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KARÁCSONYI LÉLEK 

Gyenge a szó és a toll annak leírrására, 
hogy az észak-erdJélyi magyarság micso
da örömmel, lelkesedéssel fogadott 
bennünket 1940.ben, a 22 éves elnyo
más után. De aiIg múlt el egy-klét hónap, 
ezt a lelkesedést kiábrándulás, csaló
dás, szomoruság 'Yáltotta fel, mert nem 
váltottuk be a felszarbaduláshoz fűzött 

ményeket. Közigazgatásunk salakját 
zúdítottuk az ottani lakosság fejlére, 
amely - kevés kivételtől eltekintve -
nem ismerte és nem is akarta megérteni 
az erdélyi lelkiséget. - Látva emig-Tá
ciós léletünk visszásságait, káros kinö
véseit, nemegyszer felvetődik bennem a 
kérdés, ne'm éri-e maid hasonló kiálbrán
d'Ulás és csalódás otthon szenved.ő ma
gyar népünket is a nyugati emirrrációval 
szemben? 

Sokan írtak már arról, mi lenne a 
magyar emigráció követendő útja és kö
telessége, Eze~kel most egy rövid cikk 
keretJében nem lehet foglalkozni, csak 
gyet ragadok ki feladataink közül, ami
ek alapián tisztán egyéni és lelki kér

dés. - Előttem fekszik egy jóbarátom 
szomorú levele. amel)'iben arról iértesít, 
hogy egyik közös, öreg, ny.omorék, :!iéIig 
vak bal'átunk, miután már nem bírta 
tovább az éhezést, a téli hideget, az elvi
selhetet1en nyomort: Vléget vetett életé
nek. Hozzáfűzte, hogy amíg ő - a bará
tom - munkaképes volt, öreg, elhagyott 
barátunkat állandóan segélyezte, de 

mert önmaga is munka- és keresetkép
telenné vált, úgy próbált otthoni sze
rencsétlen Ibarátunkon segíteni, hogy vé
gigjárta tehetősebb honfitársainkat és 
csekJély adakozásra igyekezett őket rá
bírni. Fáradozása eredménytelenül vég
ződött. Csupán egyetlenegy magyar rér-

. tette meg és segített egy tőle telhető cse
krélységgel. A többiek mind mereven el
zárkóztak, még egy olyan jómódú ma
gyarnak se voU egy dollárja erre a célra, 
aki egy báli estére szemrebbenés nél
kül kivágott 300 dollárt. - Ha csak ez 
az egy szomorú eset lenne, a'InirőI tudok, 
szóvá te tettem volna. 

Kedves Bajtársaim! Ma Szent Kará
csony ünnepét, ra Szeretet földreszállt 
Fejede~mének születésnapját ünnepel
jük. Szeretruém hinni, hogy a csendőrök 
szíVIéhez utat találnak a szeretet szavai 
és nem utánozzák kérked.ő, ·bálozó, de 
kőszívű honfitárs unkat, akire Isten ér
demtelenül pazarolta bőséges áldását! 
Ugy látszik, hogy az ilyen embeI"ből 

nemcsak az emberszeretet, hanem II ha
gyományos magyar gavalléria is kihalt. 
- Mit várhat ezektől az Otthon? - Kér
ve klérlek Benneteket, ne kövessétek ezt 
az útat! Legyetek ezután is fennen hor
dozói lés tanúbizonyságai a z áldozatos, 
szeretettel, megértéssel teli magyar lé
leknek, mert ez tesz bennünket alkal
massá az erős, kitartó munkára, amely
lyel - mind összefogva - felszaibadít-



hat jUk szenvedő magyar népünket és 
felépítlhetjük rombadöntött Hazánkat! 
Valljuk SZJéchenyivel, a Legnagyobb Ma
gyarral együtt: "A szeretet nem ront, 
hanem alkot! A'mi egyeseknek lehetet
len, sokaknak könnyü!" 

Ezzel a Ihittel, meggyőződéssel, ezzel az 
összetartó, megtartó és lépítő karácsonyi 

szeretettel szorítok Veletek kezet Szent 
Karácsony Estéjén és kívánok minden 
Csendőr Bajtársamnak és minden Csend
Őr Családnak boldog karácsonyi ünnepe
ket. 

Nyugaton, 1964. Karácsony. 
vitéz Király Gyula, ezredes, 

a MKCSBK vezetője 

A nagyváradi tanzálszlóalj a Hadak Útján 

A húsz évvel ezelőtt za:j:lott és szinte 
percenként változó események:,ől, saj
nos nem 'Volt id&n és alkalmam feljegy
zéseket készíteni, de a Hadak Utján 
nincs is különösebb jeleIlltősége sem a 
dátU1moknak, sem a rohamosan változó 
esemiényeknek. Igy csupán az akkori 
idők , e~mosódott, de igen szomorú és 
fájó emlékei alapján kivánok megem
lékeZIlii azoln~ól a deI1ék csendőr bajtár
sakról, akik fiata~ duzzadó erőben, a jö
v.őben vetett reményekkel és büszke ma
gyar öntudattal, tudomány szomjasan 
a nagyváradi országos Csendőriskola 

tantermeiben készültek a csendőrpálya 
továbbfolytl;atására. 

Ez a kiváló tanzászlóalj 5 századból 
állott. 1. századhoz tartozók 35 év körü
li, határozott k(){ffioly tekrintetű és meg
jelenésfi, a legtöbb már csa~ádos, mint 
a testület piHérei, az őrsparancsnok

képző század hallgatói voltak. A 2. század 
hallgatói a járőrvezetői truüolyamon kIé-
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szültek a közbiztonsági szolgálat önál
ló ellátására. 3-5. század mind kiszol
gállt katonák, mosolygó, jókedvű f,iataI 
pr6bacsendőr tizedesekből áMott. Én 
magam aZ első századhoz tartoztam, 

Oktató tiszt jeink és segédoktatóink 
igen nagy felkészültségrŐl tanúskodtak, 
minden vonatkozásban, de a háborus 
évek körvetkezményeroént reánk szakadt 
nélkülözések, az állandó lfégiriadók és 
bombázások, nagyon megnehezítették a 
helyzetünket. Az idő kereke azonban 
nem állt meg és már a zár6vizsgáról 
tanfolyam befejezéséről suttogtunk. 
vonulásoknál már gyakra-n került sor 
közkedvelt nótánkra "Galléromra fel
varrják III kisgombot" . _ . A próbacsend
őröktől pedig szállt felénk a nólta hang
ja, hogy "Már én többet csendőrkáplár 
nem leszek" ... 

Románia vára-tlan átállása, az ellen
ségnek hazánkba való 'hirtelen betörése, 
átlhúzott minden számításunkat,' meglhJiú-



sított minden tervünket és nem kímél
te tanzászlóaljunk'at sem. Egy váratlan 
parancs folytán mind a jv., mind a há
rom prbcső századot a kiképző tisztekkel 
és segédoktatókkal együtt a tordai sza
kadéknál küzdő és Dél-Erdély Vlédelmét 
ellátó Ibonvéd egységek megerősítésére 
vetettek be. Két hét után Révész 
őI'lm., az egyik pI'lbcső. század oktatóse
gédje, mint ,futár jelent meg Nagyvára
don. K,érdéseimre az a~áJbbiakat mondot
ta el: "Századunk az eUenséggel szem
ben lévő dO'mbvonulatot tartja megszáll-

a. Minden legkisebb mozgásra tüzelnek 
k , mi viszont lőszer takarékosság 

szempontjából csak akkor v~szonozzuk a 
tüzet, Iba nagyon jó cél mutatkozik. En
nek _ ellenére az ellenség egy lépést sem 
tud előre mozogni és tehetet!enségük
ben szóosövön kiabálnak át nekünk ma
gyarU'l, hol szép propaganda szavakkal, 
hol durva káromkodás ok és szídqlmazá
sok közepette, hogy ne lőjjünk, mert 
nagyon meg f.ogjuk bánrui." - Kérdé
semre elimondta még Révész ŐI'lffi . , hogy 
már e-Iég sok halott juk és sebesült jük 
van. TQ\Vá'bbi sok katona szerenosét kí
vánva búcsúztam Révész őrm-től. 

Fentiek után a laktanya teljes védel
me, valamint a város és annak közeli 

rnyékén egyre sűrűbben feLbUlkkanó 
artizánok f.elkutatása és megsemmisíté

se, az ,őpk . klé:pző századra hárult. Ez a 
szolgálat fokozódott a lJégitámadások 
után keletkezett közvesZlélyes helyek 
feldocitésével, azok lezárásáJval, 1:»ztosí
tásával és a szükséges intJézkedJések meg_ 
té'telével. 

Emlékezetem szerint szeptember vé
gén a tordai szakadéknál törtJént, saJát 
,arcvonulunk áttörése után az ellenség 

majdnem feltartózta1Jbatatlanul nyomult 
elő Nagyvárad irányába, ahogy azt a ké
sőbbi idők igazolták, nyiaván azon szán
dékkal, hogy Nagysza:lonta irányából 
előre törő szintén el'lenséges rékkel egye
sülrve vegyék birtokJba Nagyváradot. 
FJgyIik szép szeptemberi napon kaptuk 
a váratlan paranCSOlt, hogy az őpk. szá
zad !hallgatóit levizsgázottaknak minősí
tik, ami különben október elsejével lett 
volna esedékes. Mindent csomagOt1junk 
össze - hangzott tovább a parancs - és 
a ládáinkat lezárva, felcíimezve kJészítsük 
el, csupán járőr felszerelésünk marad
jon kint. 

Örömmel varrtuk fel a kitüntető őrs
parancsnoki kis goonbot. 

