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Bajtársi Levél 
A MAGYAR KIRÁLYI CSEND OR BAJT ARsI KÖZÖSS~G KÖZPONTI 

T.A.mKOZTATOJA 

ALAPITO'ITA: VI'mz KARSAY JENO ALEZREDFS 

1966. APRILIS-MAJUS-JUNIUS 

XIX. ,ÉVFOLYAM. ~5-6. SZAM. 

~Ji" EN' ~ EeJ LETTj:l 
V'TÉZOL. 

A BAJTÁRSI LEVÉL ÉS A MKCSBK KÖZPONT elME: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS, 

P.O.BOX65,ffiLlNGTON,ONTARIO,CANADA 



A MKCSBK, 
A M K R CSFNDÖR BAJT A 'il KÖZÖSSI.G 

ontariói (kanadai) csoportjai hatósági mfiködési engedéllyel rendelkeznek, 

Alaku1ar,i éviink: 191<). 
A müködési engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Province of Ontano, Hon. John Yaremko, minister 

citizemhip, provinciaI secretary. 
Angol hivatalos megnevezésünk: "Royal Hungarian Gendarmerie Veteran 

Benevolent Association". 
Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Province of Ontar o 

Feladataink: 
Anyagilag segiteni rflszoruló tagjainkat, azok csalfldjflt adomflnyokkal 

téssel kölcsönnel. , Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot léte 
teni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanélküli ba]tár 
sainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, flrvákat. Munkába juttatásba se 

teni bajtflrsainkat. 
Apolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a 

Csendőrség azon volt ta~jainak, ak;k a törvény éc; a rend szolgfllatflban és 

ország védelmében életüket adták a Hazáért. 
A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendőrség hivatásos tagja b 

áll, 5% pedig a céljainkkal egyetértő csendőrbarát, tartalékos csendőr ba tir 

sainkból. 
* 

A BAJTARSI LEVÉL, a Mapyar Kir~lyi Csend5r Bajt~rs' KÖ1Ö~sli~nek 
szervezetnek központi t~iékoztatója. Az MKCSBK alakulás; éve: 1948 

KIADJA a MKCSBK Vezetöc;ég SZERKESZTI a Szerkesztő és Sajtó 
sflg Minden cikkért, közleményért szerzője felelős. 

* 
Minden levelet, hlrt ktlz'eményt és p6nzadományt a kovetkezo eimre kérünk 

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

Postafiókunkat egyh~zaink aJ~nl~sa után a kanadai postaUgyi m.nisztérium 

wa) hivatalosan bejegyezte 

Bajtárs, bizz a MKCSBK VezetlSségében, mely szel\lélytelenül és 
lntéti világszervezetünk tájékoztató, nyilv{tntartási és segélyügyi szolgálatá 

Gondoljunk a Csendörnapra ' 
IRTA: nR. BALLÓ ISTVÁN 

Már javában folyt a másod iIk világháború, 
JDidön 1940. vagy 1941. évben vitéz SZQlIll
I/IIdJelyi Ferenc altábornagy hadtest pa

Kassán előadást tartott. Az elő-

Murai és kőröstarcsai Tö!1Ölk F,erenc al

~gy és társai valóban maradandót al-
1Iottak, midőn a rossz emlékű osztrák zsan

után a magyar királyi csendőrség 
1ait lerakták. Az általuk lefektetett 

aer.vezési elvek fényesen kiállották az el
mdJt évtizedek és a két világháború meg
pnlbáltatásait, a csendőrség jelmondata pe

dig "HIVEN-BECSÜiLETTElL-VITÉZÜL" az 

frott törvénynél is erősebb erkölcsi köte
t jelentett. Ezeken az alapokon 

t meg a második világháború folyamán 
.. egységes közl;liztonsági swlgálat meg

::::e. Ezeket az alapokat vette át a 
s évek folyamán a kanadai kIirályi :'ség és azóta is v.áltozartJlanul fenn-

területi visszacsatolásokkal megkezdő
IlIlgyméretű kiépítés még be sem fe

,.. ... t.>tt, midőn az ország határainak és 

-~aföl.dnek a védelme a kö~biztonság 
lit IS az első vonalba szólította. És 

böven hullott mindenütt a csendőrvér, az 
Ojtózi-szorostól az Irott1kőig. Az élet-halál 
harcban egész őrsök és zászlóaljak semmi
sültek meg. 

