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Bajtársi Levél 
A MAGYAR KIRÁLYI CSEND ŰR BAJTÁRSI KÖZÖSS~G KÖZPONTI 

T.A.mKOZTATOJA 

I / ALAPITOTTA: VI~Z KARSAY JENO ALEZREDES 

/1/1 1965. SZEPTEMBER-OKTÖBER-NOVEMBER-DECEMBER. 
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A BAJTÁRSI LEVÉL ES A MKCSBK KŰZPONT CIME: 
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A MKCSBK 
A M. Kl • CSENDÖR BAJT AR') l KÖZÖSSÉG 

ontariói (kanadai) C'ioportjai hatósági mfiködési engedéllyel rendelkeznek. 

I v. l q 

A m(iködési engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. . . 
Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. John Yaremko, mInister of 

citiz;enship, provincial secretary. . . , 
Angol hivatalos megnevezésünk: "Royal Hunganan Gendarmene Veterans 

Benevolent Association". . ' 
Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Provmce of Ontano. 

FeladatainlJc: 
Anyagilag segiteni rászoruló tagjainkat, azok családját adományokkal, gy 

téssel kölcsönnel. . lét i 
Előadások ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi ~la~.o~ .es -

teni, ebből az ~lapból támogatn i a rászoruló öreg, rokkant, mun~anelkuh baJtá~
sainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába Juttatásban segl-

teni bajtársainkat. . 
Ápolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. kIr: 

CSP'1dőr~é~ azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában és az 

ország védelmében életüket adták a Hazáért. . ' . 
A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendőrség hIvatásos ~ tagJa.IbÓl 

áll, 5% pedig a céljainkkal egyetértő csendőrbarát, tartalékos csendor baJtár-

sainkból. 
* 

A BAJTARSI LEVÉL, a Magyar KirálYI Csendőr Bajtársi Közösségnek mint vil ág· 

szervezetnek kózponti tájékoztat6ja. Az MKCSBK alakulási éve: 1948. 

KIADJA a MKCSBK Vezetőség. SZERKESZTI a Szerkesztő és Sajtó Bizo 

ság. Minden cikkért. közleményért szerzője felelős 

* 
Minden levelet, hIrt, kbzleményt és pénzadomány t a következö eimre kérünk' 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS, 
P. O. BOX 65, ISLINGTON, ONTARIO, CANADA 

postafi6kunkat egyházaink a ánlúsa után a kanadai postaU!,:yi mmi,ztérium (Otta' 

wa) hivatalosan bejegyeztE 

Bajtárs, bizz a MKCSBK Vezetőségében, mely személyte~en~l és onzetlenul 
intézi viIágszervezetünk tájékoztató, nyilvántartási és segélyugyl szolgálatát. 

Mártirjaink emlékére 

Az. 1849. október 6 és az 1956. okt6ber 
23 közötti években, négy súlyos csapás, 
mérhetetlen vesztesség, szenvedés és gyász 

otta a magyart "október" havában. 

l. 1849. október 6. Az akkor még gyer
mekcipőben járt szabad magyar nemzetet -
a szabadságáért vívott önvédelmi harcában 
- az orosz túlerő letiporta. Ezt követte az 
aradi bosszú; az első háborus bűnper, a kol
lektív felelősségrevonás, a 13 hős tábornok 
I)'alázatos kivégzése, vagyonok elkobzása, 
bebörtönzések, kínzások és internálások so
rozata. A mártirok és szenvedők bűne az 
volt, hogy lángol 6 szívvel szerették hazáju
kat, vágytak a szabadság után és egyhaláIig 
harcoltak a császári elnyomás önkénye el
len. 

2. 1918. október 31. Az első világháború 
több mint négyesztendős védelmi harcá

- a túlerővel és az árulással szemben 
ismét csatát vesztett a magyar. Ebben 

Dagy szerepet játszott a propaganda is, 
lilivel a honvédség között a "nem akarok 
katonát látni", míg a polgári lakosság kö
zGtt a "minden a mienk" hazug ordítással, 
• IDagyar nép nyakára zúdItotta a kommu-
1I1zrnust. Ujra következett a megtorlás. Az 
IBtsz országot felelősségre vonták. - Mo
dernebb lett a m6dszer mint 1849-ben A 
1Iecsuletes magyarok 'megszámlálhatatlan 
lOkasága, az útszéli fákra fölakasztva és 
tark6nlövéstŐI kapott sebeikben pusztultak 

el. A terroristák páncélvonat vagonjai töm
ve voltak hullákkal s a pribékek így járták 
az országot. Jöttek a Tisza Istvánok, Fery 
Oszkárok, Lemberkovitsok kivégzése. Mi 
volt ezeknek a bűnük? Az, hogy - mint az 
1849-es mártiroké - szerették a hazáju
kat, harcoltak érte s küzdöttek az újkeletű 
Istentelen nemzetközi kommunizmus ellen. 
Ebbe a harcba a cári politika kergette 
bele az országunkat. A megtorlás pedig: 
Trianon! 

3. 1944. október 6. Hazánk semmi szIn 
alatt nem tudta elkerülni a 2. világháborút 
és annak borzalmait. A reménytelen véde
kezés e hónapban a végső 6ráit élte. Az 
aradi évforduló hajnalán, a vörös áradat 
B~késben - a délkeleti arcvonalon - át
törte a kétségbeesetten küzdő és védekező 
hős és vitéz honvédeink arcvonalát. Ez 
utat nyitott az ellenségnek az ország szíve 
felé. Szitává lőtt harcosok holttestein, a 
tankok által letaposott tűzgépek roncsain, 
magyar anyák és leányok megbecstelenItett, 
meggyalázott testén keresztül kígyózott 
előre a vörös lavina, mIg egy napon - a 
budapesti hősi ellenállás ellenére is - az 
ellenséges hullám elöntötte "Mária orszá
gát", az áldott magyar földet. Az egyenlőt
len küzdelem befejezést nyert. 

A megtorlás most már azonban ördögi 
m6dszerekkel nyert befejezést! Katonai és 
polgári vezetők, a nemzet egyszerű mun-



kásai és közkatonái, ezrével léptek a bitó
fa alá, vagy hullottak porba a vérszagtól 
megvadult tömeg röhögése közben a ki

végző, sortüzek nyomán. Az ország börtön
né változott, ahol naponta folytak a kivég
zések. Nekik is az volt a bünük, mint az 
1. és a 2. pontban frtaknak. 

4. 1956. október 23. Az örökéltú márciusi 
magyar ifjúság s az ő példájukat követő 

tömeg, e napon ismét kibontotta a szabad
ság zászlaját és meghirdette a kommuniz
mus elleni harcot! Tette ezt azért, mert 
már nem bírta tovább elviselni a szolga
lelküséget, a megaláztatást és azt a sok
sok hazugságot, amit a kommunizmus reá 
akart kényszeríteni és elhitetni. - Sajnos, 
de ezt a harcot is elveszítettük. Mielőtt 
azonban ez bekövetkezett volna, a végszük
ség beálltával, igénybe vettük a rádiót és a 
szabad országok felé szünetnélkül ordítot
tuk az S. O. SA. Mentsétek meg lelkeinket! 
Mentsétek meg gyermekeinket! Mentsétek 
meg a magyar jövőt! Hogy ezek a segélyki
áItások akkor miért nem találtak az illeté
keseknél meghallgatásra, miért haltak hősi 
halált a fiaink, leányaink, apáink, anyáink 
és testvéreink, miért festette az ő vérük pi-
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rosra Budapest utcáit, miért engedték __ 

sőt elő is segítették - az esztelen és jog. 
talan kivégzéseket, kínzásokat, bebörtön. 
zést; arról nem kívánok szólni! Az okot 
majd egyszer - talán - megírja a törté. 
nelem. 

Negyedszer is jött a vérgőzös bosszú és 
megtorlás! Ez azonban a kultúrember által 
elképzelhetetlen formában, sátáni módsze. 
rekkel. Hogy mik is voltak azok, arról nem 
írok, mert nem bírják el a nyomdafestéket! 

Magyar Honfitársaim! 1965. év októ 
ben Isteni parancs legyen számunkra az, 
hogy méltóan emlékezzünk meg a mártir· 
jainkról, a névtelen és ismeretlen százez· 
rekről, akiknek az összes bűnük csak az 
volt; szerették hazájukat, megalkuvásnél· 
kül küzdöttek a szabadságért, az európai 
keresztény kultúra megsemmisítése ellen és 
mártirhalált haltak az Igazságért és a Nem· 
zet becsületéért! 

Ök meghaltak, hogy mi élhessünk, pél· 
dát adtak, hogy mi élni tudjunk, hősi ha· 
lált haltak, hogy örökké éljenek! 

Torontó, 1965. október. 

Kovács György II. fötörm. 

Látogatás a magyar katonatemetőkhen ... 

Már évek óta elhatároztam, hogy 1965-
ben, az összeomlás ,és földönfutó életünk 
20-ik évfordulóján egy rövid látogatásra 
visszatérek Európába és sorba látogatom 
a magyar katonatemetöket Németország és 

sztria területén egészen avasfüggönyig, 
ogy ezzel áldozzak hősi halált halt Baj

társaim emlékének . . . 
A tervet megvalósulás követte és itt 

adom tapasztalataimat. 

Első utam Bajorországban Beilngries ne
vfi városba vezetett. Itt székeIt 1944. Kará
csony után a bajai 539-es hadikó;ház, hol 

feleségem önkéntes vöröskeresztes ápolónöi 
szolgálatot teljesített. Az összeomlás után 
ide húzód tam vissza és itt estem amerikai 
hadifogságba. Csodálatos szép munkát vé
geztek abban az időben a kitelepített ma
gyar hadikórházak! Nemcsak a sebesült ka
tonáink életét igyekeztek megmenteni, ha
nem kaput nyitottak a szétvert és gazdát
lanul kóborló honvédeinknek, a kilátástala
nul országutakon tévelygő civil menekült
jeinknek is! 

Az amerikai megszállás után szinte na
ponta temettünk! Sok, sokezer magyar ka-

:;erikai tÜZérségi hüvelyekböl készült sírkeresztek a heilngriesi volt magyar 
P4s:atemetöben Bajorországban. - "Bódis Ferenc páncélgránátos, élt 18 évet, 

or Ferenc hadnagy, Szécsi István tizedes, Békési László karp. tizedes stb" 
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A pockingi magyar hősitemetJ 15.000 !:Írral. 

t:Jna hal t me3 Magyarországtól Nyugat~~, 

olyanok, kik a Felvidéken, vagy a Dunán
túlon kaptak súlyos sebesüléseket, akik:)t 
még élve kiszállítottak hadikórházainkba. 

Mi, az egészségesek ás tuk meg sírjaikat 

s mi vittük koporsóikat! Emlékük megőr

zésére deszkából, később amerikai tüzérségi 
hüvelyekből mi készítettük a Tüzkereszt 

utánozta sírkereszteket. 

A beilngriesi (Oberpfalz), temetőben nem 

találtam meg a magyar katonasírokat. A te
metőőr elmondta, hogy az összes magyar 
katona s írt Nyugat-Németország területén a 
német állam kihantoltatta, a csontokat 
plasztikzsákba helyezve Pockingban dísz
sirhelyre temették el s cézt a magyar katona
temetőt, mely 15.000 magyar hősi halottat 

őriz , a német állam tartja fenn. 
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Utaztam tovább poc~ba és valóban 
megtaláltam a magyar sírokat .. . Egy kb. 
50-szer 100 m-es területen, fenyőszegélyez

te füves parcelláben egymás mellett fe. 
küsznek a halál békéjében Hőseink ... A 
kettős keresztek adják meg a magyar jel. 
leget, a tömegsír betonfedőjén pedig - az 
Ismeretlen Katona - emlékmüjén rosszul 
írott magyar szöveg a német mellett őrzi 

magyar Hőseink emlékét . . . A szomorú· 
füzek megható őrséget állanak, az éneklő.~ 

madarak a temető csendjében dalukkal 'I 
csúztatják az alkony napsugarát . .. 

Aztán haladtam tovább a Duna völgyé· 
ben . . . Messze Ausztriában St . Pölten előtt 

furcsa, órmotlan betonmonument lVta fel 
figyelmemet. Letértem az Autobahnról s be· 
léptem a temetőbe. A hatalmas vörös csil· 
lag és a nyugati ember számára ismeretlen 

D:r. Bán Mihály tart. fhdgy. 

A gazzal benőtt szovjet katonatemető 
St. Pölten mellett Ausztriában 

ciril betüs feliratok azonnal elárulták, hogy 
szovjet katonatemetőbe érkeztem. Kiván. 
csian tekintettem körül. Bennünk katonákban 
az ellenség hősi halott jai épp oly tiszteletet 
ébresztenek, mint a mieink! Hisz ők is ugyan
azt a parancsot teljesítették, mint mi s az ő 
sorsuk is azonos minden ország hősi ha
lottjainak sorsával. De itt mást láttam! A 

.:>k gondozatJanok, a fű méteres magas-
840t ért el, a libapimpó egyformán nő a 
sírokon aszarkalábbal . .. Nemsokára meg
fejtettem a rejtélyt s ma már tiszta előttem, 
Dliért ápolatJanok a szovjet katonasírok 
Nyugaton! Mert a szovjet vezetői szigorúan 
tiltanak minden más katonasfrt túl a vas. 
ftlggönyön! A Kárpátoktól az Alpokig 300 
ezer német katona és kb. ugyanannyi ma
lYar esett el. Magyar és német katonate-
1IaeUiket tilos fenntartani odaát A magyar 
es német hősök sírjaira tilos vi·rágot vinni, 

tilos nekik emlékmüvet áll!tani . De a szov-

jet katona temetők virágban pompáznak, ne
kik órmótlan betonobeliszket állíttatott a 
megszálló hatalom, a szovjet hősök emlé
két a kivezényelt diákgyerekek frissen, 
ápoltan kell tartsák! A magyar és német ha

lott csak fasiszta áldozat volt .és a "felsza
badító szovjet hősök" érdemlik meg egye
dül az emlékezést! Es miután alig van né
met, vagy osztrák család, mely l , vagy 2, 
esetleg több fiút ne veszített volna s azok 
sírján tilos a virág: így az osztrák lako:;. 
ság a terrornélküli nyugati életében hason
lóképp fizet. Ha az ő fiaik nem kaphatnak 
még egy fakeresztet sem, akkor a szovjet 
temetők is maradjanak árván! 

Elgondolkozva folytattam utamat to
vább. A Semmering hágó festői nyergében 

A szovjet betonmonument 
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a legszebb ,katonatemetöt találtam! Hatal
mas fenyöfák árnyékában sokszáz hősi ha
lott alussza örök álmát . . . A temetöt sűrű 
törpefenyösor határolja, az üde zöld pázsi
ton sok-sokszáz fekete kereszt, alattuk mil

lió és millió színes alpesi virág . . . 
Ezt a katonatemetöt többször felkeres

tem. :Lélekemelö hatást vált ki a belépöben! 
Az egyszerű fekete fakeresztek, a virágos 
sírok, az alpesi csend a Hősök örök nyugal-

rUlt felkapaszkodni az Alpok nyúlványaira! 
Mennyi keservet, könnyet csordultatott ki 
a visszavonuló szétvert hadsereg katonái és 
a milliós tömegben menekülö polgári lakos· 
ság szeméből az elveszített haza emléke . " 
Akik visszanéztek az alpesi utak szerpen· 
tineiröl az égő magyar falvakra, azok soha· 
sem felejtik el 1945. áprilisának napjait . . . 
Még emlékezünk a lövészgödrökre, ahol 
Panzerfausztos német katonák várták az or· 

.. Honvéd Pozsár JIÚ10S" 

mát adja a látogatóra . .. Végigolvastam 

az öntött ezüst névtáblákat . köztük sok 

magyart találtam! IFeltűnt, hogy ezek a Hö
sök mind 1945. áprilisában estek eJ! Ezek a 
hősök állották az utolsó szovjet rohamokat 

az összeomlás utolsó tavaszán.. . Akik 
Szombathely és !Köszeg térségéböl indultak 
a visszavonulás keserű útjaira, azok ma is 
emlékeznek, mily szörnyü erőfeszítésbe ke-
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szágút mellett az elöretÖrő szovjet harc

kocsikat .. . S ma ezek a Hősök itt pihen· 
nek a fenyők árnyékában, kik meghaltal< 
azért, hogy mi Nyugatra érkezhessünk . . . 

Szeretettel simogattam meg a magyar ke

reszteket, az árva Honvédek emlékét, Jólt 
teljesítették az utolsó parancsot a német 

Kamerádok oldalán . . . 
Aztán kihajtottam a vasfüggönyhöZ lit 

A Semmering hágó Ausztriában 

Ismeretlen magyar katona sírja 
a Semmeringen 

"Honvédsoldat Gál Mihály" 
a semmeringi hösi temetöben 
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lrottkő oldalára. Átnéztem az aknamezőkön 
az árva magyar területre. Gondolataim el
érték a budai Hősök jeltelen sirjait, a Duna
és Tiszavédelem árva Katonáit, Nagyvárad 
és Torda Hőseit . . . Aztán emlékezetem
ben megpihentem Forgó hadnagy és az 
ungvári Próbacsendőrök vereckei sírhant
jainál . . . Szinte láttam a Kárpátok rop-

pant hegyeit, hol 21 évvel ezelőtt így M
cs-aztak fiaink Sarudy zászlós sírjánál: -
"Z4szlós -ar, még visszajövünk!" -

1965-ben állanak a német és magyar ka
tonatemetök Nyugaton! 

Köszönjük Németország, köszönjük Auszt
ria! Mi nem felejtünk . . . 

--y -y 

Emlékezés az 1956-08 napokra 
A fák levelei sárgán hullottak és estén

ként már deres volt a határ. A levegőben 
mégis volt valami tavaszi fúvallat, amit 
nem lehetett megmagyarázni. Éreztük mind
nyájan, hogy valami csodálatos dolognak 
kell történnie, mert a keseru poMr már 
csordultig telt. 

Szívszorongva lestuk a rádió hireket. -
A csoda valóban megtörtént 1956. október 
23-án felragyogott a borús magyar égen a 
szabadság csillaga. 

. . . A fegyverek már ropogtak Budapest 
utcáin, de a kommunista kormány még té
továzott. Hős fiaink már ontották vérüket 
az utcák kövezetein. A futótűzként elter
jedt hírek hallatára, szinte egy időben szök
kent talpra az egész ország. Egy volt min
denütt a cél, küzdeni a szabadságért a vö
rös terror ellen. 

A Szabadságharc előestéjén még egy 
abaúj i kis faluban voltam. Az érkező hlrek 
alapján már ott is egymásután hullottak az 
őszi sárba az összetört gyülölt vörös ötágú 
csillagok. - Másnap a hajnali autóbusszal 
már amegye székhelyén voltam. Az előző 
esti nagy tüntető felvonulás mély nyomot 
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hagyott a lakosság lelkében. Jóformán min
denki az utcán tartózkodott. - A Hunyadi 
és Széchenyi úton egy gombostűt nem le
hetett leejteni az ott hullámzó tö~egben. 

Lassan törtem át magamat s igyekeztem 
híreket szerezni, tájékozódni. - Az ÁVH-s 
egységek emberei, magukat eltorlaszolva, 
állig felfegyverkezve állottak készenlétben 
laktanyáikban. 

Csak a Búza tér sarkáig tudtam előrejut

ni s akkor az ÁVH-s laktanya ablakából, a 
fegyvertelen, békés tömegre eldördült a 
sortűz. - A tömeg egy pillanatra megtor
pant. Az első hősihalottak vére festette p' 
rosra az utca kockaköveit. - A sebesült 
ket igyekeztünk a szomszédos udvarokba 
becipelni. - A békés tüntető k egyszerre át· 
változtak erre a nem várt orvtámadásra. Az 
áldozatok vérével megfestve a nemzetisz(
nü zászlókat, azokat magasra emelve, egy 
torokból felhangzott a kiáltás: Emberek! 
Menjünk fegyverért alaktanyába! 

. . . Ez alatt az idő alatt, az én városom
ban sem tétlenkedtek. - A máskor csen' 
des kis város lakossága, de a környékről 
is sokan voltak talpon, hogy résztvegyenel< 

a magyar szabadság újjászületésében. _ 
Az események itt is filmszerű gyorsasággal 
peregtek. Az ÁVH-s kopók, családjaikkal 
együtt, gyáván elmenekültek még az éjsza
ka folyamán csehszlovák elvtársaikhoz. 

Az ősi bolthajtásos vármegyeháza, _ 
melynek hűvös falai még jól emlékeztek 
Kossuth Lajosra, úgy nézett ki, mint egy 
megbolygatott darázsfészek. - A kommu
nista patkányok sorra eltüntek, oda, ahon-
an annakidején elöbújtak. A Forradalmi 
anács itt is megalakult. Intézkedéseit meg

kezdte. Az élet ezekben a történe~mi na
pokban sem állhatott meg. - Egymásután 
jöttek a Nemzetőrséghez jelentkezők. 