Majd később kJözölték velünk, hogy a 
magasaJbb vezetJés a honvéd és a belügy
rnliniszt1él1iummal történt húzamosabb 
tárgyalások után századunkat is igtény
be vette. Nem lehet leírni azokat az arc
kifejezéseket és azokat a szemcsillogáso
kat, amit a századunk erre a hírre muta
tott. Altalában va'laJmennyien örö'mmel 
vettük tudoonásul a közlést. Én máris 
rajparancsnokként gondolkozta.m és ,el
raktároztam a csendőr tudományomat s 
kezdtem előkészíteni a katonai tudáso
mat: felderítés, hizto si'tás , összeköttetés, 
fedezés. rejőzés, álcázás, burlwlás, rajta
ütés, tJőI'Ibecsalás, vezetett tűz, csatár tűz, 

stb. stb. Másnap reggel korán ébresztő, 
reggeli .és járőI'lfelszere1éssel, tábori sap
kával sorakozó az udvaron. Itt 14-15 fős 
csoportokra osztottak szét bennünket. 
Minden csoport kapott egy golyószórót 
és fejenként 2 darab ikézigránátot. Ter
mészetes a puskánk és lőszerünk már 
megvo1t. Most minden csoporthoz beosz
tottak 10-12 rendőrt . Ezek feilszerelése: 
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tölténytáska, puska, táborisapka. De ru
házatuk ugyanaz la sötétkék egyenruha 
volt, amelyIben az utcán a forgalma t irá
nyították, épipen csa'k a fényes kard és 
a fehérkesZityű hiányzott. Egy ilyen mó
don összeko'mlbinált szakasznak voltam 
paran<!Snok helyettese és a ogolyószórós 
raj parancsnoka. Sza:kaszparancsnokom 
egy-két nappal ezelőtt a LUJdo'Vikáról .k.i
került fiatal hdgy, Zoltay Mlild.ós volt, 
aki most vail.ószinű mosolyogva olva'Ssa 
irásomat. Szabadföldön jól kipilhenve aZ 
akko,ri idők izgalJmait és fáradalmait, 
kisfiának mesélget róla, 

Mliután midennel elkészü1tünk, követ
kezett az eligazítás és az út'bainditás. Az 
eligazítás lényege az volt, hogy mi nem 
harcolni megyünk, hanem az a felada
tunk, hogy az egyenként, vagy csopor
tokiban V'isszavonu1ó honvédeket gyüjt
sük össze .és kísérjük a megadott he
lyen tartózkodó hadtest parancsnokság
hoz. Ezzel. indJu:ltunk el. Sza:'kaszunknak 
egy román határmenti kisfaluba kellett 
IIlltn!él előbb eljrutni és az eligazításban 
megadott feladaton kivül, a község szé
lén húzódó magaSlaton a polgári lakos
sággal védőállást keHett kiépíttetni. A 
községet elég gyorsan és szerencsésen 
értü:k el. Itt hon~éd határőrséget ,és egy 
munkás századot találtunk, de már ösz- . 
szecsomagolva, indulásra készen. Mi 
azonJban ,megkezdtük feladatunk végr.e
hajtását. Megmd1l'lt la védőállások kiépí
tése; majd egymásután jöttek a ,kisebb, 
nagyobb v'isszavonuló hon'Véd csoportok, 
pár órán belül már egy egész zászlóalj
ra való honvéd gyűlt össze, külön'böző 

fegyvernemekből. VOltak 1lisz1Jek, tiszt
helyettesek tisztesek különböző könnyű 
és nehéz g)ralogsági 'fegyverek, fogatolt 
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járművek, stlb. stb. Alhogy gyűltek a visz
szavonulók, úgy közeledett az egyre erő
södő halreizaj is. Mire az összejött egy
ségeket a megadott helyre lkísértük, lIllár 
nagyon közelről éreztük az egymás után 
robbanó ágyúlövedékek füstjét. De szin
te egymást kergették a sebesültszá!1litó 
gépkocsik is s míg a hadtest parancsnO'k
ságnál csak egy pár perc pilhenőre meg
álltunk az egyik épület eresze élIlatt, 
mert időkö:lJben az eső is megeredt, volt 
alkalmam látni életemben először, ho
gyan kapkodtáJk ki az egészségügyi kia
tonák a gépkocsiJb6l :a 'sebesülteket, ho
gyan rendezrtJék szakszeruen, súlyosa] 
vagy könnyebb sebesült, él-e még, vagy 
már nincs szüksége orvosra stb. 

'f:agadhatat'lan, hogy fenti [átvány és 
az ,egyre fokozódó harcizaj , la közeledő 
eLlenséges páncélgépkocsik dörgése nem 
ilgen n'övelte harci'ked'Vemet. De a pa
rancs és kötelességteljesités azt diktál
ta, hogy előre! Igy parancsnokoIll'mal, a 
fdatal hdgy-gyal, együtt már reánk sza
kadt sötét estén zuhogó esőben indJul
trunk viSSza előző helyünkire, azon jó 
reményben, ho'gy ott maradt egységün
ket, a hatJárőrséget és a munkás száza
dot ott fogjuk találni. Az erdő szegélyén 
eLhúzódó kocsiúton már vissza nem me
hettünk, mert onnan tüzet kaptunk. I: 
kilhúzódtuIlik a közeli kukorica iföldekre. 
H~gy egész éjjel. szakadó esőben, hol 
jártunk, mennyi útat tettÜnk meg, azt 
nem 1lUdom, de a kora reggeli órákban 

odaértünk az elhagyott kisfaluhoz. OU 

a szélső házak eresze alatt ácsorogva 

egy hOllMéd csoportot találtunk, egy al
ezredes .parancsnoksága alatt. A m!i. visz

szaihagyott egységünknek, a határőrSiég-



nek és a munkás századnak már semmi 
nyonna nem voU. 

De már arra nem volt időnk. hogy az 
előző napon kiépített védőállásokat meg
szMljuk, mert az ellenség vaUószÍnűen 
észre Viett bennünket és oldalról hatal
mas tüzet zúdított ránk. Igy kénytelenek 
voltunk felv,enni a harcot és csak foko
zatosan, halrcolva szivárogni vissza Nagy
várad irányába. A reptér melletti erdő
ben, a reptJéren és a nagyszalontai út 
mentén már mindenütt harcok dúltak, 
így akarva, nem akaI1Va kénytelenek vo[-

nk k,emény iharcok árán mentenli az 
_tünket. Többi csoport jaink az alrcvo

nal külöllIböző részein hasonló nehéz 
he'lyz.etbe kerültek. Tudom, hogy Nagy
várad föterére befutott 2 szovjet tankot 
csendőrök semmisítettek meg. A város 
egy rés2'Jét csendőrök tisztogatták meg a 

beszivárgó oroszoktól. A Szentjános köz
ségbe beszivárgott román századnak a 
Kőrös-gázlÓján való átkelését és ezzel a 
Nagyvárad védelanét ellátó egységek 
hátbatámadását egy pár csendőr és egy 
pár hOlllVédból álló csoport akadályozta 
meg, ebben magam is benne voltam. De, 
mint v. tőrm., vo[tarrn terepkutató, fel
derítő és összekötő járőrparancsnok, 

szolgálatvezető és alantos tiszti beoszi1:ás
ban. Ott volltam V1itéz Peterdy alel'lere
des úr, Nagyvárad város 'Védőeg}llSég pa
rancsnoka mellett, mint összekötő 1Jhtts. 

. egiészen az utolsó kitörésig. s ezzel az 
lI!tolsó csendőr egység megsemmisülé
séjg. 

A későbbi harcok folyaJmán truálkoz
tam nélhány tanzászlóaljbeM csendől1baj

társsal NagykáUó majd Tiszapolgár 
környékén. Szombathelyen talá1koztam 

HIVEN BECSÜLETTEL VIT~ZÜL 
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MINDHALÁLIG! 
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Kulcsár József szds úrral az őpk. isko
la századparancsnokával. Láttam nagyon 
sok sebesült és hősi!h'a'lált ha!lt csendőr
bajtársat. De, !hogy az egész kemény 
harcos tanzászlóalj tis:m:jeivel segédok
tatóival és hallgatóivail. együtt' hova tűnt 
el, azt ma már felkutatni szinte lehetet
len. Tudom, hogy nagy többségi1k be
vonult a ihJalha1JaHan hadsereg!be. Sokan 
kerültek ihadMogságba és ezek közül ta
lán sokan ma is az ólombányák mélyén 
várják sorsuk jo1)brafordulásAt. Talán 

* 

élő v>1tézek is vannak, akik vaJaIhol 
csön<lben megihúzódva élik a maguk egy
s2leru életét. 

Én az Qpk. képző szd-tól szahadföldön 
élő egy ttiszt és 4 v. tőmn-rÖll tudok, de 
a:kár élnek, akár [halnak, legalább húsz 
év után hajtsuk meg .az eliEtmefés zász
laját és ~evett kalappal tisztelegjünk a 
kemény harcos m. kir. nagyváradi 
Csendőr Tanzászl6ail.j előtt! 

v.T.R 

A ..szer:kesztö ,hozzáffizése a nagyváradi tanzlj harcaihoz: 

A román árulás következtében dél 
felm hazánha tört ellenség átkelt a 
Déli-Kárpátok szorosadn és igen rövid 
idő alatt elJérte a magyar határt. Ma
gyar védelem j,ófo.I1mán nem . vo~t, az 
árulásra senki se gzátnútott s csak igen 
kevés magyar e~őt tudtak a rendkívü~!Í 
túlerővel támadó szovjet csapatok ,ellen 
bevetni. A tordai csatában rés~evő 
csapataink jóformán teljesen megsemmi
sűltek. Igy a nag)"VIárad!i tanzászlóalj 
járőrtá'rs rés járőflVezető szá2ladai a kez
det kezdetén felmorzsolódtak. A harcok ' 
hesv,ességére jeUemző, hogy Garay Ist
ván százados, századparancsnok és Ba
lázs József föhadna'gy, szakaszparancsnok 
hősi halált haltak. Embereik zöme is 
elesett. 

A súlyos harcokban a hadijelentések 
kiemelték Forrás Ernő hadnagy nevét, 
~ szaka.száva[ megsemnúsítette ,a Nagy
váradra betört egytik szovjet páncéltörő 
ágyus üteget és .2 ágyút zsákfmányolt 
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sértetlenül és átadta előljáró honvéd pa
rancsnokságána:k. 

v . T. B. bajtársunk Kele:t-Magyaror
szágon élő h'Ozzátart'Ozói 1944. őszén ,hi
Via,tal'Os levelet kaptak a Magyar Vörös
keresZttill, hogy T. B. tőmn, az erdélyi 
harc'Oktban elesett. A szovjet hadsereg 
magatartására jellemző, hogy az el:f'Og
Wt nagy;váradi tanzálSzlóalj ládáJit fel
bontva a szovjet katonák csendőr egyen
rulhába öltöztek és T. B. tőrm, zubbo
nyáJba hevarrt nJévcédulát egy szovjet 
halottról vették le a magyar egészsé. 
ügy'i. kat'Onák és a'z ellenséget magyar
ként temettlék el. Garay István száza
dost is csendőr egyenruhába öltözött 
'Or'Osz'Ok lőtMk le. (A sz'Ovjet magatar
tása a geruf<i nemzetközi VÖl1Öskereszt 
egye2lmény dicsőség<ére válik egyéb
ként!) 

v. T. B. tőrm. _bajtátsunk 1945. jaruuár
jában .ilSmét hadibosztáSlba került és ra
jáJval résZtvett az ellenségtől visS7JaÍog-



lalt Székesfehéwár kö7Jbiztonságának 
megszilárdításában. A frontvárosban tel
jesített kiirválóan vitéz magatartásáért 
másodszor került felterjesztésre a Ma
gyar Nagyewst Vitémségi f:rem-re , az 
elsőt nagyváradi honViéd parancsnolm: 
v. Peterdy ,Wez. ÍI1ta /meg. 

