak és kiszolgáltatták neki orsí'.ágaik üldözötleit
amit ma senki fel nem ró nekik és bizonyára 
nekünk scm róna fel, ha, mint ezek, mi is sí'.ámílók 
vagyunk és nem emberségesek. 

Dc mi emberségesek voltunk egy ember
telen világban, ezétt kellett országunk független
ségéveI és az azóta is folytonosan tarló Magyar 
Holocausttal fizetnünk. Ezért nem vollunk képesek 
a románok módjára a világégésb61 kiugr.lni, ezért 
taralta végig a mi kis haí' .• \nkat a világ két 
legerősebb hadserege, ezért hurcolták cl fén'iaink 
s7.ázezreit, becsteleníteuék mcg asszonyainkat és 
leányainkat, vetették kett6s járom alá a Horthy 
Miklós kormányzósága alatt jogosan vissza
szerzett magyar' területek lakosait, eí'.ért kény
szerítették nyakunkba Rákosi Mátyás, majd a "jó" 
Kádár János terrorural mát, ezért fOSZlották ki 
országunkat évtizedeken át, mint tcs7jk ma is, ezért 
adós{llattak el bennünket oly vég7.etesen, ezért 
hajtották ördögi körbe a magyar családokat, ezérl 
abortáltak a magyar anyák ötmillió magyar gyer
meket, ezért fogyunk és puszlulunk határainkon 
belül és kfvül ma is. 

Mindez azért történt, mert becsületesek és 
emberségesek voltunk, és az ember-farkasok közt 
is őseinkhez méltó emberek akartunk marndni. 

Erre ma emlékezni és emlékeztetni 
kell. Nem Schindler-filmeket kell ill bemutatni, 
hanem a mi nemzetünk Holocaust jára figyel
meztetni az egész becstelen világot. Mert a 
magyar zsidók Holocaust ja is csak u : 
Magyar Holocaust részeként érthető és I 

értékelhet6, mert ez ls a ml nemzetünk 
elóre kiagyalt pusztításának része volt. 

Ezt kellene végre megírni és k6táblákba 
vésni, ezt a velünk történl gyalá7.atot. Ami még ma 
is tart. "keresz.tény és nemzeti" kormányunk cégére 
alatt. Amit kitöröltek nemzetUnk emlékel.etéb6l, 
amit el hazudnak felnöveked6 ifjú nemzedékei nk 
el6l. Amir6l senki sem bes7.él. ~e1L~'-'-ir.llLés 

~fót~~oltTst~-i~*~-~i~~t.!'Á-~k~-G;fr?t{b~e~ 
cza püSztUj'6nem7~tésTsten segítségéve! véget vet 
a pusztftásnak. 



, . hagyar ~gyeztet5 Társulat Budapest. 

I.ívfolyam ll. számáb6l ~ 
1994. június 17. 

r. Lengyel Alfonz: 
(MAOSZ Ügyvezető Elnök) 

Beszámoló a 
, . 

magyarorszagl 
választások elötti és 

alatti MAOSZ és MET 
közös munkájáról 
A Magyar Egyeztető Testület a munkáját ado

mányokból. valamint a Mci elnökének Bánkuty Gézának 
több mint a gyűjtött összeg feletti hozzájárulásából fe
dezte. 

A magyarországi MEr részleg kérése az volt. hooy 
. • e-

a szoclahsta mundérba öltözött "reform"-kommunistákra 
vonatkozó plakát jainkat és szórólapjainkat mi is ugya
nabban a diplomatikus tónusban készítsük el és helyezzük 
el az általunk bérelt helyekre. Ezt meg is tettük. 

A választás után szomorúan állapíthattuk meg. 
hogy sem a plakátok sem a szórólapok nem hatottak sokat 
a magyar választókra. A Fidesz-nek több millió plakát ja 
volt al. egész országban és mégis csak a szavazatok 7%-át 
kapta meg. A MET plakát jai. az emberek véleménye 
szerint. múvés7.ileg és kifejező erőben is túlhaladták a 
többi plakátot. 
A magyarországi MET részleg kérése az volt. hogy mi 
"külföldön élő magyarok" ne avatkozzunk be abba. hooy 
ki mire szavazzon. A MEr feladata az volt. hogy oly;n 
plakátokat és szórólapokat produkáljon. ami a választókat 
szavazásra ösztökéli. Ez még is történI. A hivatalos 
jelentések. bizonyítják. hogy százalékosan több ember 
ment el szavazni mint az európai átlag. valaminttúlhaladla 
az 1990-es választók számát. A hazai képviselő-jelöltek 
azt hitték. ha többen járulnak a szavazóúrnákhoz akkor a 
reform-kommunisták nem győzhetnek. EBBEN 
TÉVEDTEK! 

A másik hiba ott csúszott a "számításba". hogy az 
MDF-b61 kivonúlt képviselők mind saját pártocskát 
hoztak létre. Ezek a pártok a választások első fordulójában 
a minimális 5%-os szavazati támogatottság 
követelményének sem feleltek meg és kihullottak. -
Inkább maradtak volna az MDF-en belül RÚnt a nemzeti és 
keresztény eszmék élharcosai. így a kommunisták az első 
fordulóban nem érhettek volna el 32%-os eredményt és 
nem törhetlek volna al. élre. . . -

A legnagyobb hiba azonban az volt. hogy a 
nemzeti erők az összefogás helyett egymásra dobálták a 
sarat és alig ejtettek igazán szót az igazi ellenfél a 
kommunisták ellen. A második fordul6t követő eredmény 
után tehát bekövetkezett amitől rettegtünk. hogy Szent 
István országát hitehagyottak és levitézlett pufajkások 
fogják az elkövetkező időszakban vezetni. 

A kudarc másik forrása az volt. hogya magyar nép 
egy nagy részét nem a választási igérgetések érdekelték. 
hanem az. hogy látszólag a "gulyás kommunizmus" alatt 
jobban éltek és azt akorszakot sírták vissza. Erre azt a 
bizonyítékot tudom felhozni, hogya választ.ísok elötti tíz 
napban a televízióban sorazatosan dokumentációkat 
sugároztak a kommunizmus rémletleiró1 . Hom Gyulát a 
reform-kommunista pártvezetőt is megtámadták azok. 
akiket megkínzotl pufajkás korszakában. A képek meg
rázóak voltak. de a fiatalok úgy nézték azt, mint egy 
"horror" filmet szoktak - a valótlanság teljes tudatában. 
19.56 ról sem sikerült velük megértetni az igazságot. Nem 
veszik komolyan a kihalóban lévő "aggastyán hősöket". 
akik sajnos nem a kommunistákat támadták. hanem 
egymást szapulták unos-untalan. 