A díszteremben ülésezett és intézkedett 
a Tanács fáradhatatlanul. - Most éppen 
annak egyik tagja emelkedett szólásra is
mét. Az izgatott halk beszélgetés moraja 
egy kicsit alábbhagyott. Történelmi napo
kat élünk. . . kezdte beszédét . . . Szabad
ságáért harcol az egész ország és ebben a 

városban a mi kezünkbe helyezte az intéz
kedések komoly és felelősségteljes felada
tát a lakosság. - ... Intézkednünk kell vá
rosunk zökkenésmentes életéről. A Nemzet
őrség már megalakult, de szükség van a 
közbiztonság megőrzésére is . . . Erre, azt 
hiszem nem találunk alkalmasabb ~bere
ket, mint a régi Csendőrség megbecsült, 
megbízható tagjait . . . Egy kis szünetet 
tartott, - majd így folytatta. A rangidős 
csendőr szedje össze embereit s a karhata
lom már áll is városunkban. 

. . . Szemeit végigjártatva a tömegen, 
felemelte hangját s így fejezte be mond ó
káját: Éljen a Magyar Királyi Csendőrség! 

Halk moraj úszott végig a termen. - Az 
emberek egymásra tekintettek, - most 
már, félelem nélkül, - felharsant a kiáltás: 
Éljenek a csendőrök! 

1965. október 6. 

Egy szabadságharcos csendör 

Esti fegyelmez~ rend~yakorlat a budapesti csendörlaktanyában_ 
(Kozponb Anyagraktár tiszthelyettesei) 
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A tízéves találkozó 
Altalliban a találkozókat jól meg kell Ez szinte még dacosabbá és büszkébbé tett 

szervezni s hosszadalmas és aprólékos mó
don kell azokat megtervezni, hogy jól sike
rülj enek s azokon az évfolyamtársak k6zUl 
minél többen tudjanak megjelenni. 

Ennek a tízéves találkozónak a megren
dezésére mi egyáltalában nem gondoltunk 
s nem is voltunk abban a helyzetben, hogy 
azt keresztül tudjuk vinni. - Volt azonban 
egy rajtunk kívülálló nagy esemény, amely 
mégis, akaratunkon kívül a hadnaggyá ava
tásunk tízéves évfordulójára összegy.űjtött 

jó néhányunkat. Ez pedig nem volt más, 
mint a háború utáni hadifogság. 

Budur Karcsi jó barátom mal és évfolyam
társammal már együtt húztuk jó ideje az 
igát a szovjet paradicsomban. - Mikor 
megláttuk egymást 1945-ben a cseremisz
f61di Scsóra partján, nagyon megörültünk, 
mert így a keserves napokban, hónapok
ban és években is volt mindig közös té
mánk. Együtt reménykedtünk, hogy egy
szer mi is szabadok leszünk ismét. - Ve
le ettől az időtől kezdve mindig együtt vol
tam, kivéve, mikor ő volt fogdában vagy pe
dig én. - Beszélgetéseinkben előjöttek a 
bösz6rményi úti emlékek és sokszor szám
ba vettük, hogy kiről mit is tudunk . .tvfo
lyamtársaink ugyan merre vannak szétszór
va a világ minden táj án? 

Az esztendők teltek s imitt-amott egy pár 
hadifoglyot haza is szállftottak, - szemki
t6rlés végett, - de mi Karcsival mindig 
kimaradtunk a névsorból. Nem kellettünk 
a kommunista Magyarország vezetőinek. 
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minket. Egyik táborból a másikba 16ktek, de 
haza sohasem szállftottak. NevUnk a legve
szélyesebbek listáján futott. 

. . . 1949 májusában újra vagoniroztak 
s most mi is benne voltunk a szállítmány
ban. Egyes hiszékenyek úgy vélték, hq 
hazafelé robog a vonatunk. Mi Karcsiv~ 

csak mosolyogtunk s mondtuk; azt nem 
hisszük, mivel mi is veletek vagyunk. 
Három napi út t.:~án vonatunk elhaladt a 
hirhedt krenovájai haláltábor mellett, me
lyet egy-két doni cimboránk személyesen is 
jól ismert. Majd feltüntek a Don túlsó part
ján a lankás dombvonulatok. A mi vonatunk 
azonban nem ment át a hídon, hanem Észak
ra fordulva egy me~ész kanyarral, a Don 
bal partján haladt tovább. 

Bensönket valami furcsa izgalom fogta el 
s igyekeztünk az ablakokból a doni had
színteret emlékünkbe idézni. A doni harco
sok izgatottan mutogattak s magyaráztak az 
ott lefolyt eseményekről. A konvoj ok nept 
értettek, de látták izgatottságunkat s tt 

parancsolták, hogy üljünk le a padokra. 

Késő délután volt, amikor megérkeztünk 
a voronyezsi l-es számú hadifogoly táborba. 

Itt azonban nem sokáig maradtunk, mert 
egy néhányan a munkát még az első napon 
megtagadtuk Klimcsuk kapitánynak. Igy 
aztán vagy tizennyolcunkat büntetésből át 
is szállítottak a 3-as számú táborba, hogy 
ott majd a kegyetlen Zimenkov politikai 
NKVD-es őrnagy megtörj6n bennünket. -
Itt két hatalmas repülöhangárból állott a 

tábor. Az e!}Yik már meg volt töltve le
génységgel, míg a másikat nekünk szán
ták. Tudtuk, hogy itt nagy "összpontosí
tás" lesz, mert a hangárban elfért legalább 
ezer ember. - Benn három emeletes 
priccsekből utcák és egy egész falu volt 
felépítve. Az egyik sarkot okkupáltuk. 
Alig raktuk le motyóinkat, már is hallottuk, 
hogy újabb szállftmányok érkeztek. Ki
mentünk az udvarra s ott ácsorogtunk, 

rtunk s néztük az újonnan érkezette
t, hátha vannak k6zöttük régi jó bará

tok, csendőrök, évfolyam társaink. 

Nem csalódtunk, mert a 'különböző cso
portokban jöttek elég bőven. - Örültünk 
egymásnak a viszontlátáskor még ebben a 
szomorú helyzetben is. - Persze az évfo
lyamtársak mind oda helyezkedtek el a 
barak sarkába, amelyet kineveztUnk csend
é5rsaroknak. 

Tíz év távlatából jó volt felfedezni a 
régi arcokat. Hisz legt6bbjükkel akkor 
volt módunkban utoljára együtt lenni, mi
kor a Böszörményi úti lovardában teljes 
díszben kardot rántottunk s harsogva iki-
6ltottuk, hogy: a Hazáért mindhalálig! _ 

or nagyon boldogok voltunk s hadna-
i csillagjainkon a nyári nap fénye erősen 

szórta a szikrákat. Aztán jöttek az évek, 
a háború, a fogság . . . Ni csak ni, ki j6n 
ott? Igen, ő az, az "okoshomlokú" Boka, 
azaz . . . nem, nem Bogya! Mikor észre
vett bennünket Karcsival, szája a füléig 
hl1zódott. Mosolya és a kedve, úgy lát
SZik a régi . . . Ujabb csoport jött be a 
kapun. Megállnak. Valaki mély hangját 
Dlegköszörulve, huncutul nevet a magas 
hUSzAros cserebogár sapkáj a alól. Egy fej
Jel magaslik ki a t6megből. Nem nehéz 

megállapítani. Persze Gúnár az, Polgár 
Barna. - Aranyszárú elegáns szemüvegét 
most már megragasztva, összedrótozva, de 
hajszálvékony bajusza most is kínosan 
Vékonyra faragva j6tt meg CsiMs Jenci. 
- Hogy is frt róla krónikásunk Halmay
Halmajer? "Szerelmi figurák igen nagy 
tudója ... " - Hát az őszhajú fiú ki
csoda, ezredes? Nem csak három arany 
csillagja van. - Ijedten jön behúzott nyak
kal közelünkbe, mintha Mátray alezredes 
úr most szólította volna ki éppen BTK
ból. Már nem tévedhetünk, mert az való
ban Kacsa Balázs. - A humora a régi, 
csak a haja lett ezüst1>s. No de annak 
meg volt az oka biztosan . . . Mint min
dig, most is komoly arccal, csak kicsit 
magasabb homlokkal fedezzük fel az 
egyik csoportban Hidvégi Folót. Kérdez
zük is tőle, hogy mikor volt az Operában? 
- Hisz ő volt az egyik opera rajongó az 
évfolyamunkban Balogh ezredes úr nem 
nagy örijmére. - . . . Ahogy így örömmel 
vettük számba egymást, megint él'kezett 
egy csoport. Egy csendőrhajtókás száza
dos is van közöttük. - Iszonyú nagy háti
zsákja van. Ki lehet az? - Még tart a szá
molás, a névsorolvasás a tűző napon. 
Ahogy leveszi sapkáját az új jövevény, 
hogy verítékét letörölje, akkor látjuk, hogy 
a tíz év alatt semmit sem változott . .tppen 
olyan kopasz, mint avatáskor volt. Ö az Ko
pasz Attila. 

A csendőrsarok teljesen benépesült a 
magasabb és alacsonyabb rangú bajtársak
kal s elkezdődött ottani különleges éle
tünk. - :evfolyamunkat számba véve, mi 
szerepeltünk a legjobban, a legnagyobb lét
számmal. Nyolcan voltunk ott együtt a 38 
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felavatott közül. - Magam a sarokban a 
harmadik emeleti priccs en ütöttem fel fő
hadiszállásomat. - Ahogy este megvacso
ráztunk, utána odasereglett a társaság. Fő
leg csendőrök, az évfolyamtársak, de vol
tak böven honvédek is. Aztán elkezdőd
tek az úgynevezett "kandalló csevegések" . 
Nyolcan-tizen is voltunk egy-egy priccsen. 
Kopasz Attila többször sápitozott is, hogy 
a fejére hull a szemét a csizmáinkról, de 
mi mindezzel most nem törődtünk. Legfel
jebb mondtuk, hogy miért nem költözött 
fel a legfelső polcra. - Ezek voltak a 
c!!endőr ezeregyé jszaka" meséi, mert most 

~'dönk, esténk volt megszámlálhatatlan. Elő
jöttek a régi szolgálati élmények, a ludovi
kás és csendörtiszti tanfolyam érdekesebb 
eseményei. - Mindenki sorrajött egy-egy 
elbeszéléssel. Kedves nöi kalandok és egyéb 
nevezetesebb történetek. - Volt parancs
nokaink, tanáraink is sorrakerültek egy-egy 
emlékezetes esettel kapcsolatban. - Vagy 
pedig tervezgettünk a jövöre, ha egyszer 
ismét szabadok leszünk . - A csevegések 

bizony éjfélután kettő-háromig is eltar
tottak. . A barak többi része már jóízűen 
aludt de a csendőrsarok őrködött, - me
semo~dás közben. - Igy szólalt meg egyik 
aIkalommal úgy fél három tájban iKókay 
Pali bácsi: Ez a Tamáska már öt éve ke
seríti az életemet. - Minden este kandal
lócsevegés van nála . . . Odaszólt neki Te
messy ezredes úr; Miért nem alszol Pali? 
_ Hogy tudnék aludni - válaszolta -
amikor az érdekes történeteket ,éjfél ut 
kezdik mondani. - Kénytelen vagyok o' 

figyelni! 

. . Igy tartotta meg az évfolyamom a 
tíz éves avatási évfordulót a Szovjetunió
ban, Voronyezsben. - Esténkéntí beszél
getéseinkkel egymásban tartva a lelket 
vártuk, hogy egyszer reánk, ·kakastollasok
ra is fel fog ragyogni a szabadság csilla-

ga. 

Pgh, 1965. IV. 21. 

vitéz Tamáska Endre szds 

Az ungvári tanzászlóalj tisztvezette járő~e egy 
partizánelhárítás során pihenőt tart a Tlsza 

forrásánál 
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25 éves eszmei találkozó Buenos Aireshen 

Borús napra virradtunk. Ugyanolyan bo
rds napra, mint 25 esztendővel ezelőtt a 
,,Hadnagy avatás" napján. Csak akkor nyár 
volt és otthon voltunk. Most pedig tél van 
és itt vagyunk számkivetve Argentína föld
jén. Nagyot fordult azóta a világ kereke és 
.le együtt mi is. Egy azonban akkor is, 
~ost is egyforma volt: a lázas készülődés 

akkor a hadnagy avatás nagy napjára, most 
annak 25 év utáni megünneplésére. Hogy 
azután melyik ünnepély okozott nagyobb 
fejtörést, azt legyen szabad csendesen az ol
vasóra bíznom. Tény, ami tény: akkor min
den elő volt készítve a böszörményi-úti 
csendőrlaktanyában. Vetekedett ott a nap
fénnyel minden: az ünnepi egyenruhák, csiz
mák, kardok. Ünnepi díszbe öltözött a lo
varda is. Ragyogtak' a gúlába állftott fegy
verek. De ünnepi áhitat sugárzott a 38 ifjú, 
daliás, avatásra várakozó hadnagy arcán is. 

családi szentélyben, ahol elhalt szüleink ké
pei lógnak a falon s alattuk uram egyetlen 
kincse: a kis ezüst feszület, melyet 1941. 
Karácsonyára kapott még megboldogult 
szüleitől, s amire esküdtünk. Ugyanott a 
fiókos szekrény tetején a megmentett régi 
fénykép album, kinyitva éppen azon az ol
dalon, ahol az új hadnagyok díszszakasza 
áll a hösi emlékmű előtt, elől a mártirha
lált halt dr. Sótonyi Jenővel. 

Kikerült a régi idők selyem damaszt te
rftője - furcsa kegye a sorsnak, hogy 
megmaradt -, a kézimunka asztalközép -
nagyanyánk megható emlékével együtt. Pi
ros szekfük zöld páfrányba ágyazva futot
ták körül az asztalt. Az asztal közepén a 
gyertyatartók kelyhéb e gyertyák kerültek. 
Mikor heten körülálltuk az asztalt, a házi
gazda megsz61alt: "Hölgyeim! Bajtársaim! 
Mártirhalált halt és halott bajtársaink szel-

Igen, ez akkor volt. Most azonban 25 év le- leme, a világon szétszórt évfolyamtársaink 
forgisa után vissza szerettük volna idézni lelke avatásunk negyedszázados évfordu

dacosan megrázni a kakastollat a lóján velünk van." 
és ismét elharsogni úgy, mint ak

kor a: "Hazáért Mindhalálig!" fogadalmat. 

Kevesen voltak a megjelentek, mert a ré
gi évfolyamtársak közül alig egy-kettőt ve
tett a történelem kegyetlen vihara Argen
ulla földjére: dr. Képiró Sándor, dr, Spányi 
J6zsef a feleségével, dr. Csik Diodor, mint 
tb. meghívott vendég, mert az ünneplők kö
zött a székesfehérvári, cisztercita reálgim
DAziwn 2 másik növendéke volt és a házi
&Izda Nagyiványi Ödön a családjával. 

'kis lakásunk megtelt ünnepi áhitattal. A 

Valóban minden jelképezve volt: az ün
nepélyesség, a múlt: a régi hadnagyok át
szellemült arca, melyre a 25 év imitt-amott 
barázdákat szántott, a jelen: mi a feleségek 
és a jövö: kicsi leánykám nagyratágult és a 
jövőbe pillantó szemeivel . Míg a gyertyák 
halkan sercegtek, megemlékeztünk a lélek
ben velünk lévő "hadnagyokról" és azok
ról, akik a múltban a jövőért hösi vagy 
mártírhalált haltak. Áhitatos volt ez a csen
des megemlékezés, mert egy rö~ke pillanat
ra lelki szemeink előtt nem ezt a kis asz-
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talt, kicsi szobát, de a tiszti étkezde ünne
pélyes asztalát véltük látni. Az asztal körül 
pedig mind ott állt, mind az egykori 38 

daliás éppen felavatott hadnagy ... 

A látvány azonban eltünt, amikor fel: 
kattant a villany és megint csak heten vol
tunk. Hirtelen Ady versének első szakasza 

jutott eszembe: 

Itt valahol, ott valahol 
Esett, szép, szomorú fejekkel 
Négy-öt magyar összehajol 
S kicsordul gúnyos fájdalmukból 
Egy ifjú-ősi könny, magyar könny: 

Miért is? 

A vacsora bár egyszeru, de ízletes volt 
és nem kis büszkeséggel állapítottam meg, 
hogy a deresedő, "öreg" hadnagyaink ét
vágya vígan versenyre kelhetne a múlt 
idők ifjú hadnagyaiéval. Nagyobb dicséretet 
háziasszony valóban nem kaphatott. 

Kávé előtt a házigazda rövid beszédben 

emlékezett a régi időkre: "Ma 25 évvel ez
előtt 38 ifjú cső. hdgy. esküdőtt és kivont 
karddal egyöntetüen kiáltotta a "Hazáért 
Mindhalálig! . . . Kemény pályát választot
tunk, igazi férfiaknak valót . . . De ma 25 
év távlatából kérdezem, hányan vannak kö
zülünk, akik a Hazáért Mindhalálig jelszót 
a zsebünkért mindhalálig elvvel cserélték 
fel? . . . Pedig a 25 évvel ezelőtt tett szent 
eskü uraim ma éppúgy kötelez, mint akkor. 
Hősi és mártirhalált halt bajtársaink szá
monkérően kérdik tőlünk: Te mit tettél ide
genben, nyugalomban és viszonylagos jó
létben a Hazáért akkor, amikor én mindent 

feláldoztam?!" . .. 

Ezután hangszalagról meghallgattuk a jú
niusi Szent László ünnepségen elmondott 
beszédet, ahol a házigazda emléket álUtott 
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dr. Sótonyi Jenönek és a többi mártirnak: 
"Ebben a szellemben hívom a bolsevizmus 
elleni könyörtelen harcra a magyar ifjúsá
got, mert erre kötelez különösen bennün
ket, volt m. kir. cső-öket a harcmezőkön, a 
bitófákon, Szibériában, a börtönökben és 
internálótáborokban hösi- és mártirhalált 

halt bajtársaink dicső emléke. 

A minket intemacionalizálni akaróknak 
pedig azt üzenem, hogy internacionalizálják 
saját magukat és a megbízóikat. Mi mf .... 
maradunk azoknak, akik voltunk: soha me 
nem alkuvó és soha meg nem fizethető, ke
resztény, anti-bolsevista magyaroknak! 

Végezetül pedig engedjék meg, hogy ezt 
a rövid megemlékezést mártirhalált halt 
évfolyamtársam és bajtársam dr. Sótonyi 
Jenő m. kir. cső szds fenkölt emlékének 
szentelhessem, akit 1960-ban akasztottak 
fel a legnagyobb titokban a kommunisták! 

A poharak lassan sürübben csengtek, a 
jóízü nedü egyszeriben gyorsabban vette 
útját ... talán a csendben lenyelt könnyek 
öbIítésére. A nyelvek megoldódtak. Nóta 
került az ·ajkakra, halkan, búsan, keseruen, 
mintha csak cigányhegedü kísérte volnp. 
onnan messziröl, hazulról, az alföldi rM. 
ságról. De azután szilaj csikót adott alánk 
a pohár. Hangosabb lett a nóta, és mire pir
kadott a hajnal dacos ajkak követelték 
vissza a rég elmúlt: száz ice bort ide az 

asztalra! 

Az ablakon be-bekukkantott az öreg nap, 
hunyorgatott egyet-kettőt, meg is csóválta 
vén fejét, ejnye mondta és ránk sütött. 
Csodálkozva meredtünk egymásra, mint 
akik hirtelen messze útról érkeznek meg. 
De szép is volt 25 esztendővel visszacsavar-

ni az idOk kerekét . '. Mfg Mcsúztunk, 
bennem halkan Ady folytatta a versét: 

ts utána mint a zápor 
Jön a többi könny: 
Miért is, miért is, miért ls? 
S nincs vége könnynek és miértnek. 
Fölöttünk hahota köszön, 
Hahotája, akik nem értnek 
S akik sohase kérdik s kérdték: 
Miért is? 

Buenos Aires, 1965. július 9. 

Nagyiványi Ödönné 

(A B. L. szerkesztője szívböl gratulál és 
lélekben egy csokor virágot küld a gyönyö
nI cikkért!) 

Bajtárs, tudod-e, hogy Magyarországon 

1956 és 1965 között 1,500.000 abortusz 

történt, azaz másfélmillió magyar nem szü

letett meg? Hazánk történelmében még nem 

fordult elő ilyen intézményes nemzetirtás, 

melyet a kommunista kormányzat beveze

tett. Csonka-Magyarország lakóinak száma 

26 év alatt sem változott. Ha a több milliót 

kitevő öregek meghalnak, az ország lakos

sága 7-8 millióra fog visszaesni. 

Hadifogoly visszaemlékezés 
1945. március végén kerUltem amerikai 

hadifogságba a német Hannover vidékén. 
A megtorló bombázások következtében ki
kapcsolt német felsőbb vezetés hiánya, va
lamint az óriási technikai fölényben lévő 

esült hatalmak ezidőben már ellenál
sal alig találkozó gyors előnyomulása 

folytán igen ' nagy tömegü katona esett 
amerikai-angol fogságba. 