Az ellenség ellen vitézül és mindiha

lálig küzdő nagyváradi tanzászlóalj 

csendőr harcosait követte később az égi 

útra a zászlóalj parancsnoka is: vitéz 

Pétenffy Jenő ezredes. 

Leg)"en áldott dicső emlékük! 

TOKIÓ, 1964. 

A tokiÓi olimpiászon ismételten bra
dro'san szerepelt mag)'lar csapat meg

dobogtatta tminden igaz magyar szívét 'az 
emigrációban ,is. 

Ismét 10 olimpiai bajnokságot nyer
tünk! A magárahagyott, elfe'lejtett ma
gyar nemzet újból megmutatta. mit ér! 

A magyarság teljesítményét legjob
ban úgy érZléllreltetihetjük, ha a népesség 
arányait tanulmányozzuk. A statisztika 
arányában a Szovjetuniónak 210" az 
USA-nak 190, Japánnak 100, Kanadlá1nak 
18 aranyéT'Ill'et kellett !Volna nyernie. 

A lIllagyar sport naggyátételének igazi 
és VJalMi hátterét megvilágítja az a[ábbi 
19'55.fuen írt újságcikk, meiyet te1jes 
erjedetmében kÖzlünk. 

~ (1)). kir. Testnev,eIési Főis'kola szerepe 
a magyar sport naggyá tételében 

A Trianontban gúzsbakötött Ma'gyaror
szág az 1920-as évek elején hiJhetetlen 
erőfeszítéseket tett mind gazdasági, mind 
lelki és szellemi vonalon, hOgy az alélt
ságh61 megtalálja I(l kiv'ezető utat. 

A nelll2Jetgyű1és 1923-ban alkotta meg 
az úgynevezett testnevelési törvényt, 
melynek titkos oélja az volt, hogy az 

E1ntente ellenőrzés 'alatt áUó .ország a 
sporton és testneve~ésen k'eresztül n'evel
jen egy t~stileg és lelkileg ouy edzett ü· 
jú:ságot, mely femőve képes lesz a haza 
elrablott területeit ViÍsszaszerezni és egy 
nemzeti szellemű, keresztény társadal
mat kiépíteni . 

Ez a testnevelési törvény a fenti irány
elveket szem előtt tal1tva úgy intézke
dett, hogy egy főiskolát keH szervezni, 
me1ynek :hallgatóit a ,fenti szelle'mben 
keH kikétp~~i, hogy hivatásának lIllegf,e
leljen. 

A magyarság vezetői tehát d'eHsmer
ték a sport és' testneveMs óriási nemzet
nev,elm jelentöség;ét, mely a társadalmat 
átgyúrja, Imegedzi és megerősíti. 

Igy született meg Budapesten 1925-
ben a m. !cir. Testnev'eJoési Föiskola. 

A TF érvente 20 féIi,j és 20 női thalI
gatót V'ett fel, k'i'k nehéz felvételi vizs
gán estek át és Iljégy éven keresitül meg
kapták az elméleti és gyaJlmrla1Ji kikép
zésüket. ,ELméleti téI'en peda~óg'iai tudo
mányokat (léleMan, log:ika, etika, neve
léstan, nevelés'törTténet stb.), egészség
ügy,i ismereteket (Ibonctan, testtan, élet-
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tan, mozgástan, sportegészségtan stb.) 
tanulta k" ezenikívÜ!l nem~etvédelimi isme
reteket ihal1gattak, Vlégiil elsajátították az 
összes sportok elméleti és gyakorlati 
ilsmereteit. A férfi hallgatóknak kötele
ző Ikatonai szo[gálatot keHe:tt teljesíte
niük .és meg kellett szereznJiük a tartalé
kos ,tiszti képesítést. Emellett levente 
vezetői tarufolyarrnot is kellett haUgat
muk, a hárShegyi cserkésZlparkiban pe
dig a cserkJésztiszti képzettséget is meg 
kellett szerezmÜk. Igy aZ évről-évre ki
kerüiJ.ő f.iatal testnevelői tanári ,gárda 
szerte az országban kapcsolatba került a 
magyar ifjúság minden rétegével. Az 
aktív és lelkes Új tanárok a Mvatásos 
tnénerekkel karöl'tve néhány év alatt az 
iskolák, lev'ente egyesületek és cserkész
csapatok melle'tt ott voltak az ország 
összes jelentősebb sportegyesületeiben is 
és teljes erővel megkezdték a tömeg
sport és a tehetségkutatás munkáj'át. 

A magyar sportélet az 1930"as évek
ben :h'ihetetlenül megerősödö'tt, a ma
gyar .sportválogatottak egyik győzel'mü
ket aratták a máSik után, a nemzetközi 
sporlvJadalokon fogalommá válit a "fa,k" 
magyar spor:tszellem. Az ország népe 
l'el'kesen figyelte sportolM munkáját s 
lassankliJcsinek bizonYl.lltak asportterek 
tribünjei. Európai hirűvé vált a magyar · 
labdlarúgás, úS<'Jósport és kizáIiól'agos 
győ:z;m lettünk a vívás, v,iz.ipóló-nak, a~
táink, tornászaink, ÖlkölvivÓÍ!Il.k és bdrkó
zfflnk sikert sikerre haamo2'Jtak az euró
pai túráikon. 

Az 1936-os berlini oliimpda4 jáJtékokon 
pedig elsőízben világs~kert ért el a ma
gyar válogatoU: kis nemzet 'létünkre 3-ik 
helyen Vlégeztünk, megEMme oly nagy 
nemzeteket, mint Anglia, Francia- és 
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Olaszország stb. Ez az olimpiai siker 
fo[yta,tódott 1948-lban Ang'liáJban, majd 
1952-ben HelSIinkiben stb. egészen To
Idóig. 

A magyar spo·rt naggyá lett s mérhe
tetlen nagy szO'lgálatot tett hazánknak 
nemzetközi viszonylatban is, hazai vi
szonylatban is. Nem hiába írta az egyik 
tekintélyes svájci lap az egyik legutóbbi 
olimpiai szereplésünk U'tán, hogy "a ma
gyarság kü'lönleges tehetsége a sportban 
egy kis netrruJet élndakarásánaik,erejének 
feltűnő bizonyítéka, ez a nép ezeréves 
európai szolgáftaoía során, fo'iytonos há-;. 
boruk közt edződött eIiő~é és életre~ 
lóvá ... " 

A névtelen magyar testnevelő tanár 
mellett ott talá'ljuk a nagyokat is: Mi
sángyi Ottó dr.-t, a TF későbbi iga~a
t&ját. a nemzetközi olimpiari. bizottság 
tagiját, az atllétiika világhírű szakértőjét; 
Komjád~ Bélát, a vímpóló spOl1t a!lkotó 
vezérét; Pluhár Istvánt, a labdaru.gás el
mmeti t'lldósát és a magyar rádió utól
éIihetetlen sp o rtb emondój át; a magyar 
hadsereg lVÍ'Vótanárait, a szorgaUmas trfé
nerek százait, kik sikerre vitték a testne
velési tö:rrvényrt; Icéljait stb. stb. 

A szO'Vjet megszállás al'atti ma:i Ma
gyarország vezetöi ,igyekeznek politikai 
siJkert csinálni az élen járó magyar SPO) 
sikel'eilböl. Minden józanul gondolkoW 
ember előtt vílágos azonban, hogy az 
1923-as testneve1ési törvoény megalk(}tói, 
a két világihálboru közti spor.ttanárok, 
trénerek áidozatO's és szorgal,mas ptunká
jának eredménye'it ~'Vezik a mai ,nagy"-
o:k. ' 

A foiat'al magyar testnevelő tanári gár
da pedig befejezte hivatását a második 
világháború alatt, mikor is tarta'lékos 



tisztklént adták életüket a hazáért a szov
jet hómezőkön és a haza földjén. Ma is 
boldogo.k a magyar sporlsikerekért, 
mert embereket neveltek a hazának. em
beriségnek és Isten országának! 

E soro k írója 1940-ben szerzett test
neveléE'.i tanári oklevelet s hajdani kol
légái emllékének áldozik e rövid kis 
cikk kerebében. 

Toronto. 1955 

Szathmáry Károly 

* 
A m. kir. Csendőrség .tisZJtikaráJba'1 4 

okI. t'estneve'ési tanár szolgált. Közülük 
Mogyoróssy Elek szds és Nagy Zsombor 
szds hősi halált haltak, a harmadik 
szo~et fogságba esett és 17 évet töltött 
a "paradicsorrnban". végül onnan bravú-

rosan megszökött és csa.tlakozott Nyuga
ton élő bajtársathoz. 

Ha Magyarország sportsikereihez hoz
závesszük a 7 magyar származású No
bel-díjas tudósunkat: Lénárd Fhlöp (ka
tód sugarak), Bárány Róbert (fülgyó
gyászat), Zsigmondy Győző (ultramik
roszkóp), Szentgyörgyi Albert (C vita
min), Hevesy György (rádióakNvitás), 
Békiéssy György (hallás természettana) , 
Wigner Jenő (atoiIT':energia), valamint aZ 
USA atomenergia tudósát: TeHer Edét, 
végül mindezeken felül árpádházi kirá-

·lyi családunk 4 szentjét (István, László, 
Imre Erzc:ébet) akilret a történelmi Ma
gyar~rszág ado~t a kereszténységnek, 
nyugodttan ellmondhatjuk <1 nagy világ 
szine előtt, a magyarság telj-esítette kö
telességeit a Kánpát-Medenoében. 

Valahol azonban hiba történt s erről 
szól a következő cikkünk. 

Az Amerikai Magyar Szépmíves Céh ... 
Amerika könyvtál1ai tele lYannak ol:Y'an 

forrásmunkákka~ és irodalmi művekkel, 
melyek a magya.r nemtet tÖl1ténellllét, 
kultúráját és lminden nemzetünket értin
tő klérdést hamisítva, elferdít'Ve és az 

azságnak nem megfelelő módon tár
nak az amerika.i .kömlél€lmény elé. Bár 
ennek a magyar~llenes a.knarnJUnkárrak 
fájdalmas következményeit már félév
század óta Sí'Jell'vedjünk, sóhajtozáson és 
beszéden kívül még senki semmit nem 
tett ellene. 

Ennek la hiánynak a ,pótlására alatpí
tottél!m meg az AmeI1ikai MagyJar Szép
mives Céh et, melynek célja, hogy egy 
táborba gyüjtsön össze minden építő 

szándékú magyart, felekezeti és egyéb 
különbségeken felül, egyetlen közös fel
adatra: a magyar jövendő megmentésé
re. 