Ahol én jártam senki nem hallott arról. hogya 
kádári kommunisták két millárd dollárt vettek fel aminek 
egy részét "Isten tudja" hova teltek és egy másik részéből 
létrehozták a "puha-kommunizmust". A kölcsönt mosl 
kell visszafizetni !!! A reform-kommunisták mélyen 
hallgatnak a magyar nép elött arról. hogyajelen gudasági 
helyzet nehézségei elsősorban nekik köszönhető. helyette 
az MDF kormánykoalícióra próbálják ráhCtzni a vizes 
lepedőt. A józanul gondolkodóknak látni kellet volna. 
hogyaposztkommunista igérgetéseknek nem lehet stabil 
alapja. hiszen a kommunista rablógazdálkodásról való 
áttérés a piacgazdálkodásra nem következhet be egyik 
napról a másikra. de még négy év alatt sem ... 

Én azt is tudom. hogy sokan sértve érezték 
magukat azért mert az MDF vezette kormányzat mellőzte 
őket. Sajnos sok ízben a volt pufajkások kapták meg a 
~síros,állásokat és az előléptetést. A magyarságjövőjének 
erdekeben azonban el kellett volna ezt felejteni és mindent 
megtenni az összefogásért. Mert ezután a mellőzötlek nem 
csupán mellőzve lesznek. hanem talán üldözve is. 

lsten óvja Magyarors7.ágot! Adjon erőt arra, hogy 
a keresztényi és nemzeti erőt képviselők felmérjék a 
történelmi pillanatok súlyosságát és egyesült erővel 
szolgálhassák a magyar nép ga7.dasági és kultúrális 
életben tartását. 

••• 
9 -
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EGY PLÉBÁNOS EMLÉKEZETE SZER I NT. 

Gyurkovics Béla maroslellei plébános közlése alapján "Egy csendőr,egy 
deportált" cím alatt a Magyar Nemzet 1992.aug.17-i számában olyan cikk 
jelent meg,mellyel a hazai újságok nem szívesen foglalkoznak, mivel a 
csendőr emberséges mivoltát domborít ja ki. Sajnos, az otthoni sajtó leg
nagyobb része, mindenáron azt igyekszik bizonyítani, mintha a m.kir. 
Csendőrség kéjes szadisták gyülekezete lett volna. Azért fontos ez,mert 
így akarják igazolni azt a sok törvénytelen bántalmazást, hamis íté
leteket ,hozó bírósági döntéseket és egy életen át nem szűnő üldöztetést, 
amivel a háború után a Csendőrség tagjait sujtották. Az alábbi kis epi
zód is azt igazolja, hogya parancs lehetett bár szigorú, a csendőr 
mindíg igyekezett azt emberségesen végrehajtani. 

A fent nevezett Gyurkovics Béla plébános cikkét szószerint ismertetem: 
~ A Csendőrség és a kollektiv felelősség elve " cím alatt közölteket 
szeretném egy igaz történettel kiegészíteni. Kisteleken szolgáltam, se
gédlelkészi beosztásban. Két gyógyszertár volt a községben: az egyik 
Dr.Kiss Lajos, a másik Dr. Major Ágoston tulajdonábán. Major Ágoston 
gyógyszerész úr alkalmazottja volt: Moréno Emmanuel gyógyszerész. 
Tavasszal történt, egy Kovács nevű cső. kapott parancsot, hogya Szeged
ről elindult, deportáltakat szállító vonathoz kisérje ki Moreno Emma
nuel gyógyszerész urat, mert közéjük kell azt besorolnia. 

Déli 1 óra lehetett és Moréno úr még nem ebédelt. Ekkor Kovács csen
dőr kerékpárjával visszasietett dr.Kiss Lajos gyógyszerész úrékhoz,hogy 
ebédet vigyen Moréno úrnak. Dr.Kiss Lajosné, született Szabó Sarolta, 
(még élő tanu,lakik Kistelek, Kossuth utca 11 szám 'alatt,) zöldborsó 
levest és túrós palacsintát küldött ki Marisa nevű ruszin háztartásbeli 
alkalmazottal az állomásra. Moréno úr könnyek között fogyasztotta el az 
ebédet, mielőtt a vonat megérkezett volna. 

Azért közlöm e történetet, hogy rámutassak Kovács cső. abban a korban 
megnyilatkozó emberségére .... " 

Eddig a figyelmet érdemlő igaz történet, amely nem volt egyedülálló 
emberséges cselekedet megnyilvánulása a csendőrök részéről, a zsidóság 
sajnálatos deportálása során. 

Ha Kovács cső.a parancsot nem hajtja végre, úgy parancs-megtagadás 
bűntettéért hadbíróság elé állít ják, és főbelövik. 

Ilyen alapon tövábbi ezrekkel pusztultak volna a csendőrök, s a Tes
tületnek nem 39-40 %-a, hanem akár 65-70%-a is odaveszett volna a Ha
za védelmében, de a zsidókat nem tudta volna megmenteni a deportá- ' 
lástól. 

A háború náci őrjöngéséért Magyarországot felelőssé tenni igazság
talanság. A zsidóság szenvedését minden igaz magyar elismeri, de a 
háború nem csak a zsidóságot sújtotta, hanem az egyetemes magyar nemzetet is, 

melynek a zsidóság CSAK EGY TÖREDÉKE. 

SIMON FERENC BAJTÁRSUNK BEKÜLDöTT CIKKE ALAPJÁN. 

+ + + + + 
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MEGEMLÉKEZÉS A LUDOVIKA AKADÉMIÁRÓL. 

e Mivel a M. Kir. Csendőrség tisztikarának jelentős része a Ludovika Akadémiáról került 
a Testülethez, ezért megkülönböztetett érdeklődéssel olvastuk a MAGYAROK VILÁGLAP
JÁ:ban megjelent cikket ezzel a nagymúltú intézménnyel kapcsolatban Bánffyné Kalavszky 
Györgyi tollából. A cikk címe: II így éltek a Ludovikán II, A cikk a Hadtörténeti Muzeum 
fénykép gyüjteményéből vett régi képekkel illusztrálva mutatja be a Ludovika Akadémia 
évtizedes működésének emlékét. 
Néhány idézetet veszek át a cikkből : 

. . • A Ludovika Akadémia 
oktató-nevelő tevékenysé
gét 72 esztendőn keresztül 
rejthette ki. A megalapítás
ra irányuló törekvések -
múr a X I X. század legeIejé
től - azt célozták, hogy a 
katonai tudományokat ma
gyar nyelven, magyar kép
zőintézetben oktassák. A 
Ludovika ügye ezáltal 
messze túlmutatotl a hon
védség ügyén, az egész ma
gyar nemzet ügye lett. Csak 
sok évtizednyi kitartús, úl
dozatvúllalás, egy bukott 
szabadságharc és a kiegyc-

után valósulhatott meg 
régi nemzeti óhaj. 
Az I K72. évi XVI. tör

vénycikk így rendelkezik: 
.. Az 1808. évi VII. és 1827. 
évi XVII. törvénycikk értel
mében Pesten felállítani 
rendelt magyar katonai in
tézet mint magyar királyi 
honvédségi akadémia állít
tatik fel, és Ludovika Aka
démia nevet fog viselni ." 