Talán sohasem fogjuk pontosan megtud
ni, hogy huszonegy évvel ezelőtt ezeik;ben 

a napOlkban hány csendőr veszett el Bu
dapest védelmében és mennyi volt késÖlbb 

a terror áldozatainak a száma. Több ezer. 
A főv-árosban öt teljes zászlóal1 volt bevet

ve, azonkíivül ott voltak a megd'elelő köz
vetlen aJakulatok. Véreztek az első vona- ' 

lalkban és tartották egyúJDtal a hátsó fron
tot is. Az egyilk zászlóalj az Erzsébet híd 
pesti hídföjét védte körülbelül 500 fő erő· 

vel. Hosszú elkeseredett harcOlk után sike

rült csak az ellenségnek a romokat elfog
lalni. Nyolc csendőr élte túl az ostromot. 

Ezekiet a "dicső fel szabadítók" a helyszf
nen koncolták fel. A rommálőtt királyi VáT

ból pedig február 14-én az utolsó rádió
jelentést híradós csendőr aqta le. 

A testületnek 1945. elején már körülbe
lül ötven százalékos vesztesége volt és 

több csendőr volt hadibeosztásban és a 
harctéren, mint közbiztonsági swlgálatban. 

A háború elvesztése a testületnek is a 
végét jelentette. Volt azonban egy idősmk 

'amikor még reménYlkedti1nJk az iga~ág~ 
békében. Ebben a hitben hagyta meg a volt 
Legfelsőbb Hadúr 1945. deoember 5-én -

már az emigrációban - a volt m klir. 



Csendőrség vissmálHtására vonatkozó ter

veret elkészítését, melyet húsz évvel ez

előtt, 1946. február 14-én el is fogadott . 

~or még bízott abban, hogy az úgyneve

zett "békeszerződés" aláírása után a meg

száJ,ló csapatok ki fognak vonulni és az 

ősz folyaJmán hazatérhet. Csak, hogy az 

átmenetet biztosítsa - amint mondotta -

és azután átadja helyét a nemzet által vá

lasztott új állaJmfőnek. A csendőrség visz

szaáJ1ításával kapcsolatban pedig csupán 

egy irányelvet adott: 

"Mentsétek át a múltból mindazt, ami 

erkölcsi érték, a szerve21etet pedig igazít

sáJtok hozzá a változott idők követe lmé-

nyeihez." 

De teltek az évek és a várt szabadság 

helyett mind el'ősebben fonódott az idegen 

béklyó a nemzet bestére. A Legrelsöbb 

Hadúr bizalma és az otthoni helyzettel va

ló törödése azonban nem csÖlklkent. Erről 
tanúskodik egyik levele, mely 1950. febr. 

15-én kelt: 

"Érdekelne, hogy hány csendőr van ha

záalIkon kí<vill nyilvántartva. A csendőrség 

voLt meggyőződésem szerint Magyarország 

legjobb inté:mnénye. Mintihogy minden ma

gyar pamszt tetőtől-talpi.g uri gondolkodá

sú és a legénység paraszt fi@(:ból regrutá

Iódott, annak dacára, hogy az őrs parancs

nok a faluban korlátlan hatalommal rendel

ke21ik, tudtommal sohasem fordult elő, hogy 

hatalmával visszaélt volna. Ha visszatérhe

tünk hazánklba a csendőrség megszerve2lése 

lesz a legsürgősebb és a régieket korhatár 

nélkül vesszük vissza." 

Egy későbbi levelében pedig az alábbia

kat írta: 
"A magyar csendőrség volt - meggyő-
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zödésem szerint - a legjobb és legmeg. 

bí:zJh.art:6bb biztonsági alakulat a világon és 

ha megsegít az Isten és haza mehetünk, 

nagy szükség lesz reájuk. Azért tartsatok 

össze, hogy tudósításaitok mindenkihez 

gyorsan eljuthassanaik." 

Vail6bMl megható az a szeretet és meleg. 

ség, ahogy József királyi heroeg emlékezett 

meg a testilletről alábbi levelében: 

"Mikor 12 éves koromban az első lmkas. 

tollasok megjelentek, kis öcsémmel azt 

határo21tuk el, hogy mi is kakastollasOk 

szünk, mert annyira tets2lettek nekü 

Sokszor találko21tunk velük s hozzájuk siet. 

tünk és elbes21élgettünk egyikkel.másikkal! 

Örültem, ha ősi parkunlkbMl, vagy erdei 

kalandozásaimkor tJalálioozt:allll velük. Ott· 

hon elrbeswlrtJem, hogy találkoztam a ked· 

ves asendőr báosiklkal. Atyám mindannyi· 

szor melegen dicsél'tJe őket, ami még köze· 

lebb hozott hozzájuk. 