Az Amerikai Magyar Szépmíves Céh 
mögött nem áll semmif,éle csoportt, 
egyedül ,tagjaina~ magyar tenniakarása 
és nemzetunentő jószándékára épül. 
Egyetlen Ciélja az, hogy tudományos 
és irodrulmi műveket adjon ki magyar 
és angol nyelven, melyek magyar kér
désekben az a:merikM közvélemény fel
világosítására szolgMhatnak. 

Az Amerikai Mia'gyar Szépmíves Céh 
minden tagja, ,é'vi tíz dolláros tagdíj el
lenében, kap egy jelentős értékű magyar 



regJényt magyar nyelven, mely csak 
száJmowtt példányban jelew meg a 
tagok számára és bolti forgalomIba IDem 

kerül. Ugyanakkor megkapja minden 
tag ugyanennek a regénynek angol for
dítását, 'azzal a kéI1éssel, hogy aj1ándékoz
za azt egy angolnyelv ű ismerősének s 
ezzel Js ISzolgáija a magyar j'gazság ter
jesztését. Kap ezenkívül minden tag egy 
hal1mad~k, tudományos értékű mönyvet, 
mely csak angol nyelven jel1enik meg 
s mely egy fontos magyar problémát 
visz a világ elé. A tagok létsm'InáJt meg
haradó angol nyewű .könyveket díjtala
nul küldjük sret az USA és Kanada 
kJönyvtárrainJak és fontos közéleti szemé
ly.iségeknek. Hogy hány példányt nyolm
ta1Jhatunk angol nyelVIben felvilágosító 
hadjáraiunk szolgálatában, az teljesen a 
tagdíjak útján befutó összegen múlik, 
milYel minden utolsó dollárt erre a célra 
hasznáJ.ok föl. 

Ebben a munkámban minden ma
gyaJl'ságJhoz hű amerikai magyar segít
ségét kérem. Ha mi nem végezzük el 
ezt a munMt, senkri se VJégzi azt el he
lyettünk és a szláv árvíz V'églegesen el
nyeli ki:csi Magyarországot. 

Évi tagsági díj tíz dollár, melyet az 
aláJbbi climre kérek: Prof. .Mben!; Wass, 
3837 S.w. 1st ANe., Galinesv:ille, Flori
da. 'Dagdijak nyugtázása a Kanadai Ma
gyarság hasáJbjain, valaJmint lepecsét~lt 
nyugták megkilldése útján történik 

Első könyveink: Dr. Horvátih: Kisebb
ségek helyzete a KáJl'pát-medencében, 
ango~ nyelven. Wass: Atoksori kí~~rte
tek, regény, magyarul és angolul. 

Magyar testvéri szeretettel: 
WASS ALBERT 

Gainesville, 1964. szeptember hó. 
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Az IMKCSBK Vezetőség biztos tudo
máSa szerint igen sok bajtársunk tagja 
már az Amel1ikai Magyar S:z;épmíves 
C{fu-nek. Mi csendőrök létszámunkhoz 
viszonyítva mindig az ,élen swktJunk jár
ni a magya,rság áldozatválla'láS'álban. 

Az MKCSBK Vezetőség levéllel fordiult 
Wass ,Albert p'rofesswr úrhoz és arra 
mérte, hogy angdl- és magyarnyelvű 
könyv,ei közé a kiésőbbi:ek folya'mán ve
gye fel a Im. kir. Csendőr~g történetét 
is, mert szül6ihazánklhoz hasonlóan a há
bOll'ÚvesZ1tés és összeomlás nekünk 
csendőröknek is a tragédiák IméIihetet 
len sorozatát hozta. Az ellenség álrtl....t. 
megszállt ország báJbkormánya Testüle
tűnket is feloszlatta. 

Wass A.Lbert professzor úr kérésook
re a következőket válaszolta: 

"Köszönettel vettem sZÍves sora.itokat 
és a BajtárIsi LelV'él megküldö,tt példá
nyát, mely felemelő és gyönyörködtető . 
Gondolkozno'm a fe'l'V,etett kiél1désen nem 
is kelll: már rég,óta tűnődöm azon, hogy 
ki tudná a magyar csendőrség igaz tör

ténetét megírni? Ha összehozzátok, én 

borldogan felveszem a programba ... " 

Az MKOSBK Vezetőség egy külön bi

. zottsága már összeállitotta a m. kir 

CsendőrSlég történe1Jét és azt rövidesJ, 

Wass Albert professzor úl1hoz juttatjuk. 

mnngráns csendőr 'Bajtárs! Hazát 

szol'gálni lehet munkiával, fegyverrel , 

életáldozattJal, de lehet pénzz~l is! 

IJérpj be tagnak az AmeI1ikai Magyar 

Szépmíves ICéh1be és küldd 10 dOlláros 

tagdíjadalt Wass Albert professzor úr 

eimére. 



FELHIVÁS 
a világon szétszórtan élő magyarsághoz a ll. ,/ilágháború utáni "Népi veszte

ségeink" nyilvántartásba vétele .tárgyában. 

Kedves Magyar Testvér! 
A "Magyar Felsza:baditó Bizottság" -

MFB - elhatározta a TörténeImi Ma
gyarország (csonka ország és az elsza
kított területek) II. világháború utáni 
(1945. május 8., illetve az áldozat lakó
helylé.n.ek a sZO'vjet. cseh, rormán. vagy 
'ugoszláv kézre kerülését követő idő) 

épJ Vesmeségeink"-nek nyHvántartás
ba vételét. 

Ezen nyilvántartáSba tartoznak: 
1. A II. világháboru hadifogoly és poI

gár:i depor.tált halottai. 
2. Kivégzettek, meggyilkoltak - íté

[ettel ,vagy ítélet nélkül, b ö,rtöllJb en, 
vagy tbörtönön kívül éS a megszáUók ke
gyetlenkec1ése folytán megha'ltJak. 

3. Az 1956-os szabadságharc halottai. 
4. Az 1956-os szabadságharcot követő 

pohttkai üldöztetések halálos áldomtai. 
5. De:portáló-, internáló- és munkatá

borokIban meghaltak. 
6. Deportáló., i-nternáló és munkatá-

borokIban szerzett betegségek következ
ényeként, de a kiszabadJuilás után 
eghaltak. 

Szó~al ide tartoznak a hadifogoIy ha
lottak, s mindazok, akik a II. világlhá:ború 
utáni. - úgynevezett "békeidő'ben" po
Utikai üldöztetések, szalbadságlh'arc és 
újab'b politikai üldö2'Jtetések folytán ve
szítették életüket. 

Minden. - a szülöhazán kívül élni 
kiényszerült - honfitársunknak, sajnos 
van legalább egy rokona, egy jó barátja, 

"Űrizd szülőfölded szeretetét" 

egy közeli, a·vagy távoli ismerőse, illet
ve név és adatok szerint tudomására 
jutott magyar testvére, - aki áldozata 
lett az elmúlt tizenkilenc esztendőnek. 

Magyar Testvér: a hallgatásra kény
szerült Ottihon szólal meg Benned, ha 
kréré'sünknek eleget teszel és a legjobb 
'tudásodna-k és igJazságérzetednek meg
felelő k'özléssel' nemzeti szolgál,anunk 
ezen munkáját támogatod. 

K/érjük a "Nép'i Veszteségeink Listá"
ját elkészíteni. Nagyon fontos lenne 
olyan honfitársunk CÍmét is megadni, 
aki, vagy akik a fenti adatok közléséhez 
szükséges ismeretekkel bírnak. 

Dr. Eszterhás István elnök 
Homonnay Elem-ér alelnök 
Falkai Kázmér, 
az MFB Igazgató Tanács tagja 

A "Népi Veszteségeink L'istá"-jának 
rovataii: 

1. Név: 

2. Foglalkozás: 

3. Életkor: 

4. Lakó/hely (ország, megye, város): 

5. A hafál esete, körüIménye, helye): 

6. Mikor: ..... Iév. .. hó ...... n . 
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7. Hol és hogyan temették. el: . 

8. Esetleges megjegyzések: 

Csendőr Bajtársunk! Kérünk, szakíts 
1dőt Magadnak, ülj le asztalodihoz és 
emLékezetből állítsd össze veszteségHs
tádat és ~üldd be a MKCSBK központ
nak melyért előre is hálás köszöneté.t fe
jezi ki a Vezetőség. 

TANYÁT'ÚL AZ ŐRSIG 
Anyósjelöltemet nagyon bántotta, 

hogy aZ 'esküvőnket Apám óhaja szerint 
nem engedte megtartani. - Elkesere
detten tört ,ki ,belőle: 

- Szegény leányom, újból meg van 
fosztva a szórakozástól! - Ilonka elpirul
tan csittitotta, én pedig siettem meg
nyugtatni, hogy Ilonka továhbra is ked
veszerint szóTakozhat. mert Árpád uno
kabátyáJm továbbra is szívesen vállalja a 
gardirozásá t. 

- Október .eleje táj án, vidékről új 
igazgatót kapott a színház. - A Monos
tori utcában. - IloIllkáémhoz közel, meg
vettek egy nagy házat, amely ősi magyar
család fészke volt. - Már ez is elég volt 
ahhoz, ihogy hírük a városban futótűz
ként elterjedjen. - Két gyermekük volt: 
a 23-24 éves Albert és a 19 év körüli 
.AJmália. - A háZV'étellei egy idöbm ter
jedt el az a hír, hogy A1bert a színpadon 
igazi tehetség. 

- A :szÍIliház megnyítása egyik i>zoon-
1>at esti bállal kezdődött, melyen Árpád 
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unOlkabátyám is részt vett Ilonkával. -
Másnap Árpád újságolta, hogya színház 
igazgatójának a {,ia, Ilonkát gyakran 
táncra kJérte tőle. - 1'á:nc után hossza
san elbesZlélgetett vele s állítólag a haza
szállítására a kocsiját is fölajánlot
ta. - IlOlIlka az ajánlatot nem fogadta 
el. 

- A fiú csinos, magas, barna arcú és 
Vlékonyra borotválja a bajuszát. 

- Ilonkában megbíztam, de az édes
anyja? . .. A kíváncsiság sürgetően tusz
kolt hozzájlUlk. 

- Amikor beléptem a szobába, Ilon~' 
egyik barátnője a hentesnének újságolta 
a "nagy" eseményt. - Ugy láttarrn, hogy 
anyósjelöltem szájszögletén örömbe ve
gyült gúnyos mosoly húzódott végig. -
Alig, hogy leültem, a hirt .szépen kiszí
nezve kezdte nekem adagolni. - Moso
lyogva hallgattam, bár úgy éreztem, 
ho,gy a m'érgezett tŐr min d mélyehb en ha_ 
tol a szívembe! - Ilonka igyekezett 
édesanyja szalVait a v'alóságn31k megfele-



Wen helyesbíteni, majd bosszsan kikelt 
magából s azt mondta: 

- Ugy VJélem helyesnek lédesalIlyám, 
hogy i'llőbib lett volna ,mindezt nekem 
elmondanom a vőlegényernnek! 