Az intézmény megalaku
lásútól kezdve egészen a 
megszűnéséig akadémia el
nevezéssel működött, ami -
az akadémia szó legúltalá
nosabb értelmében - főis
kolai jellegű felsőbb szakis
kolát feltételez. A gyakor
latban aZllnhan húrolll. egy
mástól lényegesen eltérő 
időszakra lehet osztani a 
Ludovika 72 éves tőrténetét 
aszerint, hogy milyen ren
deltetéssel, oktatási rend
szerrel, képzési szinten mű
ködött .••• 

, .• Igazi akadémiává az 
1897. évi X III. törvénycikk 
révén vált a Ludovika. Ez a 
törvény az egész honvéd
tisztképzést új alapokra he
lyezte, a Ludovika Akadé
miát a bécsújhelyi Mária 
Terézia Akadérniával egy
szintű és s7.ervezetü taninté
zeUé alakította. Elrendelte 
továbbá egy honvéd főreái
iskola felállítását soproni 
székhellyel, melyet az aka
démia előkészítő iskolájá
nak szánt. Ezzel egy időben 
két hadapródiskola létesült 
Pécsett és Nagyváradon. 

1898 őszén, az Erzs~bet 
királyné halála miatti or~zá
gos gyászban, fényes külső
ségek nélkül, szerény ün
nepségen nyitotta meg ka
puit a katonai főiskolává 
átszervezett Ludovika. Eb
ben a rendszerben műkö
dött megszűnéséig, I 944-ig. 

Az ezt követően beúllott 
változások a lényeget nem 
érintették. Időlegesen m6-
dosult a képzési idő, volt 3 
évfolyamos, 4 évfolyamos 
időszak, a világháborúk 
idején pedig rövidített ki
képzések és idő előtti fel
avatások. 

A honvédség átszervezé
sét természetesen követte a 
Ludovika is. Az induló két 
fegyvernemhez képest (gya
logság és lovasság) 1940-re 
már több mint tíz fegyver
nem szúmúra biztosította a 
tisztutánp6tlást. •• , 

A tanul6évek legszebb. 
legemlékezetesehb pillana
ta az volt, amikor arany 
csillaggal a gallérjukon az 
új hadnagyok búcsút mond
tak az akadémiának, és 
szent fogadalommal vállaI
ták a legönfeláldoz6bb sor-

. sot, hogy hazájukért, ha 
kell, életük feláldozásával 
is, vitézül és férfiasan har
colnak. 

A tisztavatás ünnepségét 
a monarchia idején a kirftly . 
születésnapján, augusztus 
18-án, 1920-t61 pedig Szent 
István napján, augusztus 
20-án rendezték meg. Erre a 
napra díszbe öltözött az : 
épület, a park és az ünnep-' 
ség minden résztvevője .• . . 

". A nyilvános ünnepségre 
az akadémia parkjában ke
rült sor. Mire a kormányzó, 
vagy képviselője megérke
zett, az akadémikusi ulaku
latok, a felavatand6 hadna
gyok, a tiszti és tanári kar 
példás rendben felsorakoz
~a~, hogya Himnusz hang
Jai mellett díszelgéssel kö
szöntsék a magas rangú 
vendéget és kíséretét. . 

A rogadás után az intézet 
parancsnoka szólt az életbe 
kilépő tanítványaihoz. Ezt 
követően az új hudnagyok 
letették az esküt, majd a 
rangidős kilépett a sorból, 
és búcsút mondott a múso
dik otthonukat jelentett in
tézménynek, kifejezte a fel
avatottak hilláját és köszö
ne tét mindazoknak, akik 
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felkészítették őket vállalt 
hivatásukra. Beszéde végén 
felszólította bajtársait az 
ősi magyar szokás szerinti 
kardrántásra. A kirántott 
kardok. pengéinek össze
csengése mellett .. a hazáért 
mindhalálig!" felkiáltússal 
pecsételték meg esküjüket 
az ifjú hadnagyok. 

Ezutún következett a kor
mányzó, .vagy képviselőjé
nek ünnepi beszéde. A nyil
vános ünnepséget a száza
dok díszmenete zárta be. 

RÁNFFYN~ 
KALAVSZKY GYÖRGYI 

lull,)mán)'IIS fUfllunkalólu 



KÉPEK A MÚLTBÓL 

Az 1901-ben avatottak és 
az 1943-ban avatottak ... 

A csónakház és a csónakázótó 
1920-as évek. 
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Nyári kihelyezésen a huszárok 
1901 - 1904. 
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VIII. 

A VEZETŐSÉG LEVELESLÁDÁJÁBÓL. 

v.D.Gy. ( Wellington,N.Z.,) 1994.IV.13 .•. " A Bp.-i bíróság az íté
letemet megsemmisítő határozát alapján nekem 11 évi "rendőrfőhadnagyi" 
fizetést ítélt meg rehabilitáció fejében. Hát ez is valami. Legalább 
erkölcsileg. Ezt az összeget nem hozhatom ki az országból. Ha lányunk, 
vagy mi hazamegyünk, megvásárolhatjuk szükségleteinket. Addig húgomék 
kezelik. .. " 

( 1994.V.5.-) " Meglepett, hogy az Endreyalapra befutott ösz-
szeg ilyen hamar összejött. Endreyegy természetes választás volt, igen 
eszes és széleskörűen tanult ember. Kevés van ilyen-fajta manapság. 
Irányunkban való tevékenysége nagy mértékben függ a küszöbön álló vá
lasztások eredményétől. Várakozással nézek elébe, hogy saját lapján 
kivűl, milyen newsmediát vesz majd ígénybe. 
Akármi történik is, Te felbecsülhetetlen szolgálatot tettél a Testüle
tünknek, meg egyénileg nekünk is. Hosszú ideig föláldoztad minden sza
badidődet, amit mindnyájunknak méltányolni kell, ez kötelességünk is ... " 

P. A. (N.J.USA.,) 1994 feb.21 ... " Édesapám nevében küldök egy 
US 15.-dolláros csekket. Apu jól van ~gészségileg és Mindnyájuknak 
üdvözletét küldi. 