Aprilis végén nemcsak a nyugat-német, 
de a holland, belga és francia hadifogoly tá
borok is zsúfolásig megteltek. Igy kerül
ttlnk mi kb 200. OOO-en egy négyzet km nagy-
14g(i, akkor bokáig érő búzavetéssel fedett 
IZIlkség-táborba a Rajna bal partján f,k
ves Büderich nevü kis német városka mel
If, nem messze a francia határtól. A sü
ru éSrgyürüvel körülvett rögtönzött tábor 

csak egy szál szögesdrót-kerftéssel volt 
körülvéve. 

A tábor egyik sarkában állt egy félig 
el bombázott ház, ahol valami segélyhely
féle volt berendezve. Egyébként semmi 
más épület, vagy növényzet nem zavarta 
a kilátást. 

A sok ezer fogoly -, akik közül 17-féle 
nemzetiség volt képviselve - letargikusan, 
fáradtan, éhesen kóborgott össze-vissza, 
ismerősök és cigarettacsutka után kutatva, 
bokán felül dagasztva a folytonos esőtől 

lágy homokos agyagot. (Ebben az időben 

ott egy amerikai cigaretta 500 RM-ba ke
rült.) 

IDeimet keveset és csak hideget kaptunk. 
Az eső állandóan esett és fújt a szél. Vé

delmet csak evőkanállal, konzervdobozzal, 
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vagy csajka fedövei és föleg óriási ener
giával földbe ásott lyukak nyújtották. Ezek 
a lyukak éjszakánkint böven szedték az ál
dozataikat, - mert az erösen felázott ta
laj az alvókra szakadt s megfulladtak. 

Tisztálkodásról szó sem lehetett. 

A lerongyolódott, sovány, nyakig sáros, 

piszkos, borotválatlan hatalmas embertö
meg, köztük ezerszámra sebesültek és am
putáltak, félelmetesen borzalmas látványt 

nyújtott. 

A közismert hadifogoly-betegségek, a 
melankólia, a teljes nemtörödömség és re
ménytelenség stb., stb. már a második hé
ten annyira kiütköztek, hogy a foglyok tel
jesen kivetköztek emberi mivoltukból. 

(Csak az érdekesség -kedvéért jegyzem 
meg, hogy a német vezérkari tisztek már 
a második napon egy kitörési tervet dolgoz

tak ki, amibe engem is belevontak.) 

A viszonyok csak nagyon lassan javul
tak s május közepén történt, hogy az ak
kor már drótker!téssel egymástól elválasz
tott 20.000 fös altáborunkba hIr érkezett 
a táborparancsnokságtól, hogy aznap dél
ben "valami pap" fog odaérkezni. A hIr 
pillanatok alatt elterjedt, de csupán az al
tábor 200 fös magyar csoportja verödött 
össze az altábor magyar parancsnokának 

földbe vájt gödre -köré. 

A déli órákban két néger ör kIséretében 
érkezett meg a jelzett pap. Szikár, csontos, 
borotválatlan, rendfokozatától megfosztott, 
egyenruhás ember, aki semmiben sem 
ri.úlönbözött a többi fogoly tól, - csupán a 
szeme, a szemében égett valami különös 
tűz, valami zöldes fény. Borostás, aszkéta 
arcán a jÓságnak meleg vonása ült, 
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Németül folyó rövid kérdezösködés után 
megtudva, hogy az egybegyűltek valameny
nyien magyarok - egy fedezék tetejére 
lépett és tört magyarsággal beszélni kez

dett. Szeliden búgott a hangja. 

Elöbb a szeretetröl beszélt, majd kifej
tette, hogy mi mindnyájan az egy Isten 
gyermekei vagyunk, hogy a szenvedés és 
a földi megpróbáltatások csupán arra va
lók, hogy teljesebbé váljék a lelkek meg
békélése és a szIvek tisztasága. Aztán r" 
tért arra, hogy az első világháború alt 
hosszabb ideig Magyarországon élt s ö 
érzi és tudja, hogy ezt a kis magyar cso
portot visszavárja az a drága magyar föld, 
amit ö is annyira megszeretett. Ekkor már 
mindannyian térdre ereszkedve, könnyes 
szemekkel hallgattuk s itt-ott fel-felcsuklott 
a hangos zokogás is. A magyarság hitbuz
galmának nagyságát volt alkalma tapasz
talni és az ilyen vallásos nép gyermekeit 
megsegIti és hazavezérli az Isten, csak hin

ni és szeretni kell Öt. 

Mire magunkhoz tértünk volna már, el
is távozott, két fekete öre -között, mint egy 

"látomás" . 
Sokáig, csendesen imádkoztunk még o; 

hitünk visszatért és béke költözött a st 
vünkbe. - Azután soha nem láttuk többé. 
Azt sem tudjuk, milyen nemzetiségű, azt 
sem, hogy milyen vallású volt, hogy akkor 

és ott "csoda" történt. 

A:kik láttuk és hallottuk öt, örökre a 

szívünkbe zártuk. 

Ez az egyetlen szép emlékem maradt a 

16 hónapos hadifogságból. 

Anglia, 1965. 
K. Lajos alez. 

Letünónen de Gaulle tábornok csillaga 
A szabad világ "csak" meglepetten cso

dálkozik, de mi, kelet-európai száműzöttek, 
megrendült lélekkel hallgatjuk a mindenna
pi hírek között, de Gaulle tábornok miként 
kacérkodik (barátkozik) a kommunistákkal 
annak ellenére, hogy zászlaján a lotharin
giai kettös-kereszt ékeskedik. A látvány le
sdjt bennünket: A francia Elnök miként zuz-

össze mindazt, amit hosszt1 éveken át, 
oly gondosan felépített, nevezetesen: a 
francia-német barátságot, az európai kö
zös hadsereget, az európai közös piacot, az 
egyesült Európa gondolatát, s mindazt, ami 
a kommunista terjeszkedésnek mindeddig 
némileg is gátat vetett. S miként keserítet
te el, az európai közös piacot szélesebb ala
pokra építeni igyekvöket a super "über 
alles" kijelentésével és vetette minden ere
jét és tehetségét a kommunizmussal való 
megalkuvás érdekébe. 

De Gaulle tábornok viselkedése nemcsak 
a szabad világot, de a francia népet is meg
lepte. Erre példa, hogy az Elnök "sura" ki
jelentése felett a legmegbízhatóbb embere: 

mpidou miniszterelnök is a legnagyobb 
jnálkozását fejezte ki. A szocialisták pe

dig azt hirdették röplapjukon a községi vá
lasztások alkalmával, hogy: "Hogyan akar 
de Gaulle nyerni, amikor politikájával azt 
akarja velünk elhitetni, hogy a kommunis
ták ma jobb fiúk, mint voltak 10 évvel 
ellfub?" Ezek jelek a sok között, hogy az 
Elnök a saját párt jával is szemben találja 
magát. 

Amíg de Gaulle tábornok a kommunisták
kat szembehelyezkedett, a nép nem sokat 
tGr6dött a kérdéssel, megbízott Elnökében. 

De az elnöki "pálfordulás" igen-igen érzé
kenyen érinti a franciákat, mivel megismer
ték a kommunizmust és semmi kedvük nincs 
Istenüket a sátánnal, g,épkocsijukat ron
gyos-nadrággal, kalács-fehér, búza kenyerü
ket, szappanos, ragacsos rozs-kenyérrel fel
cserélni. 

A jelenlegi francia hangulatot, igen talá
IÓ,an a jó, öreg, magyar csendöri vélemé

nyezéssei lehet kifejezni: "Nyugodt, de nyo
mott, s szele érzik annak, hogy a berkekben 
valami lappang." KiegészIthetem azzal, hogy 
ha a legközelebbi Elnök választásig a Da
mokles kardja nem esik az országra, a vá
lasztáson de Gaulle tábornok, nemhogy a 
szavazat 82, vagy a 61 %-át, de még a 40-et 
sem fogja megkapni. 

Az a kérdés, hogya francia Elnök miért 
választotta az új "utat", el öttünk ismeret
len. Találgatásaink közt, a legkomolyabb 
okokat a következökben találhat juk: 

Amerika - áIHtólag - kisiettette a 
franciákat Laoszból, Kambodzsából, Viet
namból, a belgákat Kongóból, s helyében az 
Eisenhower kormány Moszkvát ölelgette a 
keblére, miközben megtagadta Párizstól 
az atomrobbantás titkát. 

Lehetséges, az Elnököt bosszantja az, 
hogy a hosszú éves kommunista-ellenes po
litikája folytán sem tudott egy, - a leg
rosszabra is felkészült. - Goldwater-féle 
tömeget összekovácsolni? S mivel azt is, az 
elözö Elnököknek, a kommunizmussal min
denáron megalkudni törekvö politikája kel
tette életre. 

Talán a kommunista kormányokat igyek
szik bátorítani Amerika ellen abban a tu-
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datban, hogy háború esetén, utódja, feltét
len Amerikát fogja támogatni, mely hábo
rúnak a gyözelme megszabadítja a szabad 
világot a 20 éve feje felett lebegö Damok
les kardjától? 

De az sem kizárt, hogya francia Elnök 
is, mint több, volt magyar pártvezér, bí
zik abban, hogy a kommunistákkal ember
séges megegyezésre G jut, §. néhány fondor
latos elgondolásával? 

De az is lehetséges, hogy a tábornok 
igen fél egy új háborútól és inkább min
dent veszni hagy, mintsem puska dörren
jen a közelében? 

Mindenesetre a jövö hamarosan feltárja, 
de Gaulle tábornok, melyik kérdésünk ér
dekében cserélt "lovat"? 

B-76 

Ami a ,;követ" elvtárs rádióheszédéhől kimaradt 
(Az argentínai sajtóban megjelent válasz a magyar kommunista követ számára) 

1965. április 4-én Buenos Aires egyik rá
dióállomásán Ön, mint a kommunista szov
jet imperializmus által megszállva tartott 
Magyarország buenos-airesi "követe" Ma
gyarország szovjet csapatok általi leigázá
sának 20. évfordulóján arról tájékoztatta az 
argentín hallgatóságot, hogy a háború utá
ni "szocialista" Magyarország a 2. világhá
ború befejezése után a romokból hogyan 
építette ki a magyar "szocialista" jövendöt. 

Legyen szabad elöljáróban leszögeznünk, 
hogy a magyar történelem sok tragikus ese
ményt ismer, de az Ön által ,,.követ" elv
társ "felszabadulás"-nak nevezett 1945. áp
rilis 4. kihatásai ban és méreteiben az összes 
eddigi gyászokat messze felülmúlja. A há
ború által feldúlt Magyarországon a "fel
szabadító" szovjet csapatok a magyar nök 
és serdületlen leánygyermekek százezreit 
6 éves kortól 90 éven felüli korig a legbes
tiálisabb módon becstelenítették meg sok
szor a nyilt utcán. A védtelen polgári la
kosságot kirabolták. Amit magukkal vinni 
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nem tudtak, azt az utcára hányták. A nöi 
becsület védelmében báró Apor Gyula gyö
ri püspököt a püspöki palotájának kapujá
ban az Ön "felszabadítói" géppisztollyal 
agyonlötték. A férfi lakosságnak hadköteles 
korban lévő részét tekintet nélkül arra, 
hogy katonai szolgálatot teljesített, vagy 
nem, Oroszországba vagy Szibériába haj
tották. Igy nézett ki Magyarországnak a 
"dicsöséges" szovjet hadsereg általi "fel
szabadítása" 20 évvel ezelött. ;1 

• Ezek után Önök "követ" elvtárs, a ma-
gyarországi kommunisták, moszkvai gaz
dáik parancsára, a szovjet szúronyok védel
mében hozzáfogtak a magyar "szocializ
mus" építéséhez. E szocialista építés során 
4 magyar miniszterelnököt teljes kabinetl
jükkel egyetemben, magyar papok, katonák, 
csendörök, polgári személyek ezreit, sok 
esetben a legbestiálisabb kínzások után ki
végezték, Magyarország bíboros hercegprí
mását, a kalocsai érseket, püspököket és 
papokat, katonák és polgári személyek t iz-

I ezreit, köztük munkásokat és parasztokat 
bebörtönöztek, vagy internáló táborba zár
tak csak azért, mert magyarok, kereszté
nyek és antikommunisták voltak s a hazá
juk és az öket meg nem értö Nyugat védel
mében mertek a pánszláv, szovjet imperia
lizmussal szembeszállni! 

harc során 25.000 hösi és mártir halott, a 
bebörtönzött és Szibéri ába deportált ma
gyarok tízezreinek szenvedése terheli Hrus-
csov és az Önök lelkiismeretét! 

De mindez nem volt elég! Sztalin szerint 
a magyar kérdés megoldása, azaz, hogy az 
északi és déli szlávok egyesüljenek, csak 
egyszerü vagon kérdés. A idök folyamán 
a magyar nemzet kiirtására ilyen nyiltan, 
brutális eszközökhöz már nem mertek fo
lyamOdni, hanem, hogy a magyar nemzet 
gerincét kettétörjék a magyar anyák méhé

be nyúltak és a magzatelhajtást törvénye
sítették. Az ifjúság körében pedig a szabad
szerelmet és a gyermekáldástól való tartóz
kodást terjesztették a legnagyobb propa
gandával. Eredmény: Magyarországon min
den 1000 lakosra 1964-ben összesen 13 szü
letés esett s így Európában Magyarország 
születési arányszáma a legalacsonyabb. Igy 
vagonok nélkül lehet az ezeresztendös Ma
gyar Nemzetet a Kárpát-medencében likvi
dáini s mindezekhez Önök adják a segéd
kezet "követ" elvtárs! 

Jogos tulajdonosaiktól a földeket, iparte
lepeket kártalanítás nélkül elrabolták. Föld
osztást csináltak, de úgy, hogy egy-két év 

az újonnan földhözjuttatottaktól is 
a földet és kolhoszba kényszerítet

ték az ösi földjéhez ragaszkodó magyar pa-
rasztot. 

A magyar fajta - nem Ön és elvtársai 
"követ" úr! - a szovjet szúronyok jelenlé
te dacára kétszer bizonyította be ország
világ elött, hogy szívvel-lélekkel elveti a 
szovjet bolsevizmust! Elöször mindjárt 
1946-ban, amikor a novemberi választások 
során csak 17%-át kapták az összes szava
zatoknak a kommunisták. Azóta pOlgári 
vagy ellenzéki pártok nem léteznek s az ál
szavazásokon csak a kommunisták által en
gedélyezett egyetlen (kommunista) listára 
lehet szavazni. Másodszor az 1956. októberi 

során, amikor zömmel már 
Önök kommunista nevelése fegyverrel a 

kezében akarta kicsikarni a leigázott or
SZág függetlenségét, mert mindörökre elege 
volt az önök "építö" szocializmusából ami 

nem más, mint a hazugságra, aljasság~a és 
gyDkosságra épített pánszláv, orosz impe
rialista kommunizmus! Ekkor "követ" elv
ttrs a népek önrendelkezési jogának és a 
be 

nem avatkozás elvének tökéletes meg-
C8l1folásával .. .. '. lant a voros, orosz lmpenalizmus 

ételten tüzbe és vérbe fOjtotta a meg
lYötört Magyarországot! Csak a szabadság-

A háború utáni "szocialista" vívmányaik 
megcáfolásával csak egy-két esetben aka
runk foglalkozni, mivel a tényeIferdítések 
olyan kézenfekvök. Magyarországon a kö
telezö elemi népoktatást még a múlt század
ban hozták be, ami teljesen ingyenes volt. 
Az állami és a szerzetes középiskolákban 
pedig a jeles elömenetelü tanulók _ tekin
tet nélkUI a "származásukra" _ teljes tan
díjmentességben részesUItek, ha arra rá

szorultak. Az Önök által átkosnak titulált 
Horthy korszakban még ismeretlen volt az 
"osztályidegen" tanuló fogalma. Akkor 
egyszerüen még mindenki csak magyar volt 
és mindenki tanulhatott. 
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Az Országos Társadalom Biztosító Inté
zetben már a 20-as évek elején az általános 
és kötelezö munkás biztosítás elve érvénye
sült, ahol a munkás ingyenes orvosi ós kór
házi kezelésben részesült, a gyógyszerekért 
pedig filIéreket fizetett. Ez az atomkorszak 
Amerikájában mind a mai napig nem léte
zik, amivel a háborúvesztes kis Magyar
ország már a 20-as években elöljárt. 

A Ganz-gyár legalább 40 éve szállít Dél
Amerika különbözö országaiba motorvona-

tokat stb. 

Magyarország az Önök kommunista kol
ho sz-gazdálkodása elött Európa éléskamrá
ja volt, most pedig, hála az Önök kolhosz
rendszerének állandó kenyérmag behozataI
ra szorul. A lakosság le van rongyolódva. 
A Nyugaton élö szabad magyaroknak kell 
állandóan segíteniök az otthoni véreinket, 
hogy az általános nyomoron valamit eny
híteni lehessen. A külföldröl, többek között 
Argentínából is, Magyarországra küldött, 
használt ruhacsomagokra olyan magas vá
mokat rónak, hogy a szegény, rászoruló vé
reink sokszor nem, avagy csak igen nagy 

Bajtárs, tudod-e, hogy a nyugatnémet had
seregben több frissen avatott fiatal magyar 
szolgál, mint hadnagy? És van német törzs
tiszt, ki m. kir. föhadnagy volt annakidején? 
És hogy a spanyol királyi hadseregben is 

Sz~lgálnak magyarok? És, hogy a kanadai 
kir. hadseregnek sok magyar tart. tagja van, 
köztük két csendör bajtárs is? És az USA 

hadseregében ezrek is szolgálnak? 
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áldozatok útján tudják kiváltani. A kommu
nista pártarisztokratákra ez természetesen 
nem vonatkozik. Nekik van mindenböl bö-

ven. 
"Követ" elvtárs panaszkodik, hogy nem 

megy az építkezés. Azt pedig úgylátszik, 
hogy már elfelejtette, hogy a háború alatt 
a háborus Magyarországon az ONCSA (Or
szágos Nép és Családvédelmi Alap) háza
kat a magyar állam ingyen adta az arra ér
demes sokgyermekes családoknak. Mo. t 
pedig a "nagy szocialista, békés, építö ml. 
kában" nem megy az építkezés? Nagyon jól 
tudjuk, hogy nem megy, mert az önök mun
kás paradicsomában az ember a legutolsó! 
Elég úgye ezekböl ennyi "követ" elvtárs. 

De szeretnénk Önt és az argentín közvé
leményt egy-két más dologról is tájékoztat
ni, ami éppen a közelmúltban történt. Ar

ról nem tud a "követ" elvtárs, hogy a kom
munista hatóságok csendes beleegyezésével 
libamájpástétomos konzervdobozokban he
roint csempésztek Magyarországról New 
Yorkba? A gödi kéj lakban pedig Czinege 
Lajos altábornagy elvtárs, honvédeimi mi
niszter, egykori 6 elernis parasztlegény és 
"Dr" Nezvál Ferenc igazságügyminiszt, 
úr, volt cipész, több más kommunista p 
nagysággal egyetemben a legaljasabb or
giákon vettek részt, ahol ruletten lehetett 

nyerni a szórakoztató dámákat. 

Avagy arról sem tud a "követ" elvtárs, 
hogyaVatikánnal a múlt év öszén aláírt 
okmány dacára az ateista propaganda a 
legélesebben folyik Magyarországon? A múl~ 
év végén és az év elején több mint 14 róma~ 
katolikus papot, többek között dr. Mócs1 

Imre jezsuitát, a római Gregoriánum világ
hírű tanárát államelleens összeesküvés vád-

jával tartóztatták le, mert egyszeruen hit
oktatást tartottak az ifjúságnak. 

A szocializmusnak efajta épitéséért Önök 
"követ" elvtárs a függetlenségét és szabad
ságát visszanyerö magyar nép elött egy
szer még felelni fognak, mert tevékenysé
gük kizárólag arra irányul, hogy a szovjet
orosz kolonializmus szolgálatában a ma
gyar népet lassan, és pokoli tervszerűséggel 
kiirtsák és a világot a szovjet bolsevizmus 

ájába hajtsák. Ezekre akartuk mi, a sza-

bad földön élö magyarok Szent István ki
rály Magyarországa bolsevista orosz csa
patok általi megszállásának 20. évfordulóján 
a "követ" úr és elvtársai becses figyeImét 
felhivni. 

Kelt, Buenos Aires, 1965. április 4.én. 

Nagyiványi Ödön szds. 

(Örömmel és büszkén könyveljük el, hogy 
a szellemi harcban argentínai bajtársaink is 
résen vannak!) 

A Hit szolgálatáhan 

1965. augusztus l5-én "Nagyboldog Asz
szony Napján" Chicagóban a magyar rk. 
templomban d. e. 10 órakor kezdödö misére 
mentem. Magyar József dr. plébános úr 
szentbeszédéböl igen megragadta figyelme
met azon gondolatfüzése, amikor fejtegette 
a kereszténység megmentését. - És hogy 
nem csak a papoknak a kötelessége, hogy 
az Istenben való hitet terjesszék, hanem 

'nden keresztény embernek kötelessége, 
ert a Zsinati Atyák is megfogják ezt sza

vazni. 