- Nagyon okos vagy - fedte Ilonkát 
aZ /édesanyja - >és :sértődötten magunkra 
hagyot. - Az esetről - Ilonka és köz
tem - több szó nem esett 

- A hó vastagon takarta a határt és 
a keresztény világ a Megváltö születés
napját készült megfrnnepelni. - A ta
nya udvarában - tisztogatás közben -

csi közeledésére letem figyelmes. -
marosan fölismertem, hogy a fogaton 

Teréz nagynéném közeledik. - Boldo
gan siettem eLé hiszen az lédesanyám 
megtestesítője v~lt. - Karonfogtam s 
vígan ,kísértem a há2lU11k felé. - Köz
ben, lészrevettem, hogy nagyon báJnatos 
és csüggeteg. - Gyanú ébredt bennem 
s kérdezte:m tőle: 

- Nincs semmi baj odahaza? - Oda
haza nincs, - sóhajtott! 

- De mégis, valahol van? - fesze
gettem a kérdést. - Az már tőled függ 
fiam, hogy baj-e va'gy sem!? - nézett 
arcomba keményen. 

- Azt fontos tudnom, hogy miről van 
szó? - A boldogságodról - nyögte ki 

,hezzen - s máris a szeméhez emelte 
. zsebkendőj'ét. 

- Ugy éreztem, Ihogy tőr járja át a 
sZÍ'vemet s mégis fölkacagtam és ekként 
vígasztaltJam őt: - A boldogságom egy 
pi:llanatra se keseritse el Teréz néném. 
- Én az életet úgy igyekszem fogadni, 
ahogyan jön! 

- Hátha úgy van . . . - motyogta kis
sé felderülten - majd az elénk SlÍető 

édesanyámnak dicsérni kezdett. - Sze-

roocséd, hogy ilyen megértő fiad vrun! -
AnyáJm kíváncsian nézett rám és a pi!
lantásomat megértve helyeselt: 

- A1h, ő hamar megérti aZ él,etet, kü
lönben ismered? - Ez, nagynlénémnek 
bíztatás volt. 

- A szobába érve, Teréz néném a 
szék,re leült 's rögtön rátért jövetelének 
aZ olkára. - A hentesékkel kezdte. -
Látszott rajta, hogy fáj neki az igazgató
né 'és a hentesné között 'mindjobban ki
mélyülő barátság, mely csak az igazgató
né :fiának a kedve miatt történik. - Az 
Jgazgatóné legtöbbször ,személyesen esz
közli henteséknél a bevásárlást s ide a 
fia is gyakran elkíséri. - Amália pedig 
az Ilonka !barátságát keresi. - Tea dél
utánokat rendemlek és Mbert gépkoosi
val !Viszi őket a színházba. - S ez mind 
azért, mert Albert halálosan szerelmes 
Ilonkába. - Ehhez még az igazgató úr 
is "veri a nagydobot" s ,m!tndenáron 
Ilonkálból primadonnát akar "faragni". 
- A hentesnémlik ez !l1agyon tetszik, de 
a férje is hozzáigazodik. - Hát igy ... 
De megnyugtat ,édesfiam 'a j ózans ágod , 
- fejezte be TeI1éz nénom a hozzáillő 

szelíd, de mégJs büszke mosollyal. 
- A bánat fojtogatott, de igyekeztem 

őt a bízalmamban megerősíteni. 
- Kedves néném, Ihadd c.sinálják! -

Találok én még ,leány,t! 
- Ez az igazság! - Látod, ezt szere

tem ... - mondta lelkesedőn s magához 
ölelt, mimt valamikor l1égen, oly sokszor, 
majd hirtelen, komoly arcc.al hozzám 
fordult: 

- Arra azonban nagyon kérlek, -
jegyezd meg jÓl - , ha Honka csak egy 
kicsit is szeretn é az úrfit, akkor teljesen 
felesleges volna részükről a "nagy fel-
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hajtás!" - Ki tudja, - mondtam a Te
réz nénémnek - lehet, ,hogy a szegény 
leány gyötrődik, szenved! 

- Albban igazad van, - hagyta hely
ben édesanyám, a nagynéném sza:vait. 

- Az ezt követő első találkozásunk al
kalmával, flélő gonddal figyeltem Ilonka 
arcát. - Szemefényében olykor árny ve
gyült, de 'az csak röpke piUanatig tar
tott ugyanúgy, mint a szájszögletében 
meghúzódó kesernyés vonás. - Ezek 
nem voltak elöttem úja:k, miIYel az ~s

meretségünket .követő időkben, hosszú 
pillanatokig tartották magunkat. 
Megnyugodtam. - Biztos voltaim 'abban, 
ho-gy a menyasszonyom a hinárból min
den id6ben kivágj,a magát s magamban 
mo'Solyogtam a szmészi erőlködJése fö
~ött. 

- Messze volt még farsang, de édes
anyám már arról igyekezett meggyőzni, 
hogy - gyász1lU1k ellenére szüksége mu
tatkozik annak - Ilonkát a farsangi bál
ba, személyesen kísérj em el. - Nem 
szóltam semmit édesanyámnak, mert 
gondoltam, hogy addig még sok minden 
tör~énhet. - Ennek ellenére az óhaiát 
Ilonkának örömmel újságoltam. - Azt 
vártam, hogy örömében a ll1yakamba ug
rik. - Ehelyett fájda~maS'an fölsóhaj
tott, feiét a mell emre szorította, könnyei 
pedig lassan peregni kezdtek s eköZJben 
elcsukló hangon sorolni :keZJdte, hogy 
mi \megy végbe ill szülei és a színhá.1Ji~z
gatóék között. - Végül elkeseredette!l 
tört -ki: 

- Már nem birom! - Menekülnöm 
kell 'in'1.en Iffi.I1ém, menekülnöm! -
Majdnem megfagyott -ereimben a !Vér! 
- Öntudatlanul kérdeztem tőle: 

- De Ilonkám, hát nem bízol magad-
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ban?! 
- Én, itt már nem számítok semmit. 

de semmit! - nyögte ki fájdalmasan. -
Telhetetlenségemben úgy vergődtem a 
keserűség tenge~én, miIl1t egy megfenek
lett hajó. - Az ő szomorú helyzete fáj
dalommal, míg az őszinte I1agaszkodása 
boldogsággal töltött el. - Megfogtam a 
két keZJét s azokat a szíveIIl'hez szorítot
tam és megíglértem neki, hogy minden 
erőmmel a segítségére leszek. 

- Utam nagynénémhez vezetett, akit 
megdöbbentett a hír. - Lebeszélésem 
ellenére is, felült mellém a kocsira. 
hogy édesanyá'mmal tmielőbb tárg)'la~h 

son. - Késő éj:Délig tanácskoztull1k, de a: 
közelgő farsang minden tervünket ke
resztezte. - Viégül is megállapodtunk 
abban, hogy farsang után, vagy meges
küszünk - csendben - vagy Ilonka a 
l1'agynénrnémékhez költözik. 

- Apósjelöltemet nagyon meglepte, 
amikOr farsang délutánján Iheköszöntöt
tem hozzájUk azzal hogy bálba készül
tem. - Felesége a ' két ,kezét némülten a 
mellére tapasztotta s aggodalmasan kér
dezte: 

- De fiam, nem 'lesz egy kicsit korán? 
- Az édesanyám óhajának aIDarok ele-

get tenni ezzel, - d'eleltem Inémi konok-
. sággal mivel az arcán felfedtem a :k~ 

ségbe~Slés árnyát. - Gondba mélyülv~ 
így ejtette ki a szót! - Oh, az édes
anyád! 

- Feldíszített két fogatunk repített 
benrnünket a nagy, sárga -épülethez. -
A táncteremben furcsábbnáJ-furcsább 
jelmezek fogadtak bennünket. - 'Már
már túl volturnk az üdvözlőink tömegén, 
amiko'r egy kecskeszakáUas á:larcot vise
lő fiérfi - magának teretparancsoló 



kézmozdulatok között - elénk törtetett. 
- Halk bocsánatkéres után, még hal
kabban bemutatkozott majd izgatottan 
hebegte: ' 

- lA. nevemet talán 'már hallotta is? 
- Ilonkát régóta ismerem. - Válaszom 
be sem várta, llonkához fordult és eről
tetett nyájassággal kezdte: 

- Ilonka, az álarca pazar, ami a lele
ményességét dicséri. - IMegéreztem, 
hogy ez az ötletes álarc csak magát ta
karhatja. - 19érje meg, !hogy nem ka
pok kosa,rat, ha tánco1ni öhajtok. 

- Ereztem, hogy Ilornka keze remeg 
én kezemben. - Már attól f1éltem, 

hogy felkiált . - Erverése lassan csilla
podott és egy kis szünet után alig halJ
hatÓan buggyant ki belőle : - Köszönöm! 

- Az úrfi jómulatást kÍváint és eltá
vozott. 

- A táncot úgy kezdtem, mintha kötél 
lógott vo'lna a fejem fölött. - Megköny
nyebbültem akikor, midőn a kecskesza
kállú elkérte tőlem Ilonkát. - Azt gon
doltam, hogy 'egy kicsit borozok s talán 
majd jókedv születik belőle! - Indul
tam a söntJés felé. - De mig léptem pár 
lépést, egy röhögő, nagyfogiÚ álarcos 
ieány állta utamat. - Vajon ki lehet 'ez? 
s gondolatom ,közben bohém jókedv;vel 

cba vitt. - Eszembe villant valami 
es lecsaptaun rá: - Veronka! - (j fel
kacagott lés kétellyel kérdezte: - Való
ban csak most ismert fel? 

- Ezen csodálkozik ebben a jelmez
ben? - védekeztem komolyan. - Nem 
is hittem 'Volna, hogy . . . Fogadom, még 
a Júliska néném sem ismerne fel . - ~a

cagás volt rá a válasz, majd kíváncsian 
él1dek1ődött Ilonka felől. 

- A kért ,ttalba még bele sem kóstol-

tam, amikor Ilonka mellettem termett 
és fátyolos hangon emígy szólt: - Ugy 
látom, az ita,l jobban érdekel, mint én. 
Már régóta ,kereslek és te? .. . - Siet
tem megnyugtatni, hogy ez az első po
hár előttem, de az is érintetlen. 

- De akkor? - kérdezte meglepően. 
nyiltan, ősmn1J.én. 1 

- Veronkával táncoltJam, - válaszoltam 
- Veronkával ? - 'ejtette ki csodMko-

zással, hosszan elnyújtva a szót. - Igen, 
fele1temgyanú nélkül és siettem €mlé
keztetni Veronkára, akit előbb egy évvel 

, - az utcán találko,zva - bemutattam. 