T. L. (Budapest) " Kellemes húsvéti ünnepeket és jó egészséget 
kívánunk a lakásavatás alkalmával. Gy.Béla ítéletét megsemmisítették. 
P.Gy.fhdgy. honvéd hadnagyi rangját visszakapta. G. Elemért fhdgy.-ból 
ezredessé, M. Andort hdgy.-bóI alezredessé és S. István fhdgy.-ot 
pedig őrnaggyá léptették elő, a tartalékos állományba. Decker József 
(hdgy.,1943.évf.) gyászjelentésén századosi rf.-ot tüntettek fel. 
( 1994.III.2. + 1993. Karácsony.)" 

v. N. L. (Cleveland, OH. ,USA.,) " ... Megkaptam a várvavárt B.L. 
ezévi 1. számát. Nem restellem bevallani, jól kisírtam magam, amikor 
felejthetetlen előljárómról a megemlékezést olvastam. Négy év aláren
deltségében, fél hadműveleti területen, három óra Milwaukee-i lakásán 
ezelőtt húsz évvel. 19 évig voltam a Testület tagja, de nem emlékszem, 
hogy lett volna egy "rossz" előljáróm is! Pedig én sem voltam sem jobb, 
sem különb, mint a többi Bajtársam. Ugyanígy voltam a harctéren.De vol
tak,akikre csendőrszívem utolsó dobbanásaival is szeretettel gondolok 
és emlékezem. így v.Ághy Zoltán ezds.úr,(Zoltán bá'), Liscsinszky, 
Náray, Csepi, Czigány, Temesváry, Köllő, Jórend ... és még hányan, med
dig folytassam? Hová lett ez a magyar fajtánk lelkéből nőtt Testület, 
hová lett a magyar csendőr, a törvény és népünk nyugalmának őrzője? 
Búcsúzom Százados Uramtól, soha el nem múló szeretettel: Lajos.( Érk.: 
19 9 4 . VI I. 7 . - ) 

Özv. V-né G. (Galánta, Szlovákia) ... " Drága férjemnek most volt ápr. 
25-én halálának második évfordulója. Együtt ezzel szentmise is volt a 
helyi templomban, amit Józan Lajos esperes úr szolgáltatott. 65 évig 
külföldön éltem és megmaradtam magyarnak. Ide jöttem vissza Szlovákiá
ba,mert itt él a rokonságom és a szüleim is itt vannak örök nyugalomra ~ 
helyezve. A férjemet is idehoztam· eltemetni, mert annakidején így be-
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széltük meg. Így legalább virágot vihetek sirjaikra.Búcsúzom tisztelettel 
és szeretettel. ( 1994, máj. 5. ) 

A. Zs. (M.T.A. ÖBKI Botanikus kert, VÁCRÁTÓT) .•. 2.7.1994. "Mindenek 
ellenére néhányan együtt vagyunk, feltételezhetően a közel jövőben egy 
kicsit bővebben is beszámolok. Addig is szeretettel köszöntlek,ölel
lek: II aláírás." 

A jóleső megemlékezést hálásan köszönöm. szeretettel üdvözöllek,ölellek Benneteket: 
Dr. Kiss Gyula. Közp. Vezető. 

L. B. (Budapest) 1994.jun.6.- .•• " Mind a két leveleteket és Sándor 
írásait is megkaptam és hálásan nyugtázom. "Magyarország, a két ' oldalról 

vágott fa" nagyszerü írás, amit sokszorosítottam és barátoknak tovább 
adtam ... A döbbenettől még nem tértünk magunkhoz, de hát ez van, s ta
lán meg kell értenünk, hogy az újonnan felnőtt korosztályok az anyagi 
jólétet, vagy annak a reményét nézik, ők nem élték át, amit a mi kor
osztályunk, nekik már '56 is "mese", s rövidesen úgy állnak a gyerekek 
az ünnepség alatt, mint mi márc.15.-én, ami akkor hihetetlenül mesz
szinek tünt fel, pedig csak 70-75 éve történt. "Kinek nem borja, nem 
nyalja", mondta egykor Zrinyi, s csak a mi korosztályunk esett kétség
be, mert bár a nyomástól megszabadultunk, s talán nem ismételhető, de 
az emlék olyan súlyos, hogy azt felejteni nehéz. Még Ti is tanul
tátok SaJó S.: " Magyar ének 19l9-ben " c. versét ... " Mint egykor Er
dély határán felriasztott utolsó bölény, / Úgy állsz most népem, oly 
riadtan, árván, búd vadonának reszkető ölén .••• " 

v. G. M. (Beaconsfield, Que. Kanada), 1994.jun.14.-" A 2.sz.Kör-
levelet megkaptam, az öröm számomra hatványozódott, mert ebből látha
tom, hogy egészségi állapotod megengedi ennek a nehéz feladatnak a vég
zését, valamint azt, hogya Szemere Bertalan Tudományos Társaság segítő 
kész. Magam részéről, ha szerényen is, néhány dollárral ehhez a nemes 
ügyhöz hozzájárulok. Amellékelt csekkről elismerést nem kérek, mert 
a bankon keresztül az átvétel igazolva lesz. 

szerény kérésem lenne, Bajtársam, ha hazatérsz, rövidesen néhány 
sorban, mint magán véleményedről a végzett munkádról tájékoztatnál . 
... Cserkész köszöntéssel, kívánok jó munkát ..• " 

P.Gy. (Budapest) 1994.jun.9.- ... " Bocsánatot kérek a hosszú hallga
tásomért. Ápr.22-iki kedves leveledre nem válaszoltam és csak most kö
szönhetem meg a címemre érkezett B.L.-eket. (5+1). egyet már elküld-
tem Nyiregyházára Radnay Lacinak és egyet személyesen vittem le Cegléd
re Deli Benő özvegyének, Bözsének. Megnéztem a sírját a temetőben,
nagyon szerettem azt a kedves fiút, hiszen életünk futása csaknem ugyan
az volt. A hadifogsága után járó kárpótlását megkapta, de a börtönben 
eltöltött éveiért még nem. ügyvédnője már beadta a Legfelsőbb Bíróságra 
a kéreImét, hogy ítéletét semmisítsék meg. Talán sikerül? Dr. Kovács 
Jenőnek és Gyurkovics Bélának sikerült, sajnos, Homoki Lacinak nem, 
sőt fellebbezési joga is azonnal megszünt. A két előző tárgyalást vé
gighallgattam. Símán folyt le mindkettőjöké. Hála Istennek! Babi fele
ségem gondolt egy nagyot és visszakérte hadnagyi - gyalogsági - rend
fokozatomat a H.M.-től és azt meg is kaptam. Éljen a Haza! Ez a titulus 

__ azzal jár, hogy járhatok a honvédkórházak valamelyikébe, üdülhetek és 
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járhatnék egyéb militáns rendeltetésű rendezvényekre is. Ebben a te
kintetben óriási az összevisszaság, van, aki alez. lett, van aki szds~ 
etc. Elmúlt szombaton kicsi csapatunk összejött Simonyiéknál és kitű-~ 
nő halászlé mellett beszélgettünk el-eltűnőfélben lévő emlékeinkről. 