Engedtessék meg nekem, hogy leírjam azt, 
hogy a m. kir. csendör nemcsak a közbiz
tonsági szolgálatban állta meg a helyét, ha
nem a "hitszolgálatban" is. 

Nézzük csak, hogyis volt ezelött 25 éve. 
- Amit le akarok írni ez csak egy kis 
töredék a sok közül. Volt egy igen öreg 
rit. plébános Köbölkút községben. Amikor 
Dleghívott, mint öpk-t, hogy tekintsem meg 
a kertjében levő szép gyümölcsfáit, akkor 

beszélgetés közben említette, hogy "ma
guk csendörök az emberek testörei, mi pe
dig ,papok' az emberek lelkiörei vagyunk." 
Annak a Marczinka Imre plébános úrnak a 
szavai sokszor eszembe jutnak. 

A sors nekem is megadta azt, hogy a 
boldogságtól remegö lélekkelléphettem a 
visszatért magyar Felvidék földjére, majd 
pedig drága Erdélyünk bérce i közé. Tud
ják jól a bajtársak, hogy nem szórakozást 
jelentett az, hanem férfi eröt mindennél na
gyobb próbára tevő, megállásnélküli örökös 
munkát, a semmiböl teremtés nehéz harcát, 
sorozatos akadályok leküzdés ét. De öröm
mel tettük mindannyian és az isteni Gond
viselés iránti hálás szívvel, hogy végre a 
trianoni határokon túl dolgozhattunk. Meny
nyit vártunk arra a magyar feltámadásra, 
s hogy akkor meg volt, láthattuk igazán, 
hogy milyen halálból támadtunk fel. 

Igy fogtunk hozzá a munkához. Amikor 
Homoróklánd-i örs állomásra érkeztem, 
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megfogott valami. Megéreztem, hogy mi
lyen felelösséggel tartozom a sokat szen
vedett székely testvérnek, nemcsak vagyo
ni, hanem ·lelki javaiért is. Húsz keserves 
esztendö harcában, tengödésben sok ment 
veszendöbe ebböl is, abból is. Figyeltem 

hát mindenre. 

Vég Mihály Homoródújfalu-i unitárius 
lelkész úrral, - aki abban az idöben Ho
moródoklandon (Sándor Gergely unitárius 
esperes urat, - elhalálozása után - helyet
tesítette) nagyon jó baráti ismeretségbe ke
rültem. - Ö említette, hogy van a falu
ban két család, akik semmif.éle valláshoz 
nem tartoznak. Ezek kiközösítették magu
kat a falu népéből, eldobták ösi hitüket, fe

lekezetnélküliek voltak. Szivós büszke és 
konok fajtából valók voltak, nem váltogat
ják egykönnyen elhatározásukat. Amit egy
szer kimondtak és megtettek, azt állják 
minden áron, még ha belepusztulnak is. Igy 
hát beszélhetett hozzájuk a lelkészük, bíz
tathatta a bíró, jegyzö, rághatta fülüket a 
sógor, koma, megmaradtak keményen a 
"Nem" mellett. Elkerülték az Isten házát, s 
el öket is az emberek. 

Nem nézhettem azt az önkéntes szám
üzetésüket. Gondoltam, hogy ha nem is 
használ a saját fajtájukbeliek bíztatgatása, 
talán hallgatnak a messziröl jött magyar 
testvér szavára. Űrügyet kerestem, hogy 
szóba álljak velük. Derék tisztességtudó 
emberek voltak, mint a többiek, azt hittero 
hamar dülöre jutok velük, de azt csak ad
dig hittem, amíg a vallásról szó nem esett. 

Mert, amikor azt kérdeztem, milyen val
lásúak, olyan hidegen és keményen mond
ták, hogy nincs vallásuk, felekezetnélküliek, 
amiből konokságukat megéreztem. Késöbb 
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aztán igen barátságosan és tUrelmesen 
kezdtem hozzá a munkához. Kérdezősködé
déseimre elmondták, hogy 10 éve szakalltak 
el a katolikus vallástól. Hogy miért, erre 
csak zavaros választ adtak. 

Inkább magamban beszélni 'kezdtem, 
hogy sajnálom őket, szomorú életUk lehet. 
Nem akarják Krisztus Urunk terhét, fáj
dalmait viselni, keresztjét hordozni. Pedig 
Krisztus nélkül élni lehetetlen. Az az em
ber, aki Istenben nem hisz, a vallás nel. 
tiszteli és templomot nem látogat, az em
bertársait se tiszteli s így nem méltó em
bertársai tiszteletére, de Isten kegyelmére 
sem. Az ilyen embereket kiközösíti a tár
sadalom. Már pedig a kiközösített ember 
olyan, mint a bélpoklos, mindenki fut elö
le. Micsoda halálos bün az ,Ég és Föld 
Urát megtagadni. Kértem öket, lássék be, 
hogy hamis útra tévedtek és igyekezzenek 
Istenhez és az Egyházhoz visszatérni. Van-e 
megalázóbb valami, mint pap nélkül meg
halni és állati módon elföldeltetni! 

Látszott embereimen, bogy a kis lecke 
hatott rájuk, de az Egyházhoz visszatérni, 
hallani sem akartak. Én sem hagytam ma-

l j 
gamat. Rövidesen megint találkoztam v~ 

lük s a beszédet észrevétlenül megint a 
kérdésre tereItem. Elmondtam, hogy Ma
gyarország jogállam. Ott mindenkinek meg 
vannak a még polgári jogai, de kötelezett
ségei is. Szent István birodalmában min
denkinek tisztelni kell nemcsak a világi, 
hanem az Egyházi törvényeket is. Csak 
ilyen ember jó hazafi, ilyenek, mint a szé
kely testvérek. Csak ök akarnak pogány mÓ
don külön élni? Embereim gondolkozásba 
estek s nemsokára kijelentették, hogy hát 
törhetetlen magyarok, és ha csak az hiány-

I 

zik, hogy kibéküljenek Istennel és vissza
térjenek az Egyházhoz, meg tes zik azt is. 

Molnár Sándor rk. lelkész úrral Homo
ródkarácsonyfalván, megbeszéltem az ered
ményt, s egy vasárnap délelött 9 órai mi
sére együtt mentem Sós Domonkos és Ker
tész Mózes 10 tagú családjukkal, akik meg
gyóntak, megáldoztak. Molnár lelkész úr a 
prédikációjában említést tett a "bünösök 
megtéréséröl." 

Tehát visszatértek az Egyházba s a leg
'zgóbb templombajárók voltak. Embertár

saik bizaimát visszanyerték, most már nem 

bújkálva, hanem felemelt fövel járnak (ta
lán még most is, ha élnek). 

Hálálkodva mondták, hogy egy lidérc
nyomás alól szabadultak meg, Isten áldá
sát kérik a magyar csendörségre, melynek 
egyik tagja megváltást hozott számukra Én 
is hálát adtam az Istennek. Ugy ér;em, 
hogy ezzel egy igazi csendör munkát vé
geztem_ 

Chicago, USA, 1965. augusztus 16. 

. Jegenyés Pál, szkv. m. kir. csö fötörm. 

Forhes Frigyes kanadai kir. alhadnagy 
Toronto város egyik kerületén ek mér

nöki osztályán sok magyar dolgozik Ezek 
évek hosszú során közeli barátságba· kerül
tek a fent említett kanadaival, ki 13 évet 
töltött a kanadai hadseregben. A kanadai 
és magyar katonai rokonszenv eredménye 
volt, hogy Forbes ,Frigyes résztvett a két 
legutóbbi torontói csendörnapon, ahol kivá
óan érezte magát és elragadtatással nyilat-

zott hajdani magyar tisztek és tiszthe
lYettesek magatartásáról, a kiváló hangu
latról, mely öt is magával ragadta 

A második csendörnap után FO;bes Fri
gyes öszinte nyilatkozatot tett a következö
képpen: "Azelött nem sokat tudtam a ma
gyarokról, söt sok esetben haragudtam rá

juk, hogy mindig a németek oldalán harcol
tak. Az utóbbi 6 évben azonban sok magyar 

:unkatársammal dolgozva megállapítottam, 

é~ a magyarok intelligensek, becsületesek, 
ik a szakmát s kiváló barátok. Mint 

résztvevő a báljukon, azt láttam, hogy 
egytöl egyik fegyelmezett, kiváló fellépésü 

és magatartású emberek, igazi katonák, kik 
lelki beállítottsága és világnézete egy szik
rényi t sem különbözik tölünk kanadaiak
tól. Csodálattal szemlélem, hogy 20 évvel a 
második világháború után is még mindig 
szülőföldjükért küzdenek, de most a szel

lem és a betű fegyvereivel. (Forbes alhdgy 
mindig megkapja a magyar kérdéssel fog
lalkozó angolnyelvü kiadványokat.) Boldog 

lennék, ha ennek a magyar veteránszövet
ségnek én is tagja lehetnék s becsületem
re kijelentem, halálomig küzdenék Magyar
ország felszabadulásáért fejemrnel és min
den képességemmel!" 

A nemmindennapi bejelentéssel késöbb 
foglalkozott a MKCSBK Vezetösége és ké
söbb a torontói csoport tavaszi közgyülése 
is. Mivel hatósági engedélyiink hozzájárul 
ahhoz, hogy 5% tiszteletbeli tagunk lehet 
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olyanokból, kik nem voltak csendórök, a 
vezetóség és a torontói csoport szavazásra 
vitte Forbes Frigyes kéreimét. A szavazás 
100%-osan felvétele mellett végzödött. 

A torontói csoport 1965. június 5-én tar
tott díszvacsoráján került sor hivatalos fel
vételére, hol Forbes Frigyes tart. kanadai 
kir. alhadnagyot tiszteletbeli tagként fogad
tuk és a vezetöség elnöke átadta a MKCSBK 
jelvényét és angolnyelvü igazolványát, va
lamint Macartney profeszor "Hungary" cí
mü könyvét emlékül. Forbes tb. m. kir. 
csendör alhadnagy meghatódva mondott 
köszönetet a felvételéért és beszédében töb
bek között a következöket mondotta: "Ma
gyarország iránt egyre inkább nö rokonszen
vern és elismerésem, mert egy bátor és hösi 
nép, amit a történelem, a két világháború 
és az 1956-os felkelés bizonyít, amikor a 
százszoros túlerö ellen is gyözelmet ért el! 
A magyarok, különösen a magyar csend
őrök a hajdani fegyelem és kiképzés ered
ményeképpen ma is változatlan erővel küz
denek szülőhazájukért. Megható ez és sok-

Magatartásuk és lelki beállftottságuk ha
sonló a brit katona ideáljához, amit mindig 
követendőnek véltem. Most látom, hogy a 
kettő ugyanaz, a katona és csendőr legyen 
az magyar, vagy kanadai, egy kötelességet 
teljesítettek, akár megnyerték, akár elveszí
tették a háborút!" - Végül poharat emelt 
a megjelentekre a következő magyarnyelvü 

kijelentéssel: "Űritem poharamat a szabad 
Magyarországra!" IForbes alhdgy nagy tap

sot kapott beszédéért. 

Ugyancsak ezen az ünnepi vacsorán k/)
szöntötte a torontói csoportvezető a Szabó 
családot abból az alkalomból, hogy Szabó 
János tőrm bajtársunk felesége és igen csi
nos leánya megérkeztek Kanadába és újból 
egyesült a szétszakadt család, együttérzé
sünk és örömünk kifejezéseképpen egy ezüst 
tálcát nyújtott át Szabónénak emlékül. A 
vacsorán résztvett a torontói MHBK veze
tője is feleségével. 

A csendőrvacsora, mint mindig, kiváló 

ra értékelem, mert igaz ügyet szolgálnak. erkölcsi és anyagi eredménnyel végződött. 

Nyomozás Kanadában ... 

1961. október 21-én egy tragikus, keserü 
nap virradt az egyik emigráns bajtársunk 
családjára. A 12 éves Zsombor fiúk, ki ki
váló tanuló (96%) volt az iskolában, lelkes 
sportfiú és cserkész, természetimádó hajla
mánál fogva szabad ideje nagy részét a la
kóhelyéhez közeli sürü, bozótos erdőben 

töltötte. Az említett napon, meleg, napos 
őszi délután engedélyt kért édesanyjától, 
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hogy a közeli erdőbe ,kimehessen és tanító
ja kérésére természetrajz órára kígyókat és 

faleveleket gyüjthessen. Igéretet tett, hogy 
7 órára hazajön, mert a szombat esti Iitá

niára el szokott menni. 
Zsombor 5 órakor hagyta el a házat és 

ígéretét életében először nem teljesítette. 
A családtagok hiába várták, hiába keresték. 
Az idő múlásával egyidőben nőtt aggodal-

mult, a család egész este, majd eltúnését a 
rendőrségnek bejelentve egész éjjelen .át 
kereste a súra erdől'észben eredménytele

nül. 

Másnap délelött a helyi rendőrség az eI
dInt fiú keresésére kutatócsoportokat szer
vezett, melyben résztvettek wellandi baj
társaink is szép számmal. Sajnos, ők is 
már csak a bekövetkezett tragédiát vehet
ték tudomásul: Zsombor holttestét egy 

ellandi cserkész megtalálta s cső bajtár
ink, köztük édesapja is megrendült lélek

kel értek a helyszínre. 

A helyi rendőrség a rendőrfőnök és Nel
son Albert detektív irányításával teljes len
dWettel fogtak a nyomozáshoz. 

Zsombort saját csel'készderékszfjánál fog
va egy vékony ·karvastagságll fára fel
akasztva találták. A fa koronájával az éj
szaka folyamán lehajolt a földre és a fill 
egy lehetetlen groteszk helyzetben megme
revedve szinte kezével érte a földet és 
szinte párhuzamosan lógott a levegöben a 
földdel. 

Az ügyet nyomozó detektív egy rendkf
VUli gyilkosságra gyanakodva kérdezte ,ki a 

oZZátartozókat, a fill barátait, a környék 
'llságát s föleg azokat a fiúkat, kikkel 

nap, mint nap kisebb-nagyobb verekedésbe 
bocsátkozott, 

A rendőrség elfogott egy környékbeli 
csavargót, kit aznap láttak az erdőrészben 
és aki a közelben, szintén az erdöben ,la
kott egy kalibában. 

A helyszfnen semmi nyom nem maradt, 
az Osz} flI, a száraz talaj nem árult el sem
lilit a történtekről. A kb. 6 cm vastag su
dtregyenes fa a tövénél körbe volt vágva, 
a Ill(fveletet valószínüen Zsombor maga 

Szathmáry Zsombor 

csinálta és feltehetöen a fát ki akarta vág

ni és haza akarta vinni. Tőre tokjába visz
szabelyezve a fa tövénél feküdt. Maradt a 
kérdés, hogy került a fára? 

Feltevések történtek, hogy a fill elfáradt 
a hosszll faragástól, mert nem tudta teljesen 
átvágni a fát és utána del'ékszfját is Ieesa
tolta, azt a fára kötötte és annak segítségé
vel próbálta a fát kitömi. Ebben a müvelet
ben talán a szfj a nyakára ugrott, Zsombor 

nem tudta magát kiszabadftani, beléköltö
zött a rémület, idővel elvesztette eszméle
tét és megfulladt. 

A nyomozás nem tudott biztosat kiderí
teni és a kanadai viszonyoknak megfele
lően a wellandi államügyész vizsgálóbfrói 
tárgyalást hívot,t össze. A tárgyaláson Nel
son de~ektfv elöadta saját nyomozását, ki
kérdeztek több tanút, köztük azt az orvost 
is, ki Zsombort feiboncoita és gyomrában 
4 órás emésztési állapotban lévő 25 sZólö
szemet talált. A laikus tagokból álló bfró-
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ság döntésre vonult vissza és félórai tár
gyalás után kihirdették a döntés eredmé
nyét: Zsombor baleset következtében halt 
meg és a közvélemény el kell fogadja a 

döntést. 

A wellandi lakosság napirendre tért a 
titokzatos ügy felett, de a döntést nem hit
te el senki, főleg a családtagok nem. 

Zsombor édesapja sok, köztük több hi
vatásos, évtizednél is hosszabb nyomozási 
gyakorlattal rendelkező csendőr bajtársat 

hívott a helyszínre. 

Hónapokig tartó fejtörés, következtetés 
után megállapították, hogy több kérdésre 

nincs felelet. Többek közt: 

l. A derékszíj 28 inch hosszú (kb. 70 
cm) volt. Ez oly rövid, hogyha a szíj végét 
Zsombor a fára kötötte, akkor a megma
radt hurkon csak egy kutya, vagy macska 
feje tudott átbújni, de Zsombor.é semmi kö

rülmények közt sem! 

2. A családtagok kizárt dolognak tartják, 
hogy Zsombor oly buta lett volna, hogy a 
szíjat előbb saját nyakára hurkolta és a 
szíj végét azután kötötte fára s ily módon 
akarta a fát kitörni 

3. Zsombor kiváló tanuló volt, szép szo
bája, jó koszt ja, szép ruhái és a rendezett 
körülmények, amiben élt, kizárják azt a 
feltevést, hogy öngyilkosságot követett vol
na el. Erre semmi oka nem vo~t. Halála 
napján több könyvet hozott a városi könyv
tárból, a könyvek tárgya farkaskaIand, va
dásztörténetek, vadbőrszerzés, csapdák 
stb. Aki ilyen könyvet hoz olvasni, az nem 

készül a halálra. 

4. A hurok, mely közvetlenül a jobb füle 
mellett volt megkötve a fa egy kis ágán, 
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jobb ,kézzel volt kötve, Zsombor pedig köz
tudomás szerint balkezes volt. 

5. A rendörségi megállapítás szerint a 
hurok elöször került a nyakára és a SZíj 
vége csak azután a fára. 

6. A rendőrségi megállapítás szerint a , 
fán nem voltak mászási nyomok. Sem ru
hafoszlány, sem törött ágacskák. Igy a kb. 
7 láb magasra (2.80 m.) kötött szíj csak a 
fa lehajlitott állapotában ,kerülhetett a fá

ra. 

7. Zsombor kb. 160 cm magas volt és 
font (kb. 45 kg). A körny,éken található ha
sonló vastag fákat a 200 fontos felnött se 
tudta lehajlítani egykönnyen. A tövében 
körülvágott fa talán hajlékonyabb volt. De 
erös a feltevés, hogy Zsombor maga, saját 
súlyával nem tudta a fát lehajlítani. 

8. A gyomrában talált 25 szölöszem 4 
órás emésztési állapotban volt. Zsombor 
délután 2 és 3 óra közt csapkodta a jég
szekrény ajtaját, azután, hogy édesanyja 
hazahozta a heti élelmiszer szükségletet. E 
szerint a halál este 6 és 7 óra között követ
kezett be. Az alkony hét óra elött állt be, 
Zsombor pedig félt a sötétségtől a család
tagok szerint. Miért nem sietett akkor haza? 

...... ' ) 
9. ~esanyja áIlftotta, hogy Zsom. 

gyülölte a nyakkendöt, sohasem viselte, az 
új télikabát jának gallérját cérnával levarr
ta, hogy nyakát ne zavarja. Ez ismét arra 
enged következtetni, hogy a hur.kot nem 
tette saját nyakába! 

10. Nyomozó csendör bajtársaink saját 
gyakorlatból tudják, hogy az akasztott em
ber álla leesik és nyelve kilóg. Zsombor 
szája zárva volt, még fogait sem lehetett 
látni. 

11. Zsombor bal karja egyenesen lógott 

lefelé a fáról, jobb karja viszont könyök
ben hajlított állapotban merevedett meg. 
Ha a halál a fán következett be, akkor a 
jobb karja is lógott volna a ballal párhu

zamosan. 
Mindezek arra engednek következtetni, 

hogy Zsombor nem játszott akasztást és 
halálának előidézője nem baleset volt. 

Többféle feltevés lehetséges. Az erdei ös
vény mellett, hol Zsombort utoljára látta 
2 wellandi fiú, csendőr bajtársaink eldobott 

ca-Colá-s üvegeket és üres fagylaltosdo
bOzokat találtak. Lehetséges, hogy Zsom
bor szórakozó társaság mellett haladt el, 
kik a fa kőrüli művelete után elhallgattat
ták, hogy ne beszélhessen róluk. Lehet, 
hogy a halál a földön érte és a fára csak 
halála után került. Talán a szórakozó tár
saság tagjai nem is voltak weIlandiak. 

A tragédia után a családtagok emléltez
tek egy öreg kopott autóra, mely elöző este 

a sötétben orral a helyszín felé kb. 20 more 
411ott keresztben az út vonalán. Miután 
nem tudták, hogy mi történt a fiúval, nem 
is törődtek az autóval. 