- Ath, .igen .. . - derült fel , de mégis 
gondba mély edve haladt melletem. 

- Mikor a táncot újból akar1JUik kez
deni, ott terme.tt a kecskeszakállas és 
kajáJn mosollyal kiérte táncra Ilonkát. 

- Bocsánat! - kértem elnézést, majd 
értésére akartam adni, hogy Ilonka a 
menyasszonyom és még nem is táncol
tam ,vele.- Magyarázatom nem érdekel
te, helyette nagyhangon rám hördült: 
- Paraszt! 

- Akkorát sújtottam öklömmel az 
álarcába, ho.gy ,csak a másod.i.k táncospár 
elsöprése után terült el a padlón. - Er
re a teremben nagy riadalom támadt. -
Az apja pisztollylal rohant feLém, de ba
ráta'im lefegyvereztéik. - A társaságáJval 
együtt, válogatás nélküli szavakkal sér
tegetett. - A Ha is rohant felém, de a 
közönség ,őt is lefogta. - fionka kese
ruen felsóhajtott : 

- TeremtŐlffi! Ilyen szégyent! - s az 
álarcát ledobrva, elrohant. 

- Ba'ráta'im ,követtek az ajtófelé. -
Almikor odeértem, jövendőbeli anyósom 
utánam kiáltotta: - Vedd tudomásul, 
többé nem ismerünk! 
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- Egyik oldalról nyugtatott, a másik 
oldalról nagyon bántott, hogy a becsüle
temen esett csorbát oly brutálisan kü
szöböltem ki. - Azt, hogy Ilonka mi
lyen közel van hozzám. csak otthon 
éreztem. - Elvesztésének tudata, a szí
vemen tátongó sebet ütött. - Az pedig, 
hogy anyámnak meggondolatlanul nagy 
bánatot okoztam v,égtelenül nyugatala
nított. - Még Mihály bátyám vígasztalá
sa sem tudott Imegnyugtatni, aki tekin
tetével végigmért és büszkén la követke
zőket mondta: - Öcsém-uram, magyar 
emberhez méltóan cselekdtél, büszke va· 
gyok rád! 

- ,Mig pá'r nappal később úgy érez
tem minden ennivaló a torkomon meg
akad. - Gyomromat görcsök kínozzák. 
- Ugy fogyott a testsúlyom, mint a 
hold. Keserüségem halmazán. minden 
étke21ésünk alkalmával, látnom kellett 
édesanyám könnyeit. - Erőszakoltam 

magamba az -ételt, de látta, hogy csak az 
ő megnyugtatása végett küszködök a 
falatokkal. - Nem fájt semmim és 
mégis mindenáron orvoshoz ak-art vinni. 
- Igyekeztem őt meggyőzni, !hogy az 
teljesen fölösleges. - Végre is orvost 
hívatott, ruki tetőtől-talpig megvizsgált és 
derűlten tudtunkra adta, hogy aggoda
lomra egyáltalán nincsen ok, mivel a 
test ép. - Ellenben a lelkinyugalom 
helyreállítása végett. levegöváltoztatást 
aiánl. - Az orvos távozása után, jóked
vűen elmond tam anyámnak a diagnózi.st 
s ezzel ha~vány mosolyt erőszakoltam az 
arcára. - Megöleltem őt és vJdáJman ibíz· 
tattam: - Ne búsulj drága jó anyám! -
Nézd, itt a szép Tavasz, mely magával 
hozza számunkra a gyógyírt! 

- S valóban, 'amikor kiléptem az IUd-
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varra, szemembe ötlött a tanya !körüli 
fák pattogó rügye. - Akkor úgy !érez
tem, hogy a lelkem köré fonódó bilincs 
s2létpattant. - Ez azonban csak múló 
álom volt, mert reggel ismét a bánattal 
ébredtem. - Ezt igyekeztem édesanyám 
előtt továbbra is titkolni, de nem voltam 
rá képes. 

- Megvallva az rigazat, restellettem 
és főleg szégyellettem az orvos ajánla
tát végrehajtani, főként anyámat egyedül 
hagyni. - Ebben az eszmémben támo
gatott az édesanyám is, mert irtózott at
tól, hogy távol legyek tőle. - Éppen 
ezért nagyon meglepett, mikor az e~ 
este hozzám jött - mintha még 6 éves 
lettem volna - ,megsimogatott és bíz
tatóan mondta: 

- Édes fiam, tudod nagyon jól, hogy 
egy percig sem vagyok nyugodt, ha nem 
vagy mellettem. - Holnap azonban 
mégis elutazom a Mátrába, hogy részedre 
nélhány hónapra nagyon jó helyet keres
sek. - A'mint érzem, nemcsak neked, 
de magamnak is, mivel nagyon fáradtnak 
érzem magamat. 

- Szavai úgy érintettek, mintha pö
rölycsapás ért volna! - Kábultan így 
vélekedtem: - Hogyan, tán nem bízik 
bennem? - Nem hiszi, hogy fia , mint 
ember, lassan a keserűsége fölé t: 

\, 

emelkedni? - Ilyenformán ki vagyo 
előtte? - Talán egy emberi rom, aki 
nem tud már magának parancsolni? -
Gondolataimat rejteni próbáltam s mo
solyogva helyeseltem tervét és nyomban 
hozzátette: - Szeretném édesa'nyAm, ha 
ezzel legalább még e!O'-két hetet vár
na, mert úgy rérzem, hogy a gyógyulás 
útján vagyok. - Hát nem veszed észre 
vidult arcomon? - fordultam hozzá me-



rész színészkedéssel. 

- Dehogy nem, dehogy nem! - sie
tett <igazat adnom, majd mintha csak ma
gának mondaná, 'halkan gügyögte: -
De mosolyaid mögött fiam, még mindig 
fekete árnyakat látok. 

- En pedig rügyben látom 'cl világot, 
- fordítottam ttréfá,ra a dolgot. 

- Annak én örülök a legjobban fillJm, 
de magamra is gondoltam az üdüléssel, 
- 'Válaszolta oly hangon, hogy ,elhatáro
zásában már nem fogad el kitérőt. - A 
mentegetázése méz nehezebb kő volt a 

'vemen s azt láttam, hogy helyettem 
dgára 'Vállalja a sZlégyent. - Hadd 

mondják, hogy nem a fia, de az anyja 
!{1ényszerü1t lelk<i gyógyításra. - E tudat. 
ban, szörnyű, sötét gondolataim támad
tak - Hogy ebbe a jó ,anyám bele ne 
láthasson, határozottan bizonyított:lJffi: 
- Igy megértelek lédesanyám és a ter
vedet helyeslem. 

- ,Bensőmben azonban éreztem, hogy 
az apám és a menyasszonyom elvesztése 
okozta bánatban, valamint az édesanyám 
keserűségével szemben, egy rongy va
gyok, akinek a számára gyógyirt nem 
rejteget sem táj, sem levegőváltozás. 

- Mihály 'a !fogattal már korra reggel 

r ajtónk előtt állt. - Ugy búcsúztam 
édesanyámtól, mintha utazásának 

eredményJében a teljes felgyógyuláso-
mat látnám. ~ MégcsllJk a ISZÍnezetét 

Gyászhír. Kostka Ágoston ny. ezredes 

bajtársunk IClevelandban, 83 éves .korá

ban meghalt. Ismét kidőlt egy öreg 

tölgy, akire mindig szeretettel emlékez-

sem mutattam 'annak, hogy tegnap esti 
elhatározásom szerint, a viszonhlátásunk 
mécsese utolsókat lobban. - Az !éjjeli 
tortúrában tisztán lemértem magamnak, 
hogy ,egy olyan jó ,édesanyát, mint az 
enyém, bűn volna hónapokon, talán éve
ken át, a keserűségbe, a bánatba űzni. -
Tisztán lMtllJm azt is, hogy örök távozá
som egy-két évig gyötörni fogja, de még 
akkor is reMg életerős lesz, hogy új éle
tet kezdj en. - Er2Jékeny búcsút vettem 
tőle s 'elhajrtatott. - Sóvárgó sZ1wel 
néztem utánuk, amíg a nagyút fasora 
'el nem takarta öket előlem. 

- Tekintetem az előttem virágdísz
ben álló, vén akácfákra vetődött, me
lyekről a virágffutök menyasszonyi cso
korroént lógtak alá. - "S:zJép, !hihetetle
nÜil. szép, elbájoló !határ s a természet 
szépségei között, még ,a hallál is szép le
het" erősítettem magamban az elhatáro
zásomat. - Amíg így ábrándoztam, a 
hátam mögött a Mihály bátyáim megszó
lalt: - Ugyan-ugyan, már megint miről 
révedezel? 

- Szép a Ihatár Mihály bátyám, - fe
leltem felretten'Ve. - S:zJép a. emberi 
munkával, meg az Isten áldásával! 

- De az erdő? , . ' bölcselkedtem, -
Igaz, de annak a s:zJépségébőI nem sok 
jót !haraphat az ember, szólt Mrhály bá
tyám. B-76. 

(Folytat juk) 

nek hajdani alárendeltjei. Clevelandi 
baj társai helyezték örök nyugalomra 
1964. no'Vember 15-én. Özvegyének a 
MKCSBK tagjai mélyegyüttJérzésüket 
küldik, Emlékiét megőrizzük . 
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Bújdosó csendőr nótája ... 

IRTA: DR. SZABOLCS JÚZSEF 

Árva madár szépen szól az ágon, 
Csendőr voltaJm szép Magyarországon, 
Portyáztam én Iheted:hiét határon, 

Csillagom 'Volt nem is egy de három, 
Csendőr voltam SZlé!> Magyarországon .. . 

De az ellen kivert a világlba, 
KakastolIam taposták a .sárba, 
Kedves puskám eltört a határon. 
Azóta csak az idegent járom. 
(Hisz) Nincsen csendőr szép Magyar

országon . .. 

:en Istenem ne büntess hiába, 
Engedj vissza szép magyar hazámba. 
Add vissza a l1égi őrshatárom, 
Hisz nincs biztonság se télen se nyáron, 
Ha nincs csendőr szép Magy;arországon ... 