Ami halottaink gyüjteményes összeállítását illeti: csinálom, járom 
Babival a temetőket, bogarászom a régi címtárakban és telefonkönyvek
ben, éppen a múlt héten találtam meg a Farkasréti temetőben Tánczos 
Feri szds. sírját, és megtaláltam az öngyilkos Zajzon Ferenc szds.öz
vegyét is. összességében csak annyit, hogya csapattisztek közül 
357 halottról tudok, nyug.áll.-ban 96+; a gazdászati tisztek közül 
+ 60; a létszámban szerepel 34 hősi halott, int. táborban 
és hadifogságban + 10, baleset következtében + 7; légi tevékenység 
során + . 2; öngyilkosságot követett el 171; 29-et elítéltek és 10 mártír 
halált halt a hadifogoly táborba való kísérés közben, vagyagyonverték. 
Ezekről a személyekről általában van ráutaló adat a forrásanyagokban, 
de mindíg újabb és újabbak kerülnek elő és így a lista kiküldésével 
várnom kell. Talán átadom Neked, Saci, ha Pestre jössz, akkor még át 
is beszélhetnénk.- a legénységről nem beszélek most,. keresgetem őket és 
igazolni próbálom sorsukat .•. Sok-sok levelet írkáltam szerte a világ
ba, kérdezősködtem, nyomozgattam, hol sikerrel, hol frustrációval vég
ződött keresésem..... " (Megjegyzés: a II + " jele a II meg halt ll szó helyett áll) ______ 

T. D. (Linz, ausztria) ••• " .•. A magyar választás eredményéhez: 
8, OOO. OOO választóból 2,480. OOO nem választott. 
A leadott szavazatok 33 %-át kapták a "szociálisták", tehát a választók 
cca. 23 %-a választott kommunistát ( első szavazás ). 

A második menet eredménye hasonló, a kommunisták kb. 25 %-ot kaptak. 

Okok: a pártfegyelem él! Az ország legerősebb szervezete változatlanul 
a kommunista párt. Mindegyik elment szavazni!. 

A volt Antall párt ellen világszerte egy kampány folyt éveken át, bel
földön is, hiszen a médiák a régi crew-k kezében maradtak. Az átlag
embernek nincs saját véleménye, ezt alkotni alig képes. Elhitték, hogy 
a nyomort Antall csinálta. 

A 31%, akik nem választottak, emlékezett a szép időkre, amikor a 
cédulák számozva voltak. Jogos félelem, a többség át akarja vészelni 
a nehéz időket, kockázat nélkül. 
És a FŐOK: Nincs magyar értelmiség! A Nemzet gerincét megtörték ! 

M.B. (Zalaegerszeg) 1994.máj.15.- " ... Csak nincsen valami bajod? 
Ugyanis mind névnapodra, mind húsvétra küldtem köszöntőt számodra.Nem 
köszönetet,csak nyugtázását vártam soraimnak.Így csak egy nagy kérdő
jel van előttem hogylétedről. Azóta volt több "mini" és "midi" bajtár
si találkozónk. De létszámunk mindíg kevesebb, míg mind el nem fogyunk. 
Legutóbb v.Alács Gyula évfolyamtársam távozott el az élők sorából. 
Múlt évi 50 éves jUb.összejövetelén még ott volt.Többen már a B.L.-t is 
megkapták .•... " 

- 56 -



, . 

• 

ÓDA AZ ARANYKOR RÓL 

( 1994 Újévre. ) 

Domokos Sándor. 

Miután megértem szép arany-koromat 
És újesztendőre ürítek poha+at 
Abban a reményben,ha az Isten éltet, 
Együtt érünk meg még száz újabb újévet. 
Aranykorban élünk, melynek sok előnye 
Ha mind sorbaveszem,elszédűlök tőle. 
Arany már a fogam,arannyá lett "más" is 
És ami nem arany,az örökké fáj is. 
De hát ez csak jó jel ,abból tudom: élek 
amit nem használok sem sorvadt el végleg. 
Helyes e korunkat aranynak becézni: 
A gyógyszer számlánkat aranyban kell mérni. 
Mikor piruláim nap-mint-nap kimérem, 
Pénzben felbecsűlöm és magamba kérdem: 
Ma kettőt veszek be,de holnap már négyet, 
Ez már minden öröm, amiért még élek? " 
Minden ismerősöm azzal tartom számon, 
Hogy hány pirulát szed naponta barátom? •• 
Van, aki csak kettőt, szomorú a sorsa, 
De, ha arany-kort él, hátrányát behozza. 
Mert van barátom, aki napi hetet 
Pirulázik reggel, csak úgy früstük helyett. 
Van, akire neje vigyáz, mint egy sárkány 
Beletöm vagy húszat és különös látvány, 
hogyan beszéli rá mit sem sejtő párját. 
"Megfiatalít ez!" ezzel piruláját 
Orra alá teszi. Hashajtót is rásóz. 
Némelyik feleség rosszabb, mint egy ÁVO-s. 
Én az aranykorban még csak kezdő vagyok, 
De sokra vihetem, hogyha így haladok. 
Lesz még gumi párnám és motoros székem, 
Halló-készűlékem és vérszűrő-gépem, 
Műtüdőm, műszívem és még sok "mű" más is, 
Így el "mű"-vészkedem a végállomásig. 
Legjobb az aranykort nem komolyan venni, 
És az áldásait nevetve viselni. 
Mert azért előny ám,hogy nem kell megérnem, 
Amíg ez a világ felfordúl egészen. 
Mikor a lopás lesz az erkölcsi érdem, 
És az igazmondást megbüntetik, kérem. 
Mikor egynemű lesz még az emberpár is. 
Ha csak rágondolok, rosszúl vagyok máris. 
Mikor majd az állam osztja szét a drogját 
És mindenki be kell vegye az adagját. 
Kik egymást szeretve hűek lesznek végig, 
Azok, mint őrűltek, azilumban végzik. 
Ha az abnormálist megnevezni mered: 
Vigyázz, mert a végén "bolond" lesz a neved. 
Eljön az idő, hogy az lesz majd a norma, 
Hogy csak az normális, ki durva s goromba. 