Mindezek tudatában Zsombor édesapja a 
nyomozás újrafelvételét kérte a kanadai ha

ágoktól. Személyesen tárgyalt a tarto·, 

Az emigrációban és bajtársi életünkben 
a volt rendfokozattól függetlenül mindnyá
Jan egyformák és egyenlők vagyunk. Elis
_rések, vagy kitüntetések adományozásá
lI41 a volt rendfokozatok használata azt je
lenti, hogy mi csendőrök az elért rendfo
~zatunkra mindig büszkék vagyunk, azt 

-- is értékeljük és attól bennünket soha 
meg nem fosztott. 

mányi rendőrség helyettes főnökével, a tar
tományi igazságügyminiszterrel, a rendőr

főnökkel és az ügyet nyomozó detektfvvel. 
Véleményét írásban is a fentiek tudomására 

hozta. 

Kanadában nincsen belügyminisztérium. 
Nincsen központi irányítás alatt álló rend
őrség sem. A városok, közületek saját ma
guk álIítják fel saját rendőrségüket. A ka
nadai királyi Csendőrség csak államrendé
szeti ügyeket nyomoz és nem folyik bele 
helyi bűnügyekbe. Igya család csak ígére
tet kapott, hogy azonnal új nyomozásba 
kezdenek, ha biztos adatot, nyomot fedez

nek fel. 

Igy Ti derék niagaravidéki Bajtársaink, 
járjatok nyitott szemmel és nyitott füllel 
és ha hallotok, tapasztaltok valamit, azon
nal hozzátok az érdekelt család tudomására! 

Tanulság: ne engedjétek gyermekeiteket 

egyedül erdőbe menni! 

A fentieket szükségesnek tartottuk köz

readni a "mindenttudók" és "jólértesültek" 
számára is. 

Toronto, 1965. ' október 21. 

A MKCSBK nyomozőszolgálata. 

Kezdeményezés történt, hogy a hazulról 
ingyen sokszázezres példányszámban érke

ző "Magyar Hírek" címü csalogató lapot 
minden tisztességes emigráns felbontatlanul 
küldje vissza és piros ceruzával írja rá: 

"Addig nem veszem át, míg az abortusz 
rendeletet meg nem szüntetik!" -, vagy -
"A születés csökkentése a nemzet halálát 
jelenti!" . 
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Segély kiáltás a viharban ... 
Henock Dániel labradori hajós sohasem 

fogja elfelejteni 1964. november ll-ét, mely 
napon majdnem az életét vesztette. . 

Aznap érkeztek társával: Jararuse Jac
k6val Nain, ' Labradorba és kikötöttek egy 
fakitermelö út után jól megrakott hajójuk-
kal. Hides, szeles novemberi nap lévén a 
hajót lehorgonyozták nem messzi a parttól 
és másnapra tervezték a kirakodást. 

Közben a szél állandóan erösödött, a hul
lámok egyre nagyobbodtak s a kis hajó úgy 
hánykolódott, mint egy dióhéj. 

,Féltve az értékes rakományt, mindketten 
úgy határoztak, hogy megpróbálják köze
lebb hozni a hajót a parthoz és esetleg ki
rakodnak. Mire egy kis csónakon elindul
tak, már egészen beesteledett. A hajó mellé 
érve Jararuse egy kötél után nyúlt és el
vesztette egyensúlyát, majd vastag téli ru
hában beleesett a viharos tengerbe. Renock 
azonnal segítségére sietett, de meg7súszott 

és ő is a vízbe esett. 
Segítségért kiáltozva reménytelenül ka

pálóztak a hideg, Mborgó vízben. 
Kiabálásuk aUg volt hallható a szélben 

Budapesten megjelenö ,,Élet és irodalom" 
című folyóirat Galbárdi Zoltán tollából ér· 
dekes cikket közölt az utolsó bakonyi be
tyárról, Slambuckról, ki Savanyú Jóska ban
dájához tartozott. Ez a betyár újra életre
kelt és kommunizmus vívmányai ellen agi
tált Amikor észrevették káros tevékenysé
gét: nekieresztették a rendőröket, de azok 
nem voltak éppen betyárfogó kedvükben és 
elszaboltálták a felhajtást. Akkor egy "ille
tékes" azt ajánlotta "állítsuk az ósdit az 
ósdi ellenébe!" Ez okból kiszólítottak vala
milyen aktíváról nyolc régi cs~ndört, felöl-
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és az állandó kutyaugatás mellett. És még
is, Pamak Richárd, a Kanadai Kir. Csendör
ség eszkimó tagja, akinek otthonában a rá
dió is szólt, meghallotta a segélykiáltásokat. 
Az 50 éves Pamak a kiáltások irányába a 
tengerpartra szaladt a fiával. Csónakba 
ugorva és erösen küzdve a hullámokkal egy
szer csak észrevettek valakit a vízben, aki 
fogaival kapaszkodott egy kötélbe, mely a 
hajóról lógott a vízbe. Utólag kiderült, h . V· 
Henock ujjai annyira meggémberedtek a tlr

gyos vízben, hogy kezeivel már nem tudott 
kapaszkodni. Szerencsétlen társa: Jararuse 
nem bírta toyább a küzdelmet és a hullám-

sirba merült. 

Pamak, az eszkimó csendőr partra seg!
tette a szinte alélt Henockot és házában 
nyújtott elsösegélyt fiával. Henock megpró
bálta elfelejteni ezt a borzalmas novemberi 
estét. konban, amíg él, emlékezni f~g Pa
makra, az eszkimó csendörre, aki hősies és 
veszélyes vállalkozásával egy második éle-

tet adott neki. Mercer F. G. törm. 
Fordftotta: B. I. 

töztették öket hajdani ancugjukba, ha 
csípjék nyakon ök a betyárt -, ha valaki
nek hát nekik van praxisuk az effélében. 
Eddig rendben is lett .volna, hanem alig 
hallották meg a csendörök füleik fölött a 
kakastoll cirmogását, kezdték mindjárt 
összeszedni a párttitkárokat, egyet el is 
agyaltak puskatussal - na, csúnya blamázS 
lett a dologból, rá még a siker is elmaradt 

megint. -
{Jellemzö, hogy otthon is foglalkoznak 

velünk. A cikk írója inkább csendörbarát, 
mint kommunista. Beküldte: P A. ezds.) 

Magyar sors., csendőrsors ... 
Nagy János és Kiss Mihály örmeste.·ek 

együtt szolgáltak, majd az 1945-ös össze
omlás és visszavonulás Nyugatra kényszerí
tette öket. Kilátástalan jövö állott elöt
tük, hazamenni nem akartak. Kiss Mihályt 
tettös országhatár zárta el családjától, kis
leányát nem is látta soha, mert az erdélyi 

többé nem tudott 
zamenni családjához Csík vármegyébe. 

ciaország távol-keleti gyarmatára szólította 
öket. Indokínában szolgáltak, résztvettek a 
híres Dien-Bien-Fu körüli harcokban. Küz
döttek az 'Őserdő járhatatlan rengetegében, 
átestek a mal ária gyilkos betegség.én, meg
őrizték a francia trikolor és a híres idegen
légió becsületét. Aztán ennek is vége lett. 

A becsülettelleszolgált öt év után meg
kapták a francia állampolgárságot, néhány 

Kiss Mihály örm. barátja, Nagy János örm. sírjánál 

A magyar végzét beteljesedett s mikor a 
Idegenlégió toborzótisztje megje

Ausztria francia zónájában, mindket
aláírták az öt éves szolgálati kötele

~~I:sél~et Hamarosan Afrikába kerültek, 
a híres vasfegyelmű idegenlé

kiképzést, éltek a Szahara sárga erőd
többször vertek vissza fegyveres 

támadásokat, végül a katonasors Fran-

ezer dollárt kitevö végkielégítést és mind
ketten kivándoroltak Kanadába. Földműves 
fiúk lévén mindketten a mezőgazdaságban 

helyezkedtek el. Szorgalmas munkájukkal 
még több pénzt gyűjtöttek. 1954 tavaszán 
Nagy János egy kis zöldségfurmot vásárolt 
Torontótól északra a híres Holland Marsh
on és hajnaltól sötétedésig egyedül művel
te a földjét. Kiss Mihály a kertészetre vál-
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Kiss Mihály örm. síremléke Toront?ban 

tott át és gyűjtötte a pénzt, hogy kihozat
hassa családját Erdélyből. 

Ember tervez, Isten végez! E két derék 
Bajtársunknak más, kegyetlen sorsot ítélt 

a végzet. 

1954. november végén hurrikán, egy ha
talmas erejű szélvihar száguldott végig a 
kanadai Ontarión. Négy napig és négy éj
jel özönvízszerüen zuhogott az eső. Nagy 
János az egyik éjjel, úgy éjfél körül arra 
ébredt, hogy ágyáig ér a víz a házában. 
Azonnal talpraugrott, magára kapta ruháit 
és kiment az ítéletidőbe, hogy az árvízve
szélyről értesítse szomszédait. A száz mér
földes erejű szél, az ítéletidő +negdagasz
totta a folyókat és patakokat. A Humber 
folyó Torontóban házsorokat sodort el,IDO 
ember lelte halálát a hullámokban, százmil

liókra rúgott a kár ... 

Ezzel egyidőben Nagy János bekopogott 
az első szomszédhoz, felriasztotta őket és 
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biztatta szomszédjait, hogy húz6djanak a 
háztetőre, mert a földjük mellett futó ön
töző csatorna tetején is ömlik át a víz. 
Majd elbúcsúzott tőlük azzal, hogy felkölti 
a következő szomszédot is a gát mentén. 
A rettegő szomszédok akkor látták utoljá
ra Nagy Jánost, amint a gáton eltűnt a sö
tétben a következő tanya felé .. . Az orkán 
dühöngve csapkodta a hatalmas víztömeget 
s egyszer egy irtózatos robaj hangját hozta 
feléjük a szél) ... Az ár átszakította a gá
tat és tengerré vált a szorgalmas földmű' ) 

sek hazája ... 

Aztán lecsendesült a vihar s számbavet
ték a Holland Marsh lakóit. Mindenki túl
élte az ítéletidőt és az árvizet, egyedül 
Nagy János hiányzott. A rendőrség napo· 
kig kereste, kutatta és sehol sem találta . " 
Nagy János eltünt. 

Két hónappal később a környékbeli gye
rekek karácsonyfát akartak vágni a Hol
land Marsh nyugati részén elterülő fenyő· 

erdőben A szép fák után kutatva irtózva 
fedeztek fel egy oszlásnak indult emberi 
hullát. A rendőrség megállapította, hogy a 
hulla az eltűnt Nagy Jánossal azonos. A 

gátszakadás és az átzúduló hatalmas v' 
tömeg Nagy Jánost 5 km-re sodorta el,. ' 

fenyőerdőbe. 

Nagy János m. kir. csendőr őrmester 

hősi halált halt Kanadában, hogy máso~ 
élhessenek! Szomszédai és csendőr bajtársai 
temették el és követ emeltek sírjára a new

marketi temetőben. 

Kiss Mihály szomoruan hallotta jóbarát-

J'a halálhírét Mihelyt kitavaszodott, arra 
. fel 

kérte e sorok írój át, hogy keressék . 
együtt Nagy János sírját. Kiss Mihály VI-

rágot vitt a sírra és gyertyát gyújtva zoko
gott barátja sírkövénél. 

Aztán újból elrohant néhány év. Kiss Mi
hály a kanadai hatóságok segítségét igény
bevéve megpróbálta a lehetetlent: családját 
kihozatni Erdélyböl. Készült a viszontlátás
ra. Szép nagy házat vásárolt Torontóban, 
a házát berendezte és a család fogadására 
készült. Örökké kislányát emlegette, akit 
csak fényképröl ismert. Aztán ebbe a re-

élt boldogságba is beleszólt a végzet. 

Váratlanul levél érkezett Erdélyből és 
Kiss Mihály felesége kétségbeesve kérte az 
ura azonnali intézkedését, lejárt a román 
kiutazási vízum és a román. hatóságok 
megtagadták tőlük az indulást. 

15 év sok-sok megpróbáltatása azonban 
sok volt Kiss Mihálynak. Töprengései, ke
sergése az új szinte megoldh.atatlan prob
léma felett órák alatt súlyosan megrongál
ta egészségét. A vasszorgaimú és vaserejű 
Bajtársunkat másnap eszméletlenül talál
ták szomszédai a fürdőszoba padlóján . . . 
Azonnal kórházba szálHtották. Az orvosok 

meg
mentsék . . . Az izgalmak következtében 

állott magas vérnyomás agyvérzést idé- ' 
elő s vele teljes bénulást és eszmélet

lenséget. Kiss Mihályt megoperálták s az 
lelD használt. Egy hét múlva meghalt anél" 
IdD, hogy eszméletét visszanyerte volna. 

Torontói bajtársai temették el hatalmas 
mellett a Park Lawn temetOben . .. 

>Ji«"lládiia pedig ,késObb megkapta a néhány 
dollárt kitevő örökségét. 

Bajtárs, ne felejtsd el Nagy János és 

Mihály őrmester Bajtársaidat. Ök a 
halottaink! HozzátartozójuJt nincs Ka-

nadában. Halottak napján virágok takar
ják sírjukat Newmarketon és Toront6ban 
és gyújtsd meg a bajtársi kegyelet gyer
tyáit, hisz ők mindketten egy becsületes 
élet tragikus végzete után is mosolyogva ál
modják a magyar feltámadást! 

Kövendy Károly 

Felvétel a Vitézi Rend-be: 

Dr. Hertelendy Béla 
hon'v€d, tart. tábori 
csendőr, szakaszparancs_ 
nok Bajtársunkat J6zsef 
királyi herceg, tábor
nagy, a Vitézi Rend né
hai főkapitánya 1961. 

augusztus 20-án Regensburgban vitézzé 
avatta és 'a Rendbe felvette Budapest ostro
makor véghezvitt fegyvertényeinek elisme
réseképpen. 

Dr. vitéz .. Hertelendy Béla tart. tábori 
csendőr Bajtársunk előtt a m. kir. Csend
őrség tiszteleg! 

Bontják avasfüggönyt? " Avasfüggöny 
széles szakaszán magyar katonák , az aknák 
eltávolitásán dolgoznak. Hogy ' a gyilkos 
aknák végleg eltünnek, vagy helyettük 
újat raknak Ie, még nem ,tudni. A legújabb 
hírek szerint avasfüggöny dr6taJ!:adályaiba 

' magasfesz!iltségü villanyáramot ' , y~etnek. 
Mert Magyarországot műszaki zárral kell 
elválasztani Nyugattól, hogy kommunista 
maradhasson. 
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Csendőrzászlók az emigrációban 
A m. kir. csendőr Közlekedési Osztily I Sándor alez) Clevelandban van egyik baj

zászlaja (Kontra Kilmán ezds, később Pálfy társunk őrizetében. 

Franciaországi zászlóavatAs 

Franciaországi Bajtársaink 1965. augusz
tusában szentelték fel új csendőrzászlóju

kat, melyet Máthé Jenő bajtársunk felesége 
és leánya hímeztek. A képen látható zászló
tartó csendőr egyenruhában Molnár Bálint 
szakv, a másik zászló a forbachi MHBK 
szászlaja, melyet Csala Gyula szakv tart. 

A MKCSBK Vezetőség szükség,ét érzi, 
hogy mindazon Bajtársunknak, kik a közért 
önzetlen és eredményes munkáságot fejtet
tek ki, munkásságukat írásos emlékkel te
gye maradandóvá. E célt szolgálja az "El
ismerő Okirat" (mert Dicsérő Okiratot nincs 
jogunkban kiadni) és a Szent László Társa
ságba való meghívás. 
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Franciaországi zászl6avatAs 

Ki voltál? 
Bodó Antal nevét jól ismerik Bajtársaink. hogy írjon bövebben önmagáról. Bodó baj

Több szép verse jelent meg a B. L.-ben s le- társunk e verssel válaszolt kérdésünkre: 

velei és adományai is többször eljutottak a örömmel könyveljük el s büszkék va

vezetőséghez. Irásainak stllusa, tökéletes he- gyunk rá, hogy legénységi bajtársaink 

lyesírása az iskolázott embert, az egyetemi zöme, így Bodó Antal őrm bajtársunk is 

yégzettségüt árulták el. Mivel rendfokozatot az élet" iskolájában szerezte a tudást. 

sohasem írt, így kéréssel fordultunk hozzá, 

Szent László földjén parányi szikra, 
Hamu alatt lappangó tűz! 

Körösök partján jaj kiáltás, 
Mit szél sodor, ellenség űz. 

Humusza voltam fekete földnek 
Rajongó híve nemzetemnek! 
Tartottam szarvát az ekének; 
Mestere voltam a magvetésnek! 

Ott voltam, hol a part szakadt, 
(Ásó, lapát ott is akadt!) 
Szakadt a gát, rohant az ár, 
Viz alá került a határ . . . 

arattunk, nem csépeltünk, 
Szegényesen éldegéltünk. 
Rendfokozatom még nem volt, 
csak ruhámon két-három folt. 

Szatontára gyalog jártam, 
Csonka-tornyát sokat láttam! 
Ilatan néztük síró Anyánk, 
Doberdónál feküdt Apánk! 

'Yit&kedett tűz viharban 
S ott nyugszik most közÖs sírban! 

Múlt az idő, hívott a Hon, 
Én sem maradhattam otthon! 

Büsz\{,én mentem katonának 
Szolgálni Magyar-hazánknak 
"Debreceni távirászok vígan élnek. .. 
Igy daloltuk -, de vígan szólt az ének! 

CsilJaghuUás háromszor ért Debrecenbe', 
Harminchatban, mint őrmester szereltem le. 
Harminchétben kétesillagos próbacsendőr, 

Kezdődött a kiképzésem elejéröl! 

Volt rangomat hat év múlva visszakaptam, 
Negyvenötben szülőföldemet is elhagytam! 
Bajorország levegőjét szívtam, ettem, 
ötvenegyben az USA-ba megérkeztem. 

Voltam kertész, lovász, szakács 
egyszemélyben, 

Rendfokozatot nem kaptam, nem is kértem! 
Iskolai képzettségem is valami; 
Hat kerek év! Mezőgyánban hat elemi! 

Egyetemet nem végeztem, nem is jártam, 
Pedig tudni, művelődni mindig vágytam. 
De nem futott sem a Fakó, sem a Ráró 
Nem voltam én Mezőgyánban gazdag s báró! 
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Ha könyv került a kezembe: jó volt nekem, 
A beWket szétosztottam, összeszedtem. 
Történelem, irodalom, mese, regény, 
Sohsem voltam életemben betű-szegény. 

Ma is rágom abetüket, ízlelget€m 
Osztogatom, szorozgatom, hely€zgetem. 
Vers-faragó én nem vagyok, csupán kontár, 
Amit írok, azt én örzöm, nem a könyvtár. 

A "Bajtársi Levél" néha, hogyha hozza 

Hozzászólás 
A csendörségi "Bajtársi Lev.él" 1965. évi 

5-8. számban "Az óturai csendör-sírem
lék történetének leírása" címen egy cikk 
jelent meg, mely az 1854. évben közbizton
sági szolgálatot teljesítö egyéneket "csend
öröknek" tünteti fel. Mivel a "csendör" ki
fejezés ilymódon való használata félreért~ 
sekre adhat alkalmat és ezáltak az osztrák 
"Zsandárság" összetéveszthetö a magyar 
Csendörséggel, tisztáznunk kell a tényeket. 
Ezek pedig a következök: 

1. Ferenc József császár az 1849. június 
8-án Bécsben kelt 272. sz. rendeletével el
rendelte az Osztrák Császárság (Öster
reichisches Kaiserthum) területén a Zsan
dárság (Gendarmerie) felállítását. Ezen ren
delet alapján a szorosan vett Magyarország 
területén három zsandár-ezredet állftottak 
fel, mégpedig Kassán, Nagyváradon és Bu
dapesten. Az erdélyi zsandár-ezred parancs
nokság Nagyszebenben, a vajdasági pedig 
Temesváron volt. Külön egy zsandárezredet 
kapott Horvát-Szlavonország. 

2. Az 1870. évi IX. tc. 3. paragrafusa ki
mondja, hogy akik az igazságügyminiszté-
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Tudásvágyam százszorosan sokszorozza! 
Kétszer kettö talán három, vagy ki tudja? 
Nehéz annak, ki a gyököt nem tanulta! 

Száz szónak is egy a vége; az én rangom, 
Volt örmester, csirke farmer, ahogy mondom. 
Testem-lelkem magyar volt és az is marad! 
Az én kocs im ilyen úton áll, vagy halad. 

Bodó Antal 

riumnál, a belügyminisztériumnál, 
rendöri minisztériumnál voltak alkalmazva 
"Magyarországra nézve törvényesek nem 
lévén, nyugdíjaik a magyar korona orszá. 
gait jogilag nem terhelik ugyan, mindamel. 
lett ezen nyugdíjak szükségletének fedezé. 
sére Magyarország Ö Felsége többi országai 
iránti politikai és méltányossági tekintetböl 
23 százaléknyi részben hozzájárul" 

3. Széchenyi István - a legnagyobb ma· 
gyar - a Blick c. könyvében erösen támad· 
ja a zsandárságot, mint az osztrák politikai 
elnyomás egyik eszközét. 

eszközének tekintette azt, azért nev 
idegen szóval "zsandárnak" és még a 
dalaink is így emlegetik öket. 