* 
( Reméljük, hogy SZiabolcs Bajtárs egy-

szer elénekeli a fenti dalt nekünk hires 
gitárja pengetése közben!) 

~~~~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek ... 
MEGHIVÚ 
CSENDORZAszLú 
AVATASRA 
A MKCSBK !brazíliai csoportja az 1965. 

évi Csendórnapon ünnepélyesen felszen
teli .és Csoportzászlóvá avatja 'azt a 
s:z;ép csendőrzászlót, amelyet egyik Baj
társunk sok veszély és v.iszontagság kö
zepette kimentett Hazánkiból. A csendőr
zászló valamikor egyik csendőI1parancs
nokság lépületén lengett, felszentelés és 

avatás utJán pedig 'a fenti ,csoport drá
~ .. kincse és büszkesége lesz. 

A ,csoportbeli Bajtársak a zászlószente
lés ünnepélyének fénYiét és jelentőségtét 
azzal is ki aikarják dO'llliborítani, ibogy 
arra a MKCSBK-,beli Bajtársakat eso
portonk.ént és egyénenként, a ,Csendőr

ség meghitt Barátja'Ílval együtt bajtársi 
szeretettel megthívja. A r:észvételt a kül
földi Bajtársakra vonatkozóan szimb6-
likmsan zászlószegek beveI'lésével gon
dolják A távollevő csoportokat és egy,é
neket ibö1'gyeknél a Zászlóanya, a töb
bieknél 'az itteni legidősebb Bajtárs he
lyettesíti. 

Kérjük tehát a Csoportokat, a Baj
sakat és azok Barátait, ihogy a zászló-

tegre való igényüket az itteni csoport
vezető 'alábbi cfmére közöljék és tetszés· 
szerinti felajánlásukat is ugyanoda jut
tassák el. 

Hmo, Sr. 
V. José WIRTH 

ITtAPEVI 
Hlua Dom Pedro, 243 

Estado de Sao Paulo 
BRAS1L 

A zászlószegekbe bevésetjük az i~ény
lő neV'ének kezdőbetűit, rendfokozatá
nak (foglalkozásának) rövidített jelZlé
SIét €s ~aki6helyének országnevét (pl. V. 
L . .szds., USA), az ünnepélyr,ől feLvett 
jegyzőkönyvben hasonlóképpen. Kérjük 
tehát az igénylésnél ezeket az adatokat 
feltüntetni. - A zászló történetét, leírá
sát és az ünnepély részletes lefolyását a 
B. L.-ben annakidején közölni fogjuk. 

Az idő rövidségtére való tekintettel az 
igényléseket sürgősen kérjük! 

Itapevi, 1964. november 7-én 

vitéz Wirth József alihadnagy 

csoportvezető. 

(Brazíliálba ajánlva írjunk!) 

* 
Csepi Béla ezds bajtársunk "Gondo· 

latok" c. kiönyve megtekinthető a Veze
tőség elnökiénél. Oihajra ki is kölcsönöz
zük. A könyve nem vehető meg, csak 
ajándiékiba kapható. A magyar sajtó el
ismelléssel írt Csepi ezds úr .kiönyvéről, 
szívből gratulálunk és köszönjük az 
MKCSBK-nak küldött tiszteletp:éldányt! 

* 
Bajtársak óvatosságot kérünk a haza

írt levelekben! Biztos tudOiIllásunk és 
tapasztal:atunk szerint új!ból felbont ják 
a Nyugatról Magyarországra írt levele
ket és tarta1ma miatt többször zaklatták 
hazai Bajtársainkat! Irj "viI1ágnyelven", 
vagy ne írj olyat, mely bajt okoZJhat! 

* 
A Bajtársi Levélben megjelenő hírek, 

cikkek nem je'lentenek katonai titkot, 
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arra azonban ügyeljünk, hogyaB. L. ne 
kerü1jün ellenségeink kezébe, kik azt 
ellenünk kilha'sznMthatják! 

* Az iMKCSBK Vezetőség az utóbbi he-
tekben az elismerő, segítő és megható le
velek tömegJét kapta. Köszönjük Bajtár
sak! Mi csak úgy tudjuk munkánkat foly
tatni, ha Bajtársaink megJértése és tá
mogatása kísér. Az MKCSBK Vezető~,ég 
minden levelet azonnal megválaszol. 
Ird meg véleményedet, kritikádat, óha
jodat, a Bajtársi Levél a mi lapunk, a mi 
érdekünket szolgálja! 

* 
Bajtársaillk írják: - "A Közösség 

megbízásáJból 20 ausztrál fontot a téü 
segélyakció javára a mai napon postára 
adtam és ugyanakkor megragadom az al
kalmat, hogy a Központi Vezetőség meg
aIakulása alkalmából az itteni csoport 
jókivánságait k.ifejezhessem, valamint 
töretlen támogatásunkról a Központi Ve
zetőSiéget biztosÍtsam. Isten áldá!Sát kJér
ve a Vezetőség mű~ödésére baj-társi üd
vözIettel: v. M. I. ezds úr nevében dr. T. 
Gy. szds., Sydney, N. S. W., AJustrália." 

* 
- "Az új Vezetőség megalaku~ását és 

működésének megkezdését a francia or
s:llági MKCSBK nevében meleg ibajtársi 
szeretettel üdvözlöm. A 'bemutatkozó le
Viélben felsorolt vezetőségi Bajtársak 
működését tudomásul vesszük, az abban 
felsorolt irányelveket magunkJévá tesz
szük és tőlünk telhetőleg támogat juk és 
a MKCSBK munkájában 'minden er,őnk

kel résztveszünk . . . T. J. tŐIlIll., terü
letvezető." 
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- "Folyó hó l-én tartottuk meg szo
kásos őszi összejövetelünket ... A meg
jelent ibajtársak lelkes örömmel vették 
át ·a torontói Bajtársi Levél első példá
nyait ... Sz. S. tőrm., csoportvezető, 

Montreal, Que." 

* - "Az újonnan megjelent Bajtársi Le-
vél nagyon tetszik mindenkinek 23 plél
dány t igényelek a jövőben. K. J. őrm. , 

csoportvezető, Calgary. Alta." 

* - "Leveledet és a B. L. példányait 
megkaptarrn, köszönöm. Örömmel vet
te'm a hírt a MKCSBK Vezetőség m( I 

alakuJásáról ... v. P. K. fhdgy, Sudbu~ 
Ont." 

* 
- "A B L. a napokban elérkezett hoz-

zám. SzokásormJhoz híven a lehető legrö
v:idebb időn belül 'az első betütől az 
utolsó betüig kiolvastam. SzívbŐl gratu
lálok az új vezetőségnek, sok erőt és fá
radtságot nem ismerő kitartást kívánok, 
hogy a lap megfeleljen annak az ·össze
kötü láncszemnek. melyet eddig elődje, 
az EurópáJbóI indított B. L. képviselt ... 
G. Zs., Milwaukee, Wisc .. USA." 

* 
- "A ,Bemutatkozás' tárgyú körleve-

. let köszönettel megkaptam. AkaráC' 
nyi akcióra melLékelek l angol f'Ontot, 
B. L.-re szintén l angol fontot. Utóbbit 
havonta rendszeresen fogom küldeni ... 
T. D. alez., England." 

* 
- "Öpömmel és őszinte bajtársi sze-

retettel vettem kiéllhez nag)'lbecsű ,Be
mutatkozásukat', melyért fogadják leg
őszintélbb köszönetemet. ... B-76 Fran
ciaors1Jág. " 



- "A B. L. költségeire $5 .00-t mellé
kelek, a másik $5.00 csekket kérem a ka
rácsonyi akcióra fordítani . . . K. K. őrm., 
Torontó, Ont." 

* 
- "Köszönöm a ,Bemutatkozástokat' , 

költségeitekre mellé kelek $1.00-t s azt 
a jövőben is gyakran eljuttatom hozzá
tok .. . v. A. Z. ezds, Milwaukee, Wisc." 

* 
"Kellemes meglepetéssel és "Űrom-

mel vettem kezembe 'a B L. első Kana
ában megjelent szá:mát. Kiállítása tet-
~tős, tartalma érdeklődést keltő. üd

vözlÖm a Vezetősége t ebből az alkalom
ból és sok sLkert kívánok. Támogatásra 
csatoltan küldök $2.00-t s kIérlek, küld
jétek meg a következő számaitokat is. 
Cs B. ezds, Cleveland." 

A clevelandi Magyar Csendőrök Csa
ládi Közössége a következő levelet küld
te Vezetőségűnknek: - "Kedves Bajtár
sak! Köszönettel vettük f . évi szeptember 
hó l.én kelt és részünkre is megkül
dött ,Bemutatkozást', melyet az 1964. 
okt. 23-i meg1beszé~ésünkön ismertettem 
a bajtársakkal. A vált'Üzásról örömmel 
értesültünk és szeretnénk hinni, hogy a 
~özelség, valamint a személyes rérintke-

s lehetősége minden tekintetben csak 
asznos lesz. Mert, amint a mögöttünk 

levő időre néwe összekapcsol bennünket 
a közös múlt és a közös testmeti szel
lem, éppúgy kell, hogy összekapcsolj on 
az emigrációban a közös magyar jöven
dő sz"Űlgálata is. IrányeIrveitekkel mi is 
egyetértünk és munkát"Űkra a Mindenha
tó áldását kívánjuk. Cleveland, 1964. ok
tóber 26. Bajtársi üdvözlettel: dr. Bal
ló István, m . kir. cső. őrnagy, elnök." 

Ami a Bajtársi Levél mú:t számából 
kimaradt: 

A MKCSBK Vezetőség tiszteleg az ed
montoni C'Soport előtt (Alberta, Kana
da); 

a sudburyi Szórvány előtt (Ontario, 
Kanada). 

* A cfunlapunko'l1 lévő csendőr hősi szo-
bor ,és a MKCSBK jelvény, mely kifejezi 
a m. kir. Csendőrség múltját és jelenét, 
csendőr művészünk: vitéz baranohi Ta
máska Endre szds munkája. Ugyanezt 
Vlésette be a torontói csoport ezüst ser
legébe, melyről 'a következő csendőrnapi 
számban adunk közleményt. 

* A MKCSBK legészakibb csoportja az 
edmontoni, Alberta (Kanada), legdélibb 
csoportja a melbournei (Ausztrália) cso
port. Előbbit az Eszaki f,ény, utóbbit a 
Dél keresztje világítja. Bajtársak mindig 
eszünkbe juttok, valahányszor látjuk 
ezeket a csodás égi tüneményeket! (Mi 
a Dél keresztjét csak lelki szemeikkel 
látjuk.) 

* 
A csendőr gyerekek iskolai teljesít-

ményeire mindig büszkék vagyunk! A 
torontói egyetem vegyészmérnöki szakán 
folytatja tanulmányait: Zongor Zoltán, 

* A B. L.~ben közölt ,hŐSi szobor a szom-
ba1Jhelyi premontrei gimánzirum diákhő
seinek szobra. A felvrétel 1964. nyarán 
készült. 

* Tudod-e, hogy a RCMP-t hogyan neve-
zik a kanadai Quebeoben?: La Gendar
merie Royale du Canada, azaz magyarul: 
Kanadai Király Csendőrség. 
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A Royal Canadian Mounted Police, a 