Arany éveimben legnagyobb vagyonom, 
Hogy nevetni tudok másokon, s magamon . 

- 51 -



IX. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

" HADAK ÚTJÁN" Bajtársi Híradó, a Magyar Harcosok Bajtársi Közös 
ségének tájékoztatója. Hungarian Veterans P.O.Box 190 Etobicoke "D" 
Toronto, Ont., M9A 4X2 1994.május-juniusi számából: 

Vitéz Szendi József, volt csendőr6rmester 
"Csendórsors" címmel önéletrajzi könyvet írt, melyben 
őszintén elmondja az akkori idők, a háború dúlta 
Magyarországon körülötte lezajló eseményeket, 
Hernádnémetitől Floridáig. 

Olvasása közben, mindazok előtt -, akik abban 
az időkben éltek odahaza - megelevenedik a múlt, 
a valós történelem. Ott vagyunk Magyarországon a 
betörő oroszok elől menekülőkkel vidéken, majd 
Budapesten karácsonykor, a várba szoruló katonaság, 
csendőrség, a sikertelen kitörés, a menekülés, és ami 
azután történik a kommunista Magyarországon. Egy 
csendőrélet nehézségei: Á VÖ, szembesítések, de soha 
sem követett el bún cselekmény t, nem vett részt a 
deportálásokban, mégis megbélyegezték csendőr 
mivolta miatt. Olvassuk az 1956-os szabadságharc 
híreit, ami megbukik és Szendi József volt csendőr 
élete megint bizonytalansággá vált. Nincs más hátra, 
mint a menekülés az utolsó pillanatban. Jugosilávia, 
majd Franciaország, végül Amerika. Mindvégig a 
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1994 MAJUS - JUNIUS '" . 

bajtársi összefogás, segítség, amit jó olvasni a 
. könyvben. Azzal fejezi be könyvét: "Ma, 1990. február 

26-án, amikor önéletrajzom befejező sorait írom, 
töltöm be a 75. életévemet és mint gond nélküli 
nyugdíjas élem életem utolsó periódusát a napsütötte 
floridai Sarasota városában. Azzal a hittel és tudattal 
fejezem be soraimat, hogy mindazt, amit magyar 
hazám és nemzetem megkövetel egy fiától, maradék
talanul, legjobb tudásom szerint teljesítettem." 

Sajnos nem úgy lett, ahogyan elképzelte. Búne lett, 
hogy megírta az igazat, s ez nem mindig nyugtattja 
meg azokat, akik megfogadták, hogy életük végéig 
üldözni fogják a csendőröket. Sokan azt is neheztelték, 
hogy olyan neveket említ meg könyvében, akik még 
ma is otthon élnek. Ez igaz, de vitéz Szendi József 
nem íróember, még mindig a volt cső. őrmester, aki 
becsületesen tiszteli az igazságot. Magyarországon is, 
Amerikában is vádat emeltek ellene, könyvét elkoboz
ták. Hosszú tortúra után Magyarországon felmentet
ték, de még nincs minden tisztázva, mert a csen dór-

sors v~lóban csendórsOTs. Könyvét Miskolcon újra
nyom ták és akit érdekel, aki csak teheti olvassa el. 
Ára postaköltséggel együtt az olvasóra van bízva. 
Megrendelhető: American S.AS. P.O.Box: 7161 
Westchester, Il. 60151-7161 USA 

+ + + + + • 
" ERNEST ESCAPADES " címmel FORRÁS ERNŐ volt m.kir.cső.főhadnagy 

(1942.évf.) ez év tavaszán adta ki élettörténetét angol nyelven. 
A könyv humoros, jól olvasható az angol-amerikai közönség számára. 

A sí-sportban elért eredményeit írja le, s a haszon egy részét az Alz
heimer betegség kutatására ajánlotta föl. ÁRA: S 10.00 US dollár + posta

költség. CíM: Ernest FORRÁS, 7 SUNOAN ORV. MALVERN Victoria Australia. 
+ + + + + 

" KOLDUS ÉS KIRÁLY" címmel FINTA IMRE volt m.kir.cső.százados (1935. 
évf.) 1994.VIII.20-án hozta ki önéletrajza I. kötetét Torontoban (Ont., 
Kanada), mint a Magyar Írók Világklubbja 100 kötetes sorozatának 6.köte
tét. 1912-1951-ig írja életregényét, élményeit Magyarországon, Németor
szágban, Franciaországban, míg végül Kanadában állapodik meg. 

A kötet több verset és fényképet is tartalmaz. ÁRA: S 10.00 dollár. 
Kapható a Szerzőnél : Mr. Imre FI NTA, 747 Saint Clair Ave., West, Apt.: 711 

Toronto, Ont. M6C 184 Canada. 
+ + + + + 
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-e KÖZLEMÉNY 

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történetÍ Tudományos Társaság és a 
Rendőrtiszti Főiskola közös szervezésében megrendezésre kerül a VI. Magyar 
Rendvédelem-történeti Tudományos Konferencia. 

A konferencia témája: A két világháború közötti lv/agyar Királyság rendvédelme. A 
rendezvényen 24 előadás keretében - a rendvédelem jogi szabályozásátóL az irányító 
minisztériumok szervezetén át, az érintett testületek tevékenységének feltárásáig -
kerül bemutatásra a korabeli magyar rendvédelem. A témacsoportokhoz tartozó 
előadások után lehetőség nyílik vitára. 

A konferencia helye: 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., a Rendőrtiszti Főiskola 
Főépülete, "A" terem. 

A konferencia ideje: 1994. október 18-19-20. Megnyitó: 09l!2 (regisztráció 07lJl-tól) 

A hét végén - kellő számú jelentkező esetében - fakultatív programot (múzeumIáto
gatás, városnézés, kirándulás) szervezünk, amelyre a konferencián lehet jelentkezni, 
külön térités ellenében. 

A konferencia nyelve: magyar és német. A szinkrontolmácsolás is biztosított. 

Részvételi díj (a fakultatív program nélkül): 
csak ebédfogyasztás eset én 
szállással és napi három étkezéssel 96 DM 

600.- Ft. 
5 700.- Ft 

Aszállások 1994. 10. 17 -én 1420 és 1720 óra között foglalhatók el a konferencia címén, 
és a fakultatív programban részt nem vevőknek 21-én 10l!2-kor kell elhagyniuk. 