5. Még a mai, ún. "népidemokratikuS" 
kormányzat által kiadott "Uj Magyar Le,u' 
kon" is élesen különválaszt ja a zsandárságot 

a csendörségtöl . 

Mindezeket figyelembe véve, nekünk se 
szabad a két intézményt egymással összeté· 
veszteni. A zsandárság úgy nyelvében, 
mint szervezetében és parancsnokaiban a 
magyar nemzettöl teljesen távolálló idegen 

,.ervezet volt. Ezért is szüntette meg azt 
II 1867-es Kiegyezés. 

Természetesen a Zsandárságnál is lehet
Ilk és bizonyára voltak is kiváló jellemű 

,. szolgálatukért életüket is feláldozó egyé
tek, mint a fentebb említett cikkben sze
...,16 Koczurek János és Liberszki József 
JIIIldárok. 

A csö történelem összeilHtója 

szerkeszt6 megjegyzése: a síremlék 
arnyelv.ű feliratán a "csendör" szó 

többször szerepel, ez jól olvasható a sír
emlék fényképén is. Tehát a Kiegyezés után 
követték el a hibát, a német szöveg fordí
tásában a "csendőr" szót használták e16-
deink. 

Egyébként Clevelandban él egy alezredes 
bajtársunk, ki az €lsö világháború előtt 

Trencsénben volt szárnyparancsnok és bol
dog hadnagy korában többször járt Miaván 
és a síremlékre jól emlékszik. A régi em
lék benne igen nagy örömet keltett!) 

Számadás 
(Beszámoló a MKCSBK Vezetőség egy évi működéséről) 

Bajtársaink el6tt köztudomású, vi
Király Gyula ezds, a MKCSBK vezetö

I963. tett, hogy a 
és Kanadá-

Most a statisztika hasábjain próbálj uk 
munkánkat megvilágftani és úgy érezzük, 
Bajtársaink bizaimát elsősorban anyagi 
eredményeinkkel tudjuk bizonyítani. 

Egy éves működésünk során csoport jaink 
és egyéneink összadománya $4,122.02 volt. 

1;;~~Ji~~~~~~~~~~~~ Ebböl $1,994.86 érkezett a Bajtársi Levélre, 
a vezetés 1964-ben valóban a 8 ta- $927.16 a központi segélyalapra .és $1,200 

kanadai Vezetöség kezébe került, kik a "Küldöttség" számára. 

öszén átvéve a munkát, egyben UJ Az oroszlánrészt az anyagi hozzájárulás 
és nyomtatva adták ki a Bajtár- területén ~ Bajtársaink végezték, kik 

Vezetöség lelkiismeretes és szorgal
munkával végezte világszervezetünk 

tájékoztatási és segélyUgyi 
A beérkezett sokszáz elismerö 

levél, melyek fmeg törzstiszti 
jöttek, megsokszorozták 

és igyekezetünket, mert éreztük, 
korban és rangban fiatalabbak vagyunk 

eredmény€s munkánkkal 

$2,505.28 adományt juttattak a Központba. 
Utánuk következik Európa, honnan $622.59 
érkezett, majd az Egyesült Államok $508.77, 
Ausztrália $288.33 és Dél-Amerika $197.05 
összegű hozzájárulással támogatták mun
kánkat. 

A torontói csoportunk és torontói Baj
társaink egy.éni adománya összesen $1,602.23 
volt. Maga a torontói csoport adománya 
meghaladja a $1 ,OOO.OO-t! 

A MKCSBK Vezetőség tiszteleg Világ-
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szervezetünk Tapjai elött nem remélt nagy 
összegű áldozato s hozzájárulásukért! 

ELSZAMOLAS. 

A B. L.-re befolyt $1,994.86 összegböl 
kifizettünk a B. L. nyomtatási költségeire 
$1,280.00-t, a B. IL. postázására $121.32-t, a 
B. L. illusztrációj ára (fényképek, klissék) 
$158.19-t, irodafelszerelére, levélpapírra, 
borítékra $~-t, a központi adminisztrá
cióra (postafiók, levelezési költségek, köny
vek, újságok, térképek, stb.) $287.03-t. 

A MKCSBK Központ minden levelet azon
nal megválaszolt, minden pénzadományt 
azonnal levélben köszönt meg. Nem kérke
désképpen, de a tisztánlátás céljából meg
említjük, hogy a Vezetőség elnöke több, 
mint 1.500 levelet írt meg, több, mint 1.200 
munkaórát fordított a MKCSBK ügyeire és 
kocsija több, mint 20.000 mérföldet futott 
bajtársi ügyekben. Tehát a közért dolgoz

ni lehet, ha valaki akar! 
A MKCSBK Központ nagyüzem lett! 

Szekrényeket, polcokat kellett beállftani a 
levelek, könyvek, folyóiratok, fényképek, 

klisék elhelyezésére. 
A B. L. postázásakor 3 óra hosszat tart 

csak a bélyegek felragasztása .és a címzés, 
csomagolás is ugyanennyi idö. A szerkesz
tö autója 40 csomagot szállft a postahiva

talba. 
Köszönet illeti a központi adminisztráció 

két belsö munkatárs át: Kovács György II. 
fötörm és Miglécz Béla törm Bajtársainkat! 

A Központi Segélyalapunk $927.16 bevé
teléböl többször nagyösszegű támogatást 
küldött a montreali magyar egyetemi tan
szék és a burg kastli magyar gimnázium 
számára. De támogattunk más nemzeti in

tézményeket is, pl. adakoztunk az "Erdély 
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Védelmében" akcióra, a cserkészet és a Ko. 
dály Együttes céljaira is. Munkánk főcélja 

rászoruló Bajtársaink, özvegyeink és ár. 
váink anyagi támogatása maradt. Negyven. 
nél is több esetben küldtünk egyéni se. 
gélyt $11.25 és $45.00 .közötti értékben, fö. 
leg az óhazába IKKA, vagy más átutalás. 
sal börtönviselt, beteg Bajtársainknak, M. 
si halált, vagy mártirhalált halt Bajtársaink 
hozzátartozóinak! A segélyben részesültek 
kétszerese legénységi bajtársunk, vagy 

zátartozója volt. / 

A feléjük nyújtott segítségnél legtöbb. 
ször azt sem tudták, kitöl és honnan jött 

a segítség. De tudják, hogy élünk és va· 
gyunk, nem felejtettük el öket! A segítség. 
böl és a bajtársi szeretetböl vígaszt, bizalo 
mat merítettek a szenvedés és megpróbál· 
tatások további elviselésére, árváink arcá· 
ról pedig a váratlan segítség sokszor szá· 

rftotta fel a könnyeket. 

A "Küldöttség" alapján $1,200.00 plusz 
kamatai állanak bankbetétképpen. Ehhez 
az összeghez nem nyúlhatunk. Ez csak nö
vekedhet a további adakozásból és azt a 
célt szolgálja, hogy résen legyünk, ha vá
ratlanul üt az óra, vagy ha nem, hát 
söbb megvalósíthassuk a csendör farm 
a csendör falut. 

A Bajtársi Levelet ötször adtuk ki 1~ 
nyomtatott oldalon, képekkel. 

Kedves Bajtársak, Igy már világos Elót
tetek, hogyan gazdálkodott és mit tett bi
zalmatok következtében a MKCSBK Veze' 
töség. 

A sokszáz elismerő, kedves levél mellett 
csak kettő van olyan, mely támad, gyanú
sít, sérteget, de utóbbiak rendszeresen is' 
métlődtek teljes éven át. Ezek a levelek Né-

JIletországból és az EgyesUlt Allamokból 
érkeztek, írójukat nem nevezzük meg, csak 
azt, hogy csöpögnek a gyülölettöl a 
MKCSBK ellen! 

Mi pedig mosolygunk akciójukon, mert 
tudjuk, hogy tiszta lelkiismerettel jó mun
kát végeztünk a januárban 19-ik esztende
Jébe lépő világszervezetünk érdekében és 
az összmagyarságért. 

ma tlan, csak százados volt és csak 4 éves 
csendőrségi szolgálattal rendelkezik, mfg a 
MSZM vezetője vezérezredes, a MHBK ve
zetöje perig vezérörnagy". Válaszunk! erre 
az, hogy a MKCSBK vezetőség nem egy 
ember, hanem nyolc, közöttük többen 20 
évnél is hosszabb szolgálati idővel rendel
keznek. Az elnök pedig nem tehet róla, 
hogy 18 éves kora előtt nem vonulhatott 
be katonai szolgálatra és 28 volt, mikor a A jövőben a segélyezés terén egyUttmű

$ö_d:.::ü::.:n::.:k_a=--...:c::.:l.:::.ev.:.:e::.:l.:::.an~d::;i~.::B::::al.:·t:.::á!.:rs::!a!.!;inkk~:!!a!!lL.-..!:a~...!!háború végetért. De azt is ünnepélyesen 
endör Családdal" is, melynek áldásait kijelentjük, nem ragaszkodunk posztunk- 7 

eg hazai Bajtársaink fogják érezni. hoz .és a vezetést szívesen átadjuk olyan tá-
A támadó levelek éle csaknem kizárólag bornok, vagy ezredes Bajtársunknak, ki dol

a MKCSBK Vezetőség elnöke ellen irányult 
és azt tartalmazta, hogy "vezetésre alkal-

gozni akar és ki a MKCSBK tagja, de más
nak nem! 

HALOTTAINK 
MEGKONDULT A :I.lE:LEKHARANG ... 

Ismét megkondult a lélekharang. Most 
Sydney (Ausztrália) egyik kórházának ká
polnáján. Jelezte, hogy örökre itthagyot\ 
bennünket egy lánglelkű magyar, egy ra· 
Jongó szívü csendőr, egy pótolhatatlan é~ 

jthetetlen apa, férj, nagyapa, egy nE. 
lelkű bajtárs, példaadó munkása a ml> 

&Yar múltnak és a sóvárgott boldogabl 
lllagyar jövönek: MÁTÉFFY ISTVAN IT.. 

kir csendőr ezredes, a MKCSBK, Ausztrá· 
lia-i Területvezetője . . -;- A szakadatlan meg
feszített munka, a sok testi és lelki szenve
d6s okozta szívroham ragadta ki őt közü
link szeptember 2-án. 

Amióta kézhezvettem a család lesújtó 
hIrt hozó levelét, megállt a munka a ke
_ben, megtorpantak gondolataim és lel
Illem ott idözik, ahol a családtagok könnyei Mátéffy István ezredes 
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kiapadhatatlanul peregnek alá a szomorú 
arcokról és velük együtt siratom egy hosz
szú csendőrélet alatt kipróbált, soha meg 
nem ingott, hűséges Bajtársunkat és meleg
szívű Barátunkat. 

Egy kemény, sok vihart kiállt Tölgy dőlt 
ki sorainkból, aki otthon egész életét Ha
zánknak, Testületünknek, családjának szen
telte. Első volt Ö az emigrációban is, aki 
Németországban, 1945-ben, mindjárt az 
összeomlás után maga köré gyűjtötte az el
érhető, a tanácstalan, csüggedő és már
már hitevesztett csendőr bajtársakat és 
atyai lélekkel ápolta bennük a jobb magyar 
jövőben való hitet, a magyar- és csendőr

szellemet. Ezt folytatta fáradtságos kenyér
kereső munkája mellett Ausztráliában is és 
ennek, a hozzá ragaszkodó bajtársakkal 
együtt végzett lelkes munkának köszönhető 
az a szép eredmény, amit az ottani csendőr
bajtársak közösségi életünk terén az össz
magyarság dicséretére felmutattak. 

Felejthetetlen Bajtársunkat szeptember 
6-án kísérték utolsó földi útjára az összes 
környékbeli csendőr Bajtársak és az ottani 
egész magyar társadalom, akik életében is 
mindig megkülönböztetett szeretettel és 
nagyrabecsüléssel vették őt körül. - Ko
porsóját a kimentett és Sydney-ben felava· 
tott csendőrzászló takarta, fölötte szép 
kitüntetései, amiket oly igazán kiérdemelt, 
ezekre illesztették a Bajtársak gyönyörű 
koszorúját, a sírhantot pedig teljesen befed
ték a bajtársak, barátok és a magyarság 
szebbnél-szebb koszorúi és virágai. - A 
gyászszertartás alatt csendőr bajtársai 
minisztráltak, utána a csendőr bajtársak 
vállukon vitték a koporsót a sírig. - A sír
nál az elhunyt egyik jóbarátja és nagy 
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csendőrbarát honfitársunk búcsúztatta meg. 
ható és szívbemarkoló beszéddel. 

Kedves Pista Barátunk, Bajtársunk! Mi 
távollevő Barátaid, Bajtársaid nem kísér. 
hettünk el utolsó földi utadon örök piheno. 
helyedre, nem búcsúzhattunk el Tőled: így 
mondunk tehát ISTENHOZZÁDOT Neked. 
- Nyugodj békében az idegen földben, ha 
már nem láthattad viszont a hazai földet, 
ahova annyira vágy tál, nemes, fennkölt ma· 
gyar Lelked pedig legyen a magyarság 
szólója a Magyarok Istene előtt, ahol l 
szer mindnyájan találkozni fogunk! 

Isten Hozzád, Kedves Jó Barátunk, Ked. 
ves Jó Bajtársunk! 

A VISZONTLATASRA! 

vitéz Király Gyula ezredes 

* 
Bérczy Gyula ny. g. ezredes bajtársunk 

1965. júniusában Magyarországon meghalt. 
Hemády Sándor alezredes 1965. szept. 

13-án Winneconne, Wisc., USA-ban hasz· 
szas szenvedés után idegbénulásban el
hunyt. Odahaza utoljára a kolozsvári IX. 
kerületi parancsnokságon szolgált, . it 
seg.édtiszt. Özvegye, Miklós fia és le },. 
Kostka Györgyné, szül. Hernády Ilona, szé, 
leskörben barátai és bajtársai gyászolják. 

Hemády alez. egyike volt legáldozatosabb 
bajtársainknak az emigrációban. Kicsiny 
nyugdíjából mindig bőségesen adakoz.ott a 
B. IL.-re és a központi segélyalapra, a veze
tőséget elhalmozta igaz bajtársi leveleivel, 
biztatásaival és elismerésével. Már hosszd 
ideje súlyos beteg volt, de ezt leveleiben 
alig említette. Az utolsó évében már csak 
tolószékben tudott mozogni. 

Temetése 1965. szept. 16-án volt óriási 
réSzvét mellett. A búcsúbeszédet v. A. A. Z. 
ezds bajtársun~ mondotta saját maga és az 
emigrációban élő bajtársaink nevében. Ko
porsóját ti. és thtts-i bajtársai vitték, k ik 
Chicagóból és Milwaukeeból jöttek el a te
metésére. Hemády al ez oly nagy közsze
retetnek örvendett a kis amerikai városban, 
bogy a város polgármestere is jelentkezett 
koporsóvivőnek. Hernády Sándor alez baj-

unk volt a chicagói MKCSBK csoport
tő 1956-57-ben. Emlékét kegyelettel 

JDegörizzük. 

Kisléghi Petöcz László hadnagy 1965. jú
lius ll-én, 45 éves korában váratlanul el
bunyt. Az emigrációban műszaki rajzoló 
wlt, halálát szívroham okozta. Felesége, 
két gyermeke és sydneyi bajtársaink gyá
szolják. (Ausztr.ália.) 

TAlas László törzsőrmester július 2-án 
Pittsburgban (USA) 53 éves korában hosz
SZd szenvedés után elhunyt. Tálas bajtár
IUDk 4 éven át szenvedett szovjet hadi fog
I6gban, hazai börtönökben és internáló tá
borokban, majd 1948-ban Franciaországba 

ekült, ahonnan 1956-ban vándorolt ki 
burgba. ruénken résztvett eleinte a' 

bijtirsi életben, majd elhatalmasodó beteg
lIge miatt távolmaradt. Temetésén a pitts
lJargi MKCSBK megbizottja mondotta a bú
CII1beszédet, a csendőr bajtársak virágcsok-

mellett a Magyar Ház virágcsokra is ott 
lIOlt. 

SJmon Andriis örmester 1965. június 8-án 
_len, Magyarországon 44 éves korában 

mbózis következtében meghalt 
yban született, a j. t. tanfolyamot ki

végezte Szombathelyen. Végig egy 

állomáshelyen szolgált: a keceli örsön kezd
te, ott esett fogságba, ott nősült, ott tele
pedett le a háború után is, ott halt meg és 
Kecelen temették is el. Felesége és tanító
képzős le.ánya, valamint hazai és emigrá
cióban élö bajtársai gyászolják. 

Rezsöházy Boldizsár ezredes 1965. máju
sában, Németországban rákbetegség követ
keztében meghalt. 

Máté János v. tőrm. bajtársunk Valéria 
Felesége 1965. július 29-én váratlanul agy
vérzés következtében Niagara Falls-on (Ka
nada) elhunyt. A köszeretetben álló csend
őr családot a bajtársi részvét hatalmas meg
nyilatkozása vette körül. Temetésén részt
vettek a Niagara vidék MKCSBK-s és 
MHBK-s bajtársai hozzátartozóikkal, de 
jöttek Bajtársak Hamiltonból, Plymuth, 
Mich., USA-ból és Detroit, Mich., USA-ból 
is. Máté Bajtársunk és két Gyermekének 
gyászában mi is osztozunk. 

Őszinte együttérzésünket küldjük Rangos 
József tőrm bajtársunknak (Németország) 
Édesanyja halála alkalmából, ki május 17-
én, 85 éves korában Szigetváron hunyt el. 
Édesapja mellé temették, ki 1957-ben halt 
meg, most közös sírban alusszák örök ál
mukat. A csendőr bajtársak jól ismerték az 
öreg szülőket, hisz minden j árőr megjelent 
náluk az összeomlás előtt szigetvári házuk
ban. 

Sao Paulói bajtársaink 1965. augusztus 
2-án kísérték utolsó útjára Iski József őrm . 

bajtársunk Feleségét . Agyászszertartást P. 
Gácsér Imre rk. lelkész végezte, vitéz Ki
rály Gyula ezds mondott búcsúbeszédet, 
majd az egybegyült bajtársak elénekelték 
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a magyar Himnuszt. Iski Bajtársunknak igaz 
együttérzésünket küldjük. 

Bajtársaink emlékét megőrizzük! 

t 
A MKCSBK Vezetőség értesülései szerint 

20 évvel ezelőtt az összeomlás idején a kö
vetkező Bajtársaink vesztették életüket, de 
nem közvetlen kommunista befolyás révén: 

vitéz Kudar Lajos ezredest az ostromlott 
Budapesten, 1944. Karácsony körül a né
met Gestapo agyonverte. Néhai Horthy kor
mányzó -, mint ismeretes - vitéz Kudar 
Lajos ezredesnek, az Államvédelmi Központ 
parancsnokának adott utasftást, hogy vitéz 
Faraghó Gábor altbgy-ot, az utolsó moszk
vai katonai attasét juttassa el a" szlovák 
partizánokhoz, kik aztán Faraghó altbgy-ot 
Moszkvába segftették a magyar fegyverszü- " 
netről való tárgyalás érdekében. A német 
Gestapo tudomást szerzett az eseményekröl 
és 3 csendőrtisztet önkényesen elfogott, 
kik közül kettöt szabadságvesztéssel, Ku
dar ezds-t pedig halállal büntetett. Hfreink 
szerint Kudar ezds-nek kapcsolata lett vol
na a hazai "Békepárt"-tal, a földalatti kom
munista párttal is. A fenti eseményekröl a 
csendőrség akkori felügyelője nem tudott. 

Pinczés Zoltán vezérőrnagy és felesége 
1945. novemberében a háborúvesztés és az 
utána bekövetkezett erkölcstelen világban 
kapott idegösszeroppanásukban Pfarrkir
chen mellett Bajorországban megmérgezték 
magukat. Holttestüket napok után találták 
meg egy behavazott erdőben. Pinczés 
vőrgy egyike volt a legnagyobb tudású és 
legértékesebb magasrangú csendőrtiszt baj
társainknak. 
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Fóthy Ferenc alezredes 1945 öszén Eg. 
genfeiden környékén, Bajorországban ideg. 
összeomlás következtében agyonlőtte ma· 

gát. 
Zékány Zoltán alezredes hasonlóan ideg. 

összeroppanás következtében Passau kör. 
nyékén 1946 tavaszán agyonlőtte magát. 

Olé Gyula százados 1945. áprilisában a 
magyar-német határon a visszavonulás 
idején szovjet csapatok által bekerftve és 
reménytelen helyzetében, hogy a fogsá 
esést elkerülje, agyonlőtte magát. ,"f1 

Dr. Siklósi István főhadnagyot 1945. ja· 
nuárjában a Dunavédelem idején a folyam. 
dandár hadbfrósága (Trunkwalter csoport) 
a századparancsnokával szemben elköve· 
tett függelemsértés és zendülés büntette 
miatt golyóáltali halálra ftélte és az ítéletet 
azonnal végrehajtották. 

Szerencsétlensorsú Bajtársaink emlékét 
kegyelettel megőrizzük! 