Kanadai Királyi Csendőrség feladata, 
szervezete. működése szinte 100%-han 
azonos a mi 'volt testületŰllkkel! 

* A Kanadai Királyi Csendőrség Létszá-
ma 5300 fő, de csak azért, mert a 10 
kanadai tartomány saját tartományi 
rendőrséggel rendelkezik. 

* 
A Kanadai KirálYi Csendőrség ottawai 

főparancsnoksága rendszeresen meg
kapja tiszteletpéldánykiént a mi Bajtársi 
Levelünket. 

* 
~ovács György fötöIlm. bajtársunk 

gyüjtötte ÖSSze a következő igazságokat: 
1. N em erőszakkal, hanem kitartással 

lEiliet nagy dolgokat létrethozni. 
2. Ha a törpe felfe1é megy a lépcsőn, 

nagyobbnak képzeli magát. 
3. A törpe az csak törpe, ha hegytetőn 

áll is. 
4. Osak az méltó arra, hogy emberek

nek parancsoljon, aki tud nekik szol
gálni is. 

5. Akik ingyen jeggyel jutnak be a 
szí!1ihá~ba, azok kritizá'lnak legjobban. 

* 
A ~CSBK Vezetősé~ének birtokában 

van a hazai ,;magyar" kormány 1955. 
év,i 22. számú törvényerejű rendelete a 
rendőrségről. 

Idézet a tÖl'Vlényből: - ;,Magyaror
szág ideiglenes nemzeti kormánya 1945. 
évi január hó 4~én kiad oH rendeletével 
lrétrehozta hazánkIban a köibiztonság 
helyreállitására a polgárőrséget, majd 
ugyanezen év márciusában eltörölte a 
népelnyomó csendőrségi intél'JménYt és 
az egész országra kiterjedően a demok-
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ratikus rendőrség megszervezését ren
delte el." 

A törvényről kJésőb'b még idézeteket 
adunk. Ezt megelőzően annak a Viélemé
nyünknek adunk kifejezést, hogy a szö
veg 'Olyan igazi és valódi dialektikus ma
terialista maszlaggal van ír;va, hogy em
ber legyen, ki azt meg,érti. Ha be tud
nánk 'adni egy kutyának, az biztosan 
megveszne tőle. 

Mi nagyon jól tudjuk, hogy mi volt a 
"demokratikus" rendőrség megszerve2lé
se: a szovjet hadsereg jóvoltából és se
gítségével a börtöntöltelék ek, aZ előszi

várgó csatornapatkányok felemelése 
az addigi 'Vörvényes rend sárba és vérbe
tiprása, az asszonyok és leányok meg
gyalázása, az ország tökéletes kirablása 
és a legsötétebb rabságba döntése. 

Ennek bizonyságára közöljük, hogy 
1956. októbeIiéhen a fellázadt lés a kOIffi
munizmus felett győzeLmet aratott ifjú
ság lábánál fogva akasztotta fel a "de
mokratikus" rendőröket és késsel vág
ták 'mellükibe a vörös csiHagot. Szeren
csések voltak azo'k, akiket a felkelő nép
harag egyszerűen kiirtott. 

Mi viszont nem tudunk arról, hogy 
valaJha is a legkiseblb néplharag kirob
bant volna a "népelnyomó" m. kk 
Csendőrség ellem. Sőt! A magyar n{ 
büszke volt csendőrségére, azt támog 
ta ,és tisztelte, mint a nemzet biztonsá
gának katonáit! 

Hja, a szovjet hadsereg 20 éV'Vel a há
ború után ,,'csupa szeretetből és szim
pátiából', tartja ma is megszállva sze
rencsétlen hazánkat . . . 

* 
1964. novemlber 15-ig a következő baj-

társi adOlIDányok folytak be a csendőr 



karácsonyi akció céljaira: T. D. alez 
$2.96, Európai volt központi segélyalap: 
$15.86, K. K. őmn. $5.00, Hamiltoni cso
port: $45.00, Montreali csoport: $20.00, 
Welland-Port Colbornei csoport: $15.00, 
Sydneyi, N. S. W. ausztráliai csoport: 
$47.31, F. F. őrgy $12.64, Calgaryi cso
port $11 .00. Összesen: $174.77. 

* A Bajtársi Levélre a következő ado-
mányok érkeztek: Braziliai csoport: 
$10.72, v. Á. Z. ezds $1.00. Torontói cso
port $70.00, B-76 $2.17, Torontói cso-
ort $82.00, Calgaryi csoport $60.00, T. 

alez $2.96, K. K. őI'm $5.00, a B. L. 
európai maradványa $147.64, G. Zs. 
főtih1ffi $10.70, WeUand-Port Colibornei 
csoport $15.00. MontreaIi csoport $20.00, 
Cs. B. ezds $2.16, H. S. alez. $10.70, 

A központi adminisztráció oéljaira be
folyt: Torontói csoport $80.00. H. S. al
ez $5.35. 

A MKOSBK Vezetőség fejet hajt és 
tiszteleg Bajtársainak áldozatkészsége 
előtt! Külön köszönet a torontói csoport
nak, az ő segítségükkel tudtuk ki
adni a B. L. első amerikai számát. 

* 
Tö]jbeknek: A Bajtársi Levlélnek nincs 

meghatározott előfizetési díja, annak 
~gjelentetJésére kiki annyit áldoz, 

amennyit neki lapunk megér. A B. L. 
decemberi kiadásának költségei meg
vannak. Igyekezni fogunk lapunkat Ka
nadában két havonta két összevont szám 
fomnájában megjelentetni. Ha az anya
giakban hiány mutatkozna, akkor lapunk 
ritkábban fog megjelenni. 

* 
Bajtárs, a MKCSBK Központ .és Veze-

tőség Erted dolgozik. Laplumk egy össze-

kötőkapocs . Munkánk eredményeink a 
Te önkéntes áldozatváUalásodon múlik. 
Küldd adoonányodat rendszeresen a kÖZ
ponti segélyalap, a Bajtársi Leviéi és az 
adminisztráció költségeire címünkre: 
"MKCSBK" Hungarian Veterans, P. O. 
Box 65, Islington, Ontario, Canada. 

T'öJbbek kérdésére közöljük, hogy Is
lington Metropolitan Toronto legnyuga
tibb kerületének: Etobicoke-nak kis kert
városa. Tehát Islington Torontó'ban van! 

Emigráns Csendőr Bajtárs! Bízz a 
MKCSBK Vezetőségében, mely önzetle
nül szolgálja bajtársi közösségünket, 
mint világszervezetünk táj:ékoztatási, 
nyilvántartási és segélyügyi szolgálatát! 

* 
Jelmondatunk változatlanul: H1ven, 

becsülettel, vitézül a hazáért mindhalá
lig! 

* 
Kerestetés. Dávid Bertalann6t sz. Hor

váth Erzsébetet keresi Nagy Sándorné, 
kivel együtt hagyta el Magyarországot 
1944. okt. 18-án Baktalórántházáról. Aki 
tud róla, értesítse a calgaryi csoportot, 
a központon keresztül. 

* 
A MKlOSBK Vezetőség elnöke és a ve-

zetőség rangidős tiszthelyettese 1964. 
nov. 21-én és 22-én ;látogatást tett Lon
don, Ont-ban 'az ottani MHBK csoport 
meghívására. A kiváló hangulatban le
folyt bajtársi összejövetelen hivatalosan 
is megalaklult a MKCSBK londoni szór
ványa. Köszönjük a MHBK-nak! 

* 
Bajtárs tudod-e, hogy . .. ? Welland, 

Ont-~ban a MKCSBK lés MHBK csoportok 
közösen tartanak minden összejövetelt, 
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Cső. napot, Hősök napját, Nemzeti ünne
pélyeket, piknikeket stb. Horváth Béla 
tőrm. MKOSBK csop. vez. bajtársunkat 
a MHiBK koszorús jel~énnyel tüntett e ki . 

* 
Franciaországban minden MHBK cso

portnak cső a vezeWje! :€vente egyszer 
a MHBK franciaországi országos találko
zóján a szétszórtan ,élő cső . bajtársak 
rendszeresen talá.lkoznak! 

* 
A torontói MHBK csoportnak cső a 

titkára, az 'Önálló MKOSBK hazai bajtár-. 
siassággal működik együtt mindenhol a 
MHBK-val! 

* 
Viitéz kisbarnaki Farkas Ferencné 65-

ik életévében hosszú Ibetegség után Né
metországban elhunyt. A MKCSBK Veze
tősége levé~ben fejezte ki együttérzését. 
Az emigráns csendőr tisztelettel lés ra
gaszkodással tekint fel Farkas Ferenc 
ve2lérezredes úrra. Jól emlékszünk arra, 
hogy 1947,ben a Magyar Szabadság Moz
galom életrehivásával "még a veszélyes 
időkJben" irányt mutatott a magyar 
emigrációnak. Nevéhez fűződik a magyar 
cserkészet újjászeI'Vezése is. Azóta is 
változatlanul fontos szerepet tölt be 
emigrációnk életében. Mély gyászában 
mi is osztozunk. 

* 
A MKCSBK Vezetősége minden pénz

adományt (csekk, utairvány, készpénz) 
azonnal leVlé~ben nyugtáz a feladónak, 
ezenkívül az adakozók ne~ének rövidí
tését és az összeget közzétesszük a Baj
társi Levélben is. 
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Többeknek: A postafiókot (P. O. Box 
65, IsIington, Ont., Canada) a Vezetős.ég 
elnökének nevére és "MK!CSBK" Hun
garian Veterans címre nyitottUk meg. 
Bárki nevére IÍdeérkező leve,let azonnal 
továJbbítunk 

* 
',K'érelem. Kérjük mindazon Ibajtársain-

kat, akik emlékeznek arra, hogy a Ka
nadai Királyi Csendőrség 30 fős "skar
látvörös" küldöttsége az . 1930-as ,évek
ben Magyarországon járt és tanulmá
nyozta a m. kir. Csendőrség őrsi szolgá
latát, a központi nyomozóparancsnok"'<..., 
munkáját és látogatta a kiskunhá 
]OIVastanalosztály kiképzését, ada.taikat 
lés emlékeiket közöljé k a Vezetőséggel. 

* 

A MKOSBK Vezetősége az emigráció 
összes Bajtársának, Hozzátartozóinak, 
Barátainknak kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepeket és igaz, boldog, eredinénY"'-· 
ben gaí'idag és Hazánk felsza!badul ' 
hozó Uj esztendőt kíván. 

A szülőIhazáJban ,élő Bajtársaink pedig 
megérzik, hogy változatlan szeretettel, 
együttér7Jéssel gondolunk rájuk és a 
szűkös ,helyekre eljuttatott kis csomagok 
és más anyagi segítség emlékeztetni fog
ja őket ránk, kik távol a hazától élünk, 
de nelffi felejtjük el őket, az élő Hősöket 
sohasem! 



Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Ámen. 

Készült: a Kanadai Magyarság nyomdájá ban, 353 Spadina Ave. Toronto 2B, Ont. 