A részvételi díjat postai utalvány on kérjük feladni az OTP Bank 530 - 011440 - 8 
számla javára. A szervezőknek az 1994. szeptember 20-ig beérkező utalványokat áll 
módjukban elfogadni. 

Információ: munkaidőben (36) l - 166 58 50 
Dr. Őry Károly és Dr. Keserű István 
1016 Budapest, Alsóhegy u. 16-18. 

Rendező Bizottság 
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LAPZÁRTA UTÁN ERKEZETT: 

I. A VEZETŐSÉG HÍREI: 

CSENDŐR BAJTÁRSI LEVÉL 

1995-ben az egymás közötti összeköttetés fenntartására. 

Kedves Bajtársaim! 

Testületi és közösségi közleményeinknek az MHBK két havonkint meg
jelenő" HADAK ÚTJÁN" c. tájékoztatójában való megjelentetéséhez kértem 
vitéz MARTONFALVAY HUGÓ, MHBK központi vezető hozzájárulását, aki 1994. 
VII.20-iki levelében támogatja elgondolásomat. Egyben megbízta BORBÁS 
KÁROLY-t a "Hadak ÚTJÁN" felelős szerkesztőjét, hogy általam fölkért 
KISS GÁBOR bajtársunkkal vegye fel ez ügyben a kapcsolatot és beszéljék 
meg a részleteket. Dr. Kiss Gyula 

Központi vezető. 

KISS GÁBOR MKCsBK központi 
az alábbiakat: 

vezetőhelyettes 1994.VIII.23.-án jelenti 

" Az a szomorú tény, hogya 47 év óta a csendőr-bajtársakat összekötő 
és tájékoztató BAJTÁRSI LEVÉL utolsó száma van kezünkben, két megoldás 
közötti választásra kényszerít. 

Az első, az egyszerűbb. Emlékeink szemfedőjével beborítani csendőr 
múltunk és jelenünk rezonanciáját és megköszönni Jegenyés Pálnak és az 
őt követő szerkesztőknek, hogy hűségesen, önzetlenűl és példaadóan szol
gáltatták a bennünket összekötő erőt. 

A másik megoldás - az eddig megkérdezett bajtársak, szinte egyhangú 
véleménye szerint, - egy II részt bérelni II a kéthavonkint megj elenö " HADAK 
ÚTJÁN" bajtársi híradóban. Ebben,- ha lerövidített formában is,- de to
vább folytathatjuk a csendőr bajtársi összefogást és tájékoztatást je
lentő közleményeket. 

Az idő rövidsége miatt, csak azoknak a bajtársaknak a hozzászólását 
kérem, akik a HADAK ÚTJÁN-ban a CSENDŐR BAJTÁRSI LEVÉL kiadását ellenzik. 

Az előzetes megbeszélések értelmében 1995 januárban kezdjük az első 
közös számot. Egyelőre két oldal terjedelemben hozzuk a csendőrérdekű 
közleményeket" CSENDŐR BAJTÁRSI LEVÉL" címmel. Határidő: 1994.XI.30.-

A hozzájárulás összege: $ 15.00 US dollár. 

Kapcsolatos levelezést és 1995-re szóló hozzájárulást alábbi címemre 

kérem: Mr. GABRIEL G. KISS 
5324 Pineview Way 
APOPKA, FI. 32703 USA. Bajtársi üdvözlettel: 

KISS GÁBOR 

MKCsBK központi vezetőhelyettes. " 
+ + + + + 
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SZÜLETÉS: 
DEBBY (Calgary, 
fiuk született, 
nevet kapta. Az 
fiúunokája. 

II. SZEMÉLYI HÍREK: 

GRATULÁCiÓ 

Ifjú SZABÓ GELLÉRT GARRY D. és felesége született ŐSZ 
Alberta, Kanada) hírűl adják, hogy 1994.VIII.19-én kis
aki 6 lb. 12 oz. és a szent keresztségben JAMES ALEXANDER 
újszülött SZABÓ GELLÉRT bajtársunk két leányka után első 

Szívből gratulálunk és kívánunk további egészséget, növekedést az 
sok örömet a szülőknek, a családnak és a nagyszülőknek is. 

újszülöttnek, 

+ + + + + 
KINEVEZÉS: Vitéz JÓZSEF ÁRPÁD kir. herceg 1944 julius 2-iki hatály

lyal DOMOKOS SÁNDOR bajtársnak a VITÉZI RENDBE való fölvételét elrendelte. 
Aláírás: vitéz DETRE GYULA, a Vitézi Rend kanadai Törzskapitánya. ) 

Gratulálunk! Küzdj tovább közös eszményeink megvalósításáért. 

Calgary , '994. augusztus 20-án. 
Dr. Kiss Gyula 

az MKCsBK központi Vezetője. 

+ + + + + 

LAPZÁRTA UTÁN ~RKEZETT 

FELHfvÁS: 

Kérjük Bajtársainkat, - hogy önkéntes 

adományaikat a Közösség fenntartására 

továbbra is a Központ c:rmére S 'zrvEtskedJenek 

továbbftan i, melyet, természetesen, ezentú I 

is nyugtázni fogunk. 

A Magyar-" Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 

Központi Vezetősége . 
.. 

------------------------------------------



x. 
FELHÍVÁSOK, HELYESBÍTÉSEK, 

NYUGTÁZÁSOK: 

KERESÉS: 

~ . . J 

&-

BÁLI NT PÉTER csendőrt. ( Vagy PÉTER BÁLI NTOT ) keresi: P A A R R Ó Z S l. 
aki vele együtt volt a veszprémi fogházban. Aki valamit tud róla. értesítse az alábbi címen: 

Mrs. Rózsi PAAR 
P.O.Box: 50 
ALBURY. N.S.W. 
AUSTRALlA ( Sz . B . 1994 . VIII. 16. - ) ................................................................................................ ......................................................... .... ........... . .... .. . ............... . 

NYUGTÁZÁSOK 
------------------------------

Az MKCsB K Vezetősége ezúton is köszönettel nyugtázza 
Közösségünk fenntartására kapott önkéntes hozzájárulásokat 

és felülfizetéseket : 
1994 márc. 4-től CJug. 28- ig 

Sz. B. Melbourne-i MCsCsK BL US 250.00 A. Gy. 
csoport BL 220.00 U. J. BL 100.00 Dr.A.T.L. 

Dr.A. F. BL US 25.00 M. B. BL US 15.00 ifj.A.T.L. 
~J. P-né SA+ BL US 100.00 B.M.Z. 