* 
A háborúban bevetésre került csendőregy

ségek harcairól nincs teljes képünk, pedig 
az események megörökítése, történelem
könyvUnkhöz szükségesek. Kérjük a tordai, 
bácskai, aradi, miskolci, Tisza- és Duna-vé
delem, csepeli, budapesti, marcalii })j 
közi csendörharcok lefrását és beküld 

* 
vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérez

redes gyásza. 

Karácsonyi Mihályné, szül. Faarkas Éva, 
1965. október 4-én Los Angelesben (Calif., 
USA), 45 éves korában tragikus hirtelen' 
séggel elhunyt, Az elhunytban Farkas Fe' 
renc vezérezredes egyetlen leányát s egy' 
ben családjának utolsó tagját gyászolja. AZ 
elhunyt holttestét Németországba, Arnstorf' 
ba szállftották és az egy évvel ezelött el, 

hunyt édesanyja mellett helyezték örök 

nyugalomra, 

Az emigráns csendör megdöbbent lélek
kel és fájó keserűséggel osztozik Farkas 
vezds úr mély gyászában, Ha valaki egy 
példás élet során a legsúlyosabb csapáso
kat kapta a sorstól, akkor IFarkas vezds úr 

az, 
1944 öszén egyetlen fia, páncélos főhad

nagyként halt hősi halált a nagy magyar 
!ildre betört szovjet hadsereg ellen vi-

<i' szörnyű harcban, repülöszázados veje az 
USA-ban 1952-ben repülöhalált halt. Tavaly 
Gsszel temette el Feleségét s most Éva leá

nyát. 

Mi kérjük az egek Urát, hogy hozzon 
enyhaIést a magyar emigráció nagy embe
rének fájdalmaira! Mert Farkas vezds úr a 
mi vezérünk, a nemzeti emigráció nélkülöz
hetetlen embere. 1947-ben mutatott irányt 
sz4munkra a Magyar Szabadság Mozgalom 
megszervezésével . Azóta nemcsak a MSZM 
elnöke, hanem Teleki Pál halála óta Ma
lYarország főcserkésze, az emigrációs Vi-

tézi Rend fökapitánya, a Szent László Tár
saság kormányzója stb. A Tatárhágó 1944-es 
legendás védöje - hisszük - ismét kiheve
ri a sorscsapásokat, mert mellette állanak 
hajdani ludovikás fiai, fiú- és leánycserké
szei, honvéd és csendőr bajtársai, rendtár
sai és így Farkas Ferenc vezérezredes úr 
nincsen gyászában sem egyedül! 

* 
A "Népi veszteségeink" c. rovatot követ-
~ -

kezo számunkban folytatj uk. Ismételten fel-
hivjuk Bajtársainkat, hogy küldjék be mind
azon bajtársaik, rokonaik, ismeröseik neveit 
és a többi adatait, kik a szovjet megszál
lás bekövetkezése után kommunista beha
tás folytán vesztették életüket. Ezt eddig 
csak Bajtársaink igen kis százaléka teljesí
tette. Pedig az adatok mérhetetlenül fon
tosak, hogy az Egyesült Nemzetek elött a 
statisztika hasábjain tudjuk bizonyítani a 
szovjet és csatIósaik által végrehajtott sok
százezres gyilkosságsorozatot, melyet a ma
gyarságon követtek el. Ez a veszteség pe
dig magas arányban a m. kir. Csendőrséget 
is érte. 

Balogh András alhdgy sznypk-ával és örsének tagjaival 

41 



Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 
f' A Bajtársi Levél küldését e számtól kezd

ve beszüntetjük, kik hozzájárulásukat az 
elmúlt évben elmulasztották 

* 
A MKCSBK jelvény és igazolványigény-

lést a központnak kell bejelenteni a sze
mélyi adatok és $2.00 beküldése ellenében. 

* 
Detroiti csoportunk számára a Bajtársi 

Levél küldését beszüntetjük, mert a cso
portvezető egyetlen levelünkre sem vála
szolt és hozzájárulásukat sem küldte be. 
Detroiti Bajtársainkat kérjük, hogy a Baj
társi Levelet a harrowi szórványunknál sze
rezzék be Kanadában. 

* 
Két tiszti Bajtársunk 1965. nyarán meg-

látogatta a Budán 20 évvel ezelőtt hősi halált 
halt Richard Haecker német főhadnagy szü
leit és otthagyták emlékül a fiúkról írt és a 
Bajtársi Levélben megjelent emlékcikket. 

* 
A letűnt magyar "miniszterelnök" Kádár 

János utódja Kállai Gyula. Vajon eszébe 
jut-e neki, hogy "miniszterelnökségét" és 
életét egy hőslelkű m. kir. csendőrtisztnek 

köszönheti? Ugyanis 1954-ben Péter Gábor 
népidemocsokratikus szabósegéd-vezérőr

nagy dr. Bánky László szds bajtársunkat 
arra akarta kényszeríteni, hogy írjon egy 
vádiratot Kállai Gyula ellen. Mivel dr. 
Bánky szds nem volt hajlandó hamis tanú
zásra, Kállait nem is ismerte, fgy dr. Bán
ky László százados mártirhalált halt és 
Kállai Gyula életbenmaradt. De a csend
őr mindenkor inkább vállalta a mártirom-
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ságot, mint a becstelenséget! Hja, minket 
más ideálok és erkölcs alapján nevelt a haj_ 
dani Magyarország! 

* Szfvböl gratulálunk Csepy Béla ezd s baj-
társunknak irodalmi sikeréhez, melyet a 
"Tallózás a világirodalom termőföldj én" cl
mü kis könyvével aratott Clevelandban. 

* Magyar fiút avattak hadnaggyá a .Ig. 

stoni kanadai kir. katonai Akadémián. Oem
jány Zoltán vk. őrnagy bajtársunknak és 

hadnagy fiának szívböl gratulálnak az emig. 
ráns csendőrök! 

* 
A franciaországi Magyar Szabadsághar. 

cos Szövetség május 30-án. vasárnap, Szent· 
mise keretében emlékezett meg a Hősök 
Napjáról. A mise után felvirágozták a pá· 

rizskörnyéki magyar katona sírokat. Az Un· 

nepségen csendőr bajtársaink közül többen 
vettek részt. 

* 
Múlt számunk trianoni vezércikkében 

nyomdai sajtóhiva következtében a 
mot tévesen frtuk. A keserü emlékű tria 
béke diktátum napja 1920. június 4! 

* "Erdély védelmében" akció átjárja az 
egész világot! A svájci magyarok memoran' 
dumot küldtek a római pápához az erdélyi 
magyarság védelmében! (ÉF) 

* Az amerikai akció Erdély védelmében 
egyre nagyobb arányokat ölt! Egyre több éS 

több kongreszusi képviselő és szenátor sz&
lal fel a románok gaztettei ellen! BajtárS. 

ez nem elég. Megnyugodni csak akkor fo
gunk, ha Erdély történelmi földje ismét ma

gyar lesz. Addig küzdelem, ahogy lehet! 

* 
A Kanadai Magyarok Szövetsége is meg-

mozgatta az ottawai parlament illetékeseit 
Erdély Védelmében! 

* 
A MKCSBK Vezetőség elnöke 1965. jú-

nius 26-án és 27-én résztvett a Burg Kastl
rendezett nagyszabású Szent László 

epségeken, ahol dr. Hász István tábori 
püspök ur kezébe letette a fogadalmat a 
Társaságba újonnan felvett csendőr bajtár
saink nevében, 

A burg kastli Magyar Gimnázium 

* 
A kanadai MHBK főcsoportvetzető által 

Torontóban, 1965. szept, 25-én tartott onta
riói Összejövetelen több csendőr bajtársunk 
Vett részt, kik a MHBK tagjai. A MKCSBK 
VezeWségének négy tagja volt jelen. 

* 
A braziliai MHBK főcsoport által szerve-

zett nagytáborozáson Sao Paulóban 1965 

t4liua lO-én a MHBK meghfvására ;észtve~ 

vitéz Király Gyula ezds és vitéz Wirth Jó
zsef aIhdgy a MKCSBK képviseletében. 

* vitéz Király Gyula ezds a csendőrség kép-
viseletében zászlós zeget ütött a sao-paulói 
40. sz. "Zrínyi Kata" leánycserkészcsapat 
szép zászlórúdjába. 

* 
Ugyancsak vitéz Király Gyula ezds és 

vitéz Wirth József alhdgy csoP. vez, együt
tesen résztvettek június 27-én, Szent László 
napján a rk. templomban rendezett Hősök 
napi ÜDnepségeken. 

* 
Ugyancsak a MKCSBK Vezetőség elnöke 

európai szabadságán három európai ország
ban több csendőr szórvány t és csoportot 
látogatott meg és igen sok rég nem látott 
bajtárssal találkozott és folytatott fontos 
megbeszéléseket. 

* 
A csendőr "Bajtársi Levél" szerkesztője 

Münchenben látogatást tett a "Hadak Ut- · 
ján" szerkesztőségében, ahol igen barátsá
gos fogadtatásban részesült. Mindkét ol
dalról igaz bajtársi ígéret történt, hogy a 
két testvérszervezet és a két lap töretlen 
együttmüködésben dolgozik. 

* 
Chicagói csendélet. A ,kis" öt milliós vá: 

ros ban a nyár folyamán több bajtársunkat 
autóbaleset érte, Horváth László fötörm
nek, később a fiának, Kiss Sándor főtörm
nek, Iski János törm-nek, Torma Vince 
őrm-nek és Jegenyés Pál fötörm-nek vol
tak kisebb-nagyobb összeütközései. Szemé
lyek nem sérültek meg különösebben, azon
ban a kocsikon elég magas károk mutatkoz
tak: Jelenleg még a biztosító társaságok ügy-
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nökei és ügyvédjei "marakodnak" az ügye

ken. 

* Jegenyés Pálné elnyerte az amerikai ál-
lampolgárságot. Az eseményt piknikszerII 
uzsonnán ünnepelték meg a chicagói bajtár
sak, melyen 30 személy vett részt. 

* Vida József őrm. bajtársunk új, 1965-ös 
Chevrolet kocsiját szép számú bajtársi kör 
"keresztelte meg" jó magyar kaliforniai bor

ral. 
Chicagói Bajtársaink igaz szép összetar

tásának nagyon örvend Unk! 

* SzIvböl gratulálunk Németh Gyula szkv. 
rep. őrmester, MHBK-s Bajtársunknak (To
ronto) abból az alkalomból, hogy találmá
nyát a kanadai légierő és az USA szervei 
megvásárolták és számára a patentet kiad
ták. A találmány lényege egy különleges 
kémiai anyag, melynek hozzáadásával a 
benzin nem robban és nem ég. A nagyjelen
tőségű találmány következtében a zuhanó, 
vagy kényszerleszállást végrehajtó repülö
gépek nem égnek el, Igy az utasok és a sze
mélyzet élete megmenthetővé válik. 

* Bajtárs, tudod-e, hogy Kanadában olyan 
csö bajtársunk is él, ki egyházgondnoki mi
nöségben 100.000 dollár értékű templom 
építésének megvalósításában a föszerepet 

vitte? 

* 
Ugyancsak Kanadában él egy bajtársunk, 

ki 7 cserkészcsapatot szervezett és közülük 
kettönek az alapítója, majd éveken át veze
töje volt és az emlItett cserkészcsapat mind 
Németországban, mind Kanadában a leg
jobbak közé tartozik? 
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örömmel könyveltük el, hogy Wass Al. 
bert egy. tanár "Amerikai Magyar Szépm!. 
ves Céh"-ének nemzetmentö munkájához 
csendőr bajtársaink igen szép számmal csat. 

lakoztak. 

* A Bajtársi Levélben megjelenő hírek, cik. 
kek, közlemények nem jelentenek katonai 
titkot, arra azonban ügyeljünk, hogy a B. 
L. ne kerüljön ellenségeink kezébe, akik 
azt ellenünk kihasználhatják. 

* 
Karácsonyi üdvözlökártya megváltás. 
Szerte a világon, de különösen itt Ame· 

rikában igen nagy divat a karácsonyi üd· 
vözlőkártya küldözgetés, amelyarányainál 
és áránál fogva az azokat kiadó vállalatok· 
nak hoz minden évben milliós hasznot . Az 
MKCSBK központ azt javasolja, hogy az 
idén a karácsonyi kártyára szánt összeget 
Bajtársaink küldjék be a központi segély· 
alapra és ne vásároljanak karácsonyi üd· 
vözlökártyát. Ezzel sok idöt és veszödséget 
is megtakarltanak és a pénzt hasznosabb 
célra fordíthatják. A kártyamegváltás egyre 
inkább hódít a társadalomban és az arra 
szánt összeggel szociális intézményeket tá· 

mogatnak. 

* 
MKCSBK piknik Fort Erieben. 

1~. szeptember 12-én Horváth Béla 
tőrm bajtársunk és Mária felesége nagyobb
szabású csendörpikniket rendeztek a niaga
ra vidéki bajtársaink számára. Majdnem 
az összes bajtárs megjelent családostúl Wel
land, Port Colborne, Niagara FaUs és St. 
catherines-böl, söt buffalói bajtársunk iS 
volt jelen családjával. Képviselte magát 
Hamilton és Toronto is. A nagyszerű han' 

gulatban lezajlott csendőr pikniken üdvö
JÖltUk elöször körünkben Horváth Bélánét, 
a legújabb csendörasszonyt. A jókedvű je
lenlévök, kik különben is az emigráns csend
ISr szellem példaadói, 60 dolláron felüli ösz
szeget "dobtak össze" a Bajtársi Levél szá
mára. A bajtársi találkozón résztvett a 
MHBK niagaravidéki csoportvezetöje is és 
több MHKB-s honvéd Baátársunk_ 

* 
csendőr gyerekek iskolai eredményeire 

dig büszkék vagyunk! 

Örömmel hozzuk Bajtársaink tudomásá
ra, hogy Chicagóban Kiss Sándor fötörm 
bajtársunk fiát, Attilát 1965. június 27-én 
pappá szentelték, miután tanulmányait be
fejezte a bostoni egyetemen. Rev. Kiss At
tila szolgálatát Párisban, az amerikai ref. 
egyháznál helyettes lelkészként megkezdte. 
Attilának és szüleinek szívböl gratulálunk_ 

Simon Zsuzsanna 1965. májusában a to
rontói egyetemen kiváló eredménnyel sze
rezte meg a B. A. oklevelet 20 éves korában! 
Zsuzsannának és a Port Colborne-ban élö 
szüleinek, Simon Albert örm. Bajtársunknak 
es Nejének szívb51 gratulálunk! 

iss Anikó (St. Catherines) kitüntetéssel 
ttségizett és tanulmányait a torontói 

egyetem bölcsészkarán folytatja. 
A középiskolát kitűnö eredménnyel vé

gezték: ifi. Seregélyes Márton (Hamilton) és 
ifj. Körmendy János (Welland) . Mindkét 
fid ösztöndíjat nyert. 

v. Szathmáry Kara és Szathmáry Tünde 
llen jó eredménnyel végezték középiskolai 
tanUlmányaikat (Welland), ifj . Horváth Gyu
la (Toronto). 

A középiskola megfelelö osztályát kivá
l6an fejezték be: Kiss Erzsébet és Lukács 

Szilvia (St. Catherines), Peterdy Katalin 
(Toronto), Horváth Piroska (Toronto). 

Az elemi iskola megfelelö osztályát kitű
nően végezték ifj . Széplaki József, Nagy 
József (rangelső volt) és ifj. Nagy János 
(Welland), Kiss Klára és Lukács Ferenc 
(St. Catharines), Máté László, Máté Katalin 
és Tarnóy Viktor (Niagara Falls), Horváth 
Károly és Horváth Lajos, ifj. Peterdy Mi
hály és Peterdy Tamás (Toronto). 

* 
A BATOR AMERIKAI LATOGATÓ 

(Fordítás a Kanadai Csendőrségi 
Lapok-ból) 

A .kamloopsi (British Columbia) tör
vényszéki irodavezető a következő levelet 
kapta egy amerikai hölgy től Tacoma, Wash
ington államból: 

,,Évek óta gyakori látogató szoktam len
ni Kanadában. Azonban az utolsó látogatá
som valóban volt valami! Uszkár kutyám 
mandulagyulladással megbetegedett, apá
mat egy ló levetette a nyeregböl és három 
napot töltött kórházban, én kificamítottam 
bokámat, kicsavartam térdemet, kocsim hű
tőszíja elszakadt, egy kerekem kipukkadt 
és újat kellett vennem, gyorshajtásért 25 
dollárt .kellett fizetnem, végül a rendörségi 
idézés szerint férfinak tartanak, holott nő 
vagyok. Mindentöl függetlenül a jövöben 
is Kanadában óhajtom tölteni vakációmat." 

* 
A régiamerikás magyar testvéreink évröl

évre megrendezik Akron, Ohio-ban az el
maradhatatlan búcsút. A búcsútól szintén 
elmaradhatatlan a csendörjárör, mint a ké-
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pen láthatjuk. Egy örsparancsnok sok iga
zítanivalót találna a j árőr ruházatán, me ly 
az elsö világháború elötti egyenruha és 
fegyverzet. Mégis jólesö örömmel közöljük 
ezt a képet annak bizonyítására, hogy ma 
már zömében másod- és harmad-generációs 

magyarok járnak az akroni búcsúra, de a 
csendörjárőr is ott van, a régi szép hazai 
hangulatból becsületes emberek számára 
nélkülözhetetlenek a csendörök! A magya. 
rok Istene áldja meg ezt a szép tradicióör. 

zö magyarságot . 

Az akroni öregamerikás csendörjárör 

A kurittyáni vizes bánya. 
Magyarországon akkor kezdődött a csend

őr pusztítás mikor a szovjet hadsereg el
foglalta hazánk utolsó darabját is és a 
szovjet haderő biztosítani tudta a magyar
ság színe-javának megsemmisítését. 

A vérszopók megkezdték munkájukat és 
a fenti bányában sok-sok igaz magyar fejez

te be életét. 

Mikor a m. kir. Csendörség ellen is meg
kezdödött a felszámolás politikája, a "bü
nösséget illetően" nem kellett sokat igazol-
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ni senkinek, elég volt maga a csendör ~ 
egy névtelen feljelentés, bármilyen koholt 
vád, máris elfogta a csendört a kommunis· 
ta rendör~ég és az akkori szokásoknak 
megfelelöen még ítélet elött elvitték kénY' 
szermunkára a "Kurittyán"-i szénbányába. 

De milyen is volt ez a bánya? 

A legegészségtelenebb szénbánya, melyet 

a Horthy-féle "nyilas-fasiszta" világban 
nem használhattak. A szerencsétlen kénY' 
szermunkások derékig vízben dolgoztak. 
így a legtöbbjük évek során súlyos beteg' 

Béget kapott és belepusztult. Igy halt meg 
Itt Károlyi Imre lovas fötörzsörmester (>s 
még sok más csendör. 

Egy alkalommal az a hír járta, hogy az 
egyik aknába több, mint 20 csendört vittek 
dolgozni és rájuk robbantották az aknát. A 
szerencsétlenek ma is a bányaromok alatt 
feküsznek. Erröl többet tudna beszélni G~ti 
Imre AVO-s örnagy, hacsak el nem seperte 
az 1956-os nemzeti felkelés! 

1956-ban a túlélök lesoványodva, súlyos 
betegen, mint a halál képviselöi jelentek 
meg újból a napfényen s a felkelés leverése 
utáni sorsuk ismeretlen. 

Emlékezzünk és ne feledjünk! ÉletUket 
és egészségüket áldozták fel azok, kik csak 
kötelességüket teljesítették az összeomlás 
elött! Mert nincs szörnyűbb annál, mikor 
az ember életére és egészségére törnek a 
zsarnokok! Bánatos Szenvedő 

A csendőr hadapród szakasz 1938 őszén bevonul Kassára 

HAzAsSAGKöttSEK. 

Horvith Béla törm bajtársunk a niagara
Vidéki csoportvezetönk 19G5. j~lius 19-én 
feleségül vette özv. Porth Tibornét Fort 

!rie-beil. Mária Asszonyt szívböl köszöntjük 
a C8endi5rök nagy családjában! Házasságuk
ra az Isten bőséges áldását kérjük! 

SzatbmAry Emőke és Warren Lörinc Ta-

más 1965. július l·én tartották esküvöjüket 
a wellandi Szent Péter és Pál rk. templom
ban. Az ifjú pár Torontóban folytatja egye
temi tanulmányait. 

Szalók nemzetségbeli vitéz nemes ba
ranchi Tamáska Endre szkv. m. kir. csend
örszázados, a Johannita Rend lovagja, stb. 
és dr. Szalontay Zoltánné sz. Nagy Mag-
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dolna Sarolta, 1965. augusztus 7-én Pitts
burgban (USA) házassé\got kötöttek.
Nagytiszteletű Kúr Géza ny. ref. lelkipé\sz
tor, tart. m. kir. prot. tábori főlelkész vé
gezte az egyházi szertartást. - Tanúk vol
tak: gróf kis-serényi Serényi Miklós, a 
SERENCO vállalat alapítója és tulajdonosa 
és nemes Baranchi Tamáska István szkv. m. 
kir. tüzérszázados, a Johannita Rend lovagja, 
a polgári házasságkötésnél, az egyházinál 
pedig: nemes zebegőnyi Pekáry Istvé\n és 
Pék P. Pál szkv. m. kir. csendőrfőhadna

gyok. 