Sz. G. BL 12.00 v.B.T.E. 
~,YJ v .K. L-né BL 12.00 Dr.K. Gy. 15.00 ~v.H.Á-né 
2w.Dr.V.T-né BL 20.00 Sz. J. 10.00~. I-né 

BL US 20.00 
BL US 25.00 
BL US 20.00 
BL US 35.00 
BL US 25.0Cl 
BL US 25.C. 
BL Au. 25.00 

özv.M. F-né BL 25.00 K. J. 15.00 Dr.T.Gy. Sydney 
P. I. BL 

özv.P . Ch. BL ..,.,...--..-
Ozv.J. I. BL 
~ 

M. J. BL 
M. B. BL 
K. J. BL 

N. N. 
Zs. Gy. Sao Paolo 

csoport 
Dr.K. L. 
Dr.Sz. S. Toronto 

csoport 

20.00 v.R. I. 10.00 csoport BL 360.00 
39.35 F. L. 10.00 B. J. BL 25.00 
20.00 Sz. G. 10.00 Sz.P. London 
35.00 D. S. 10.00 csoport BL 72.49 
35.00 J. B. 10.00 v.D. Gy. BL 20.00 
35.00 Özv.K. L-né 10.00 Özv.H. S-né BL US 25.00 

MKCsB K költségfedezetre Calgaryba: 

1994 márc. 4-től aug. 28- ig: 

US 100.00 U. J. 100.00 

US 250.00 Ay. Zs. US 100.00 
50.00 S. F. US 100.00 

1,500.00 

+ + + + + 
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v.H.J.J. 
L. A. 
S.F.J. 
P. I. 

132.00 
50.00 

120.00 
US 50.00 



~ Dr . H. E. BL 
-I v. V. B. ," 

S . F . / BL 
{ Dr . Sz .L .~ BL 
/ G. B. '/ BL 

v . p . f . K.I BL 
ö . A . I. BL 

V v . ' . I . I BL 
I f1HBK Cal garY,; 

x. 
ELYESBITis t NYUGTÁZÁSOK 

I'f"YU GTÁ ZÁSOK 
az MKCsBK Vezetősége ezuton is 

, , 

köszönettel nyugtázza a Közösségünk fönntartására 
kapott önkéntes hozzájárulás okat 

és felülfizetéseket 
1993 szeptember 16-től december 31- ig 

25 . 00 ls . L. B. L. 100. 00/ h "pfjh . BL DM 
US aO •. oo IK . K. B. L. ' 25 . 001 J B . T. :8 ./ CsJ US 

25'. 00 vDr . K. Z. B. L. &S •• m1 . 100)09-: P . I . BL US 
50 . 00 .,/özv. J -né S. A. I0 QOO / ,/A. 1h BL U.ü 
20 . 00 ( Dr •• L. BL 25 . 00 / ~zv . Gy . - né BL 
25,. 00 ~ . A • .I BL UG 2ú . oo í fl zv . O. P- néBL 
15. 00 I L. BL · 20. 00 , ~ 9zv . v . K . D-né BL US 

US 25-. 00 .,rv . Sz . L. BL US 15 . 001 ::CZv . v . ~ . L-né BL US 
S. . 29 . 63 

1994 január l-től március 4-ig 46 
/ V. K. &IG. 13~/ 50 . 00 A. I . BL 40 . 00 Dr . F. Gy . B 

& dz . L. vB z . s . BL 20 . 00 B. L. B 
Dr . S'z . L BL , 60 . 00 P . J . BL 20 . 00 B. K. BL 
K. I . BL 20 . 00 h . F. BL 20 . 00 Özv. P. I-né BL 

-né BL 20 . 00 P . B. BL 25 . 00 j Özv .~z . L-né BL 
• I-né BL US 20 . 00 ~r .B . -!lé BL US 30. 00 ~. F . BL 

tzv . S. H-néBL lúO . oo r . K. L. EL US 25 . 00 ,s. F BL 
o . I . J . BL 20 . 00 ~r-: •. J . ~S . E BL 24 . 00 v . P. L, BL 
~ . B. BL 60 . 00 ~v . Dr . T . O . BL US 20. 00 K~JJ . y . BL US 
V. I . BL 12 . 00 Dr . K. Gy BL 12 . 00 vv . R. I . BL 
R. • BL 12 . 00 K. J BL 12 . 00 Sz . ,~ . BL 
M. I . BL 12 . 00 K. L. ~y 18 . 00 1 . ". · BL ~ us 

v B. J . BL 20 . 00 Zs . Gy . Uci 125 . 00 ~~Y y . ~ : J-~ U 
F. D. BD.oUS 2 . 00 ao 
H. L. BL us 20. 00 J . B. ~.B . BL ~ 
K. J . ifj . BL US2C . oo r'~CsCsK r~e~bourne-i csop 
Sz . J . BL US 20. 00 " '\ 

... 
HKCsBK kö1tségfedezetre 

/ 
~1994 január 27-től márciu 4-~g 

lCO . oo,'! ,lJ. I . Dr.l 100 . 00 V' •• J . U . 
vUd50 . 00, \A . ~,J US v-100 . oQ. / , . I . US 

US 100 . 00 / fi, . 'V,~ . ~ .. tJo / 100 . 00.1 ~.J . J . ' . D. U .... ' ___ ~~, 
US 100. 00' 4' . B. : U ;/ 100 . 00l',$.. F . US 
US 70 . 00f\KJ· I . 00 1,500. 00 ' .A:e . ~ . U3/-)NO(é' 
US lúO . oo ·l F . 131 . 50,/ . l'-1 . Z. us -
US 5C . oo '~ J . ,...ID: ~300 . 00 v . '.-:8 .. I . Bu l? u.~ 
II lO 8;..)' r K J - UC' \....1(,0 88 ,1 . J -; uY, . ..., 
Du ICi' : ~r, • •• • o • Ivu : I( z.Na'7 U,:;,Transfer 

US / J 260. 00 ~I. U.;;> 
l . 

- =j~~ 

,50 • 00/ 
12 . 00/; 
25 . ocw 
30. 0Q/ 
40 . 00/ 
25 . 00/ 
15. 00/ 
20 . 0~/ 

100. 00 
35 . 00 
20 . 00 
20. 00 
20. 00 
20 . 00 
15. 00 
20 . 00 
20 . 00 
12 . 00 
12 . 00 
15. 00 

~ r86~80 

100. 00" 
100 . 00/ 
100'. 00 

5C . 001 

100. 00 / 
100 . o()oi 

í28 :ö~ 
500. 00..-
100 . 00 

• 