Bajtársainknak szívből gratulálunk! 

* 
Születések: 

1965. június 5-én látta meg a napvilágot 
Raffai Emma Karolina Valenciában, Vene
zuelában. Vitéz Raffai János őrm. bajtár
sunknak és csendőrlány feleségének szívböl 
gratulálunk! 

1965. július 12-én született Buffalo, N. Y., 
USA-ban ifj. Karsay Elek, ': vitéz Karsay 
Elek fhdgy bajtársunknak és feleségének 
szívből gratulálunk! 

* 
Magyarországi hírek. 

Több bajtársunk az elmúlt nyáron meg
látogatta az Öhazát, sőt többen a romé\n 
megszállás alatt lévő Erdélybe is hazaláto
gattak. Ezek a bajtársak kizárólag rokon 
és szülőföldlátogatásra utaztak és nem 
azért, hogy egy szikrányit is szimpatizál
nának a jelen hazai rendszerrel. Csendőr 

múlt jukért nem érte őket bántódás. 
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Ugyanakkor több hazai csendőr rokon 
Ié\togatott a nyugati orszé\gokba is. 

Mint tavaly, az idén is egyöntetű meg. 
állapítás szerint odahaza mérhetetlen a Sze. 
génység! A nyugati látogató számára csak 
keserű érzéseket vált ki a helyzet. Ezen 
nem változtat a hazaiak kijelentése sem: 
"Nem éhezünk, kenyeret, szalonnát, tÖpör. 
tyüt mindig lehet venni!" Aki húst akar en. 
ni, vagy tejet inni, annak ma is kora reggel 
sorba kell állni s szerencsés, ha nem 
húzzák le a rollót. 

A máj ismeretlen, az idős korosztály pa. 
naszkodik, hogy a II. világháború óta nem 
ettek mé\jat. A gyümölcs beszerzése is ne· 
hézséget jelent. 

A hazai ruházkodás is szívszaggatóah 
szomorú. A lakosság igénytelensége nyugati 
szemlélo előtt csak keserűséget idéz elo, ho· 
vá jutott a jobb sorsra érdemes magyarság 

a "szocializmus" alatt. 

Otthon elérhetetlen egy kis tranzisztoros 
rádió, megvenni képtelenség, ezeket csak a 
nyugatiak ajándékozzák. Az emberek elf2' 
sultak és nem dolgoznak. Miért? 

A munkás nem töri magát a gyárban, 
mert a fizetését úgyis megkapja, a hi 
nok nem dolgozik, az ő véleménye is h -. 
ló. A hazai fizetésekért semmit sem lehel 
vé\sárolni, ami sorsukon javítana. A mezo' 
gazdaságban se dolgoznak, hisz a jövede' 
lem nem az övéké, hát ki az a bolond, aki 
idegen elvekért és érdekekért szorgalmasan 
dolgozik? Az egész ország egy csendes be

feléforduló szabotázs! 

Erősen megnőtt a disszidé\lók száIJ!a. 
Ausztriában százával könyörögnek a ható· 
ságok előtt, hogy adják meg nekik a mene
kültjogot, mert különben öngyilkosságot )(6-

vetnek el. Az osztrák hatóságok pedig csak 
a politikai okokat fogadják el. 

Ami orosz, az mind rossz odahaza, csak 
legyintenek rá keserűen. Nem hisznek a 
szovjet világűrkutató eredményekben, mert 
senki se látta, nemúgy, mint az amerikai 
sikerek, melyek a nyilvánosság előtt folytak 

le. 
Az esti nyelvtanfolyamokon az orosz és 

szlIlv nyelvek osztályai konganak az üres
gt<Sl, de a nyugati nyelvek, főleg a német 

angol termei előtt ezres tömegek tolon
ganak, hogy bejuthassanak. 

Odahaza nincs villany az illemhelyen, 
nincs papiros. "Tied a gyár, tied az ország" 
elvei alapján mindent elvisznek, leszerelnek, 
még a vízcsapot is ellopják. mert vásárolni 
lehetetlen, a "tervgazdálkodás" csődje ab
ban is megmutatkozik, hogy szöget is csak 
egy vaskereskedésben lehet kapni Budapes-

ten, ha ott is ki nem fogyott. A vendég.. 
lőkben a pincér csak annak szolgál fel va
csorát, ki előbb 2 forintot lefizet az evő
eszköz ért. Kivétel a nyugati vendég, ki 
dollárral fizet. 

Erdélyben pedig a helyzet még 50%-kal 
rosszabb. A székely saját szülőföldjén nem 
beszélhet magyarul, mert azonnal államel
lenes összeesküvés vádjával elviszik a kom
munista titkos rendőrök. A nép befelé él 
a családjában és keserűen húzza az igát s 
egyre jobban fogy a hite, hogy valaha em
beri sorsa lészen. 

"A földi paradicsom" hazugsága csömört, 
undort, ' hitetlenséget és általános nemzeti 
ellenállást váltott ki a Kárpát-medence ma
gyarságából. 

Hinni szeretnénk, hogy otthon élő hősi 

népünk átvészeIi a szenvedéseket! 

Balogh András alhdgy próbacsendör fiaival 
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Az ausztriai magyarok szeptember 4-én 
és 5-én zarándokoltak a magyarok Nagyasz
szonyhához Maria Zell-be. Eljöttek Bur
genland magyarjai is lelkészeikkel, sőt vol-

magyarruhás burgenlandi lányok mentek, 
utánuk zászlóvivők, majd asszonyok, fér. 
fiak következtek négyes sorban. A bazilika 
főbejáratánál áll Szent László királyunk 

MAII AZELL- SCHATZIA.I1EIBH.D 
.... 1.InIpif L WIl Dapta oB> 

Magyar történelmi emlék Máriazell-en 

tak magyarok az Óhazából is. A város zász
lódíszbe öltözött, az összegyült magyar se
reg 5 órakor vonult be a bazilikába . Elől 
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szobra, onnan szemlélte a bevonul ó fáradt 
magyarjait. Az egybegyült magyarság a sol<' 

száz tves magyar történelmi kincsekben 

.JIIZdBg bazilikában llzért fohászkodott a 
f,findenhat6hoz, hogy hazánk egéről távo
UtsB el a ráboruló sötét felhőket. 

Másnap ünnepi nagymise volt és Bur
genland legidősebb lelkésze prédikált. Az 
egybegyült magyarság, köztük sok bajtár
sunk azzal búcsúzott Mária Zelltől, hogyha 
a Mindenható megengedi, jövőre újból el

jönnek. 

Azok a Bajtársaink és hozzátartozóik, kik 
Szűzanya fegyverével óhajtanak résztven-
Hazánk felszabadulásáért folyó imahad

járatban, írjanak egy levelezőlapot a követ
kező cfmre: Magyar Imahadjárat Vezetősé
ge, e/o Papi Egység, Spital an d. Drau 
Kapellengasse 15, Kiirnten, Austria, Euro
pe. A lapra írják rá a következő szöveget: 
,,Alulírott csatlakozom a Magyar Imahad-

járathoz és naponta legalább 10 rózsafü
zért, vagy 3 Miatyánkot mondok édes ma
gyar Hazánkfelszabadulásáért. Egyben 
Nagyasszonyunk fatimai üzenetének meg
felelően imádkozom és engesztelek a bűnö
sök, főként Oroszország megtéréséért, hogy 
a Szűzanya Szeplőtelen Szívének mielőbbi 
győzelmét és a világbékét elősegítsem." 

A tagok neveit a fatimai keresztesek 
Aranykönyvébe fogják beírni. Ezzel a Szűz
anya kiváltságos pártfogásába kerülnek és 
életünkben, majd haláluk után is a Kegy
helyen és magyar Kálváriánk oltárainál el
mondott szentmisék kegyelmeiben részesül
nek. Tagdíj nincs, de önkéntes adományt 
köszönettel fogad a papi egység a felmerülő 
nyomdai és postaköltségek fedezésére. 

Aláírás: 8-231 

Csendöralakulatok a nyugati hadseregek szolgálatában 

A csendőr történelemkönyvünk adataihoz 
tartoznak azok a különleges esetek, mikor 
ls 1945 tavaszától kezdve a Nyugatra visz
IZavonult m. kir. Csendőrség egyes kisebb
Dagyobb egységei, az USA, a brit és fran

meg szálló hadseregeknek fegyveres szol
)6Iatot teljesítettek szabályszerű magyar 
Clendőr egyenruhában és kötelékben. Tudo
DlAsunk szerint ezek az alakulatok a követ
_k: 

l. Az egyesftett m. kir. Csendőrkerületek 
hrancsnoksága, Traunfall, Ausztria, ahol 

1., II., III., VII. és VIII. kerületek tiszti
és legénysége őrszolgálatot látott el 
vasútak, gyárak és közművek őrzésé

és a megszálló amerikai parancsnoksá
elismerését vívták ki (Hálás köszöne-

tünket tolmácsoljuk itt Zámbory Árpád ez
redes úrnak, az egyesített csendőrkerületek 
rangidős parancsnokának az őrszolgálat 

naplószerű leírásáért és a beküldött nagy
szerű eredeti dokumentumokért, melyek tör
ténelemkönyvünk ragyogó fejezetét fogják 
szolgáItatni. Ugyancsak köszönet Nagyiványi 
Ödön szds-nak a beküldött adatokért. 

2. A galántai m. kir. Csendőrzászlóalj 

III-ik pótzászlóalja (Kultsár Lajos alez), 
mely az összeomlástól 1947 nyaráig állott 
az angol katonai parancsnokság szolgálatá
ban Hildesheim-ben, Németországban. 

3. A Kellerberg (Ausztria) környékén fel
álHtott nagyobb létszámú csendőr őrzászló
alj , mely szintén az angol katonai parancs
nokság szolgálatában állott. 
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4. Innsbruck (Ausztria) környékén és 
több más helyen meg szervezett csendörör
századok, melyek a francia megszá1ló csapa

tok szolgálatában állottak. 

(Az utób~i 3 alkalmazásáról nincsenek bö
vebb adataink. Kérjük az illetékes parancs
nokokat, hogy írják le az alkalmazás mód
ját, idejét és részleteit és a meglévö doku
mentumokkal együtt küldjék be központunk 
eimére a csendör történelemkönyv számára.) 

* 
Az emigráns magyar sajtó gyakran kö

zöl csendörvonatkozású cikkeket. A sajtó 
egy része "vonalas és demokratikus", félre
neveit tollnokok inkább csendörgyalázó ki
jelentéseket tesznek és nem gondolnak ar
ra, hogy az összeomlás elötti id ökben a m. 
kir. Csendörségnek köszönhették félelem
nélküli életüket és azt, hogy ma a szabad 
Nyugaton szerkesztöi, söt kiadói posztokat 

tölthetnek be. 

Annál értékesebb, hogy több csendörba
rát megnyilatkozást olvashatunk az ameri

kai "Magyar Szabadság" és az angliai "Híd
fö" hasábjain és több megjelent emigráns 

regényben. 

Vaszary János "Zörgetik az ajtót" c. re
gényében Buda ostromának és az összeom
lás utáni idöknek szentel emléket a regé
nyében a névtelen csendört megható módon 
ábrázolja a reménytelen háborus idökben 

és azután. 

A "Hídfö" hasábjain az 1965. április 10-i 
számban a következöket olvastuk: 

"Még nem hazudtak össze annyit egy 
testületröl 1945 óta, mint a - sajnos -
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megszünt m. kir. Csendörségröl. Nemcsak 
a hazai, de az emigrácÍós sajtó egy része is 
még mindig sárral és szennye I dobálja meg 
a magyar falu és a magyar vidék egykori 
öreit: a csendöröket, akik nem mint közbiz
tonsági közegek, de mint a magyar katona
eszmény megtestesítöi léptek le a színpad
ról, akkor 1945 véres tavaszán. A vörös haq
sereg már mélyen bent járt az országban, 
az addig lapuló "ellenállási front" Tildy 
Zoltántól Rákosi Mátyásig ívelö tagjai mi 
hangosabbak lettek, de a rendet és a I 
szág további védelmét mégis biztosítaniuk 
kellett az ország akkori vezetőinek. Ezt a 
rendbiztositást a csend örs ég vállalta és 
1945. április 4-ig hüen is teljesítette hálát

lan nehéz feladatát. 

A rendbiztositással párhuzamosan azon
ban másik súlyos feladatot is kaptak. Ha 
valahol felbomlott a front, ha a visszavo
nuló, vagy megsemmisült hadsereg rést ha
gyott a szovjet katonaság elött, akkor gyor
san bedob tak egy csendör századot, vagy 
ezredet és a magyar falu legjobbjaiból rek
rutálódott csendörök ott is megtették kö

telességüket, egészen az utolsó emberig. Ök 

voltak a magyar becsület és a magyar ka

tonai ideál utolsó mohikánjai, - és 
van a rágalom, a düh még 20 esztendő 
után is a kakastollasok ellen." 

"A csendör becsület az idegenben is meg
állta a helyét. Munkájuk, pontosságuk és 
föleg megbizhatóságuk révén midenütt ki
tüntek az átlag ból, akár bányában, gYár
ban, vagy irodai munkában keresték boldo
gulásuk útját. Nem szégyellik és nem ta
gadják meg múltjukat _ . ." 

KöszönjUk Fiala Ferenc mérnök úrna1c a 
fenti elismerö szavakat. 

Felvétel a Szent László ·Társasá ha 
vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérez

redes, a Szent László Társaság kormány
zója 12§.á. . .iúnius 27-én Magyarországért és 
a mag~ért végzett kiváló szolgálataik 
elismeréseképpen Szent László lovagj ává 
avatta a következö csen dör Bajt ársainkat: 

Szelei József szakaszvezető, 

Jegenyés Pál fötörzsörmester, 
Kiss Gábor föhadnagy, 
Miglécz Béla törzsörmester, 
Várhalmos György fötörzsörmester, 
Kovács György II. fötörzsörmester. 

Ezzel egyidöben a fentiek közvetve letet-

t ék a fogadalmat dr. Hász István tábori 
püspök úr kezébe. 

A Szent László Társaság kormányzósága 
19q5. február 6-án, Nürnbergben tartott 
közgyülésén a választmány javaslatára a 
Szent László Társaság érdemkereszt jét ado
mányozta Kövendy Károly szds-nak, a Baj
társi Levél szerkesztöjének és a MKCSBK 
Vezetőség elnökének. 

Meghívás a Szent László Társaságba. 
Mint az 1964. évi 10. számú (októberi) 

Bajtársi Levélben közöltük, a Szent László 
Társaság tagsága emigráns kitüntetés, me
lyet nem adományoznak sem békében, sem 
háborúban, csak kizárólag emigrációban. Az 
alapfeltétel a magyarságért végzett önzet
len és eredményes munka. A Társaságba 

(Folytatás 55-ik oldalon) 

vitéz Farkas Ferenc vezds avató beszédét mondja Burg Kastl-ban 
a Szent László ablak felszentelésekor 
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Dr. Hász tábori püspök áldását adja az ifjúságra 
és a Szent László Társaság tagjaira 

BEFOLYT ADOMÁNYOK A MKCSBK KOZPONTBA 

Az elözö B. L. lapzárása óta a kö,,:etkezök 
juttatták el !-dományukat a lapunkra: dr. v . 

H. B. $2.14, T. D. alez $3.00, v. T. P. alez 
$2.00, Z. A. ezds 60~, Cs. F. törm $4.00, 
L. B. altbgy $1.00, M. L. szds $2.53, F. J. 
örm $1.03, v. T. L. ezds $4.02, torontói cso
port adománya $140.00, a torontói csoport 
a központi adminisztrációra $40.00, Sz. J. 

örm $5.35, K. Gy. fötörm $10.76, v. T. E. 
szd s $3.24, B. F. h. fhdgy $5.00, T. E. alez 
$2.16, özv. B. A.-né $5.00, H. M. örm $5.00. 
K. O. alez $3.00, B. J. örm. $10.47, v. K. 
E. fhdgy $6.42, Perselyezés a fort-eriei 

csö pikniken $57.05, H. T. $4.29, v. A. A. Z. 
ezd s $1.07, V. G. h. szds $2.00, N . N. $5.36, 
N. N. $2.00, Sz. T. alhdgy $8.00, v. Sz. K. 
szds $13.00, K. M. szakv $4.00, S. Gy. törm 
$2.16, Franciaországi Bajtársak $23.00, T. J . 
torm $5.36, Argentínai Bajtársak $64.02. 
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Calgaryi csoport $24.00, F. K. alez $4.00. 
A központi segélyalapra a következö ado· 

mányok folytak be: 

V. SZ. K. szds $10.25, MKCSBK közp. 
munka törzs $6.00, torontói csoport $350.00. 

A "küldöttség" -i alapra Csordás János 
szakv. Bajtársunk befizette a második { 
dollárt!' 

A MKCSBK Vezetöség a fenti áldozatos 

Bajtársaink elött tiszteleg! 
A torontói MKCSBK csoport $200.00 ősz' 

szeget gyűjtött és juttatott el a "Széchenyi 
Alapftvány"-ra, azaz a montreali egyetemi 

tanszék támogatására, $50.00-t a burg kastli 

gimnáziumnak, $30.00-t az "Erdély Védel· 

mében" c. akcióra, $20.00-t a 20. sz. ,).r' 
pád vezér" cserkészcsapatnak, $15.00-t 8 

"Kodály együttes"-nek, $90.oo-t pedig baj' 
társi segélyezésre fordított . 

önként jelentkezni nem lehet, a tagság csak 
meghívással érhetö el. 

A meghívást kiérdemelték azok a Baj
társaink, akik 

l. Hosszú évek óta magyar egyházaink
nak világi elnökei, alelnökei, tanácstagjai, 
presbiterei, gondnokai, vagy más fontos 
tisztségviselöi. 

2. Aki magyar iskolát szervezett és ott 
huzamosan tanított. 

Aki magyar cserkészcsapatot szerve
vagy ott vezetöi minöségben hosszú 

ideig dolgozott. 

4. Aki nemzeti és keresztény irányzatú 
magyar egyesületben elnöki, alelnöki, vagy 
más vezetö poziciónak számító munkakört 
töltött be és azt eredményesen végezte. 

5. Aki művészi, vagy irodalmi munkás
sággal szolgálta a magyar ügyet. 

6. Aki nagyobb összegű anyagi adomány-

nyal, vagy gyűjtéssel nemzeti célokat se
gített 

7. Aki csendőr zászlót mentett ki az emig
rációba. 

8. Aki más téren elismerésreméltó nagyot 
tett a magyar ügyért. 

9. Bajtársaink idegen nemzetiség(i házas
társai, kik magyarul megtanultak és büsz
kén vallják magukat a magyarsághoz tar
tozónak. 

10. Aki a rászorulókon állandóan anyagi, 
vagy természetbeni adománnyal segített. 

Kérjük terület és csoportvezetoinket a 
fentiek szellemében érdemes Bajtárs~ink 
neveit és cselekményüket közöljék a 
MKCSBK Központtal. 

A Szent László Társaság .új széktartója 
és levelezési címe: Bellovics Imre tanár, 

o 8455 Burg I(:astl, bei Amberg, Postfach 38. 
West Germany, Europe. 

Dr. Hász ~~tván m. kir. tábori püspök a burg kastU 
Szent László unepségeken üdvözli a külföldi képviselőket 
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BAJRTARSUNK! 

Lejárt az elsö éves szolgálatunk. Kérünk, küldd el ismét adományodat a BAJTllSI 

LEVÉLRE, hogy a továbbiakban is megjelenhessünk. 

Küldd el adományodat a KÖZPONTI SEGÉLYALAPRA, hogya rászorulókon se

gíthessünk. Rokkant j aink, özvegyeink és árváink könnyeit törlöd le adományoddal 

Európában és az Óhazában! 

Amerikai és kanadai Bajtársaink küldjék be $25-ös adományukat a "KÜLDÖTT

SÉG" céljaira, hogy készen legyünk, ha üt az óra. Ha pedig nem történik változás 
a közeljövöben Szülöhazánk életében, megvalósíthassuk a csendör farmot és a csen'C: 

őr falut a kanadai-amerikai határon. Tengerentúli Bajtársaink pedig küldjenek any

nyit, amennyire képesek. 

Nemes szíved áldozataidért mindenkor tiszteleg a MKCSBK Vezetőség! 

A pénzadományokat címünkre kérjük: 

"MKCSBK" Hungarian Veterans, P. O. Box 65, IsIington, Ont., Canada. 

HIVEN BECSÜLETTEL VITEZÜL 

MINDHALÁLIG! 
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Hiszek egy Istenben, hIszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

\mer::. 

a Kanadai Magyarság ny()mdáJában, 353 Spadina Ave., Toronto 2B, Ont 