Múltaik az évek, én is katona lettem és 

mint ilyen mindjobban volt allmLmaJm öket 

szolgálatooban látni, megfigyelni. Szárrnos 
esetben hóv;ihruiban, csontfagy,asztó hideg· 

ben, mikor lehetőLeg seniki sem jáI1t kint, 

IMtaiIn őket kihalt utakon erdörerngetegben, 

clideregve, jeges ruháJjukJban majd megfa 

va, mégis büs2lkén emelt fővel, hűség 
teljesíteni nehéz szolgálatukat. Nyári felhő, 
szakadásokban, az áramló vízben láttam 

öket menteni azokat, akiket mások már el, 

vesre1:Jt.eknek tartottak. Mindig ott voltak

ahova sötét órák nehéz helyzete hívta őkeC 
HiJvatásuk hősei voltak! Igy tanultam JJleg 

ÖkeIt őszintén tismelni. 

A világháborúban megdicsőillt, szeretett 

bajtársaim között számtalan csendőr is {öl· 

áldozta életét hazánkért! Igen soknak sa' 

tü:zJh.et1lam hüséges derék mel

a vitézségi érnne\ret a bronmól az ara

fl1ig, megannyi ragyogó hőstettért! Szere

~I gondolok a még élőkre és áldom az 

~ nevét és emlékét! 

A )cakastollasok szívemhez nőttek az első 

"uá.gégésben, mert megbí:zJh.atóságuk mind
IJIUálig jelképezte öket, hősiességük múI

blllatJan emLéket emelt nekik! 

Régi I'3.gas.zkodás5a!1 és igaz srel'etettel 

köSzöntöm öket a szép emlékJezések napján 

65 kérem a Mindenhatót ve2le5se őket, mi

haza a magyaJr föltámadás szent ün

epére, mely nagy megpróbáltatások és 

szenvedések után elóöb-utóbb be fog kő

~! 
Az lsten áldása kísérje öket minden lép

tökön és adjon erős hirtet, ildtartást nekik 

az élet minden V'iharáJban!" 

~ a Legf~öbb Hadúr és J6~ 

ap4nk is megtért:eIk öseikhez és a hadak út

jú taiálkoztak hűséges kiaikastOll1asaiIkkaJ, 

F1erry Osz:kártól a Kovács JánosoIkig. Mert 

ma már csak ez a csendőrség V'an, a ha.daik 

útjának csendőrsége. A meg;yáLtozott új w
lágIban pedig a magyar csendőr, a magyar 

föld és a magyar anya szülötte még csak 

hősi halott sem lehet saját haz.áJjában. 

A Duna~völgyében elhruIgattak a fegyve

rek és a vlililámhá!ború hősei bevonuJtak a 
történelembe. A csendőrmpoik emlékie is a 

tör.tJénelemé lett már. A voLt m.agY<I!r Icirályi 

csendőI1Ség hagyományait ápolrni és mara

dél®alarnul tennta!1tJani a srerencsés túlélők 

kötelessége. 

A Duna-völgyében elhaUgatJtaik a fegy;ve

I1ek: azonban a temetök csendje nem homa 

meg a békét. 

És most, amikor az ApakaJipszis lovasai 

újból vágtába kezdtek, sokswr, nagyon 

sokszor jutnak eszembe a Legfelsőbb Had

úr sz:avai: 

,,.Mentsétek át a múltJból mindazt, ami 

e!1kőlcsi érték" 
-------- ----------
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Hősök 
, 
,es hősök nem 

Ma zeng-zúg bennem tompán ezer morajló hang 
Kiészülödnek a hösök a símantok alatt. 
Megindulnaik a rögök, széthuIlaJi1ak a hantok:, 
Riadtan néznek öss2le örtködö virágdk. 
Imbolyogva dülöngnek korhadt fakeresztek 

És jönnek sírjaikból a hösök, a szentek . . 

És jönnek: mind a holtak, kik nem mind voltak hösök, 
Kiknél nem jog, igazság, csak a fegyver gyözött. 

Az éj csendjében fényes világosság támad . . . 
Evezni, hogy mi most jön, kemény számadás az. 

Jönnelk sonba, mint vádló, védö óriások. 

Szomon1aJk, mosolygók, - oly furcsák ez arcok 

Van, akinél felcLúltan szemüreg szikrát szór, 

Van, kinél a csontvázarc békés, szelid mosoly 
Egyik vádol: meghaltam lelketLen célokért, 
Rut emberi klaJpzsiság nyúlt ki életemért. 

Hitvány zsoldént, gyilkos vágyból mentem én a harcba, 
Életem adtam cinikusan egy gonosz parancsra. 
Miért kehlett gyilkol nom? - mOiIldjátok meg nekem! 
Miért ál1tatlan vérrel szennyezni a lelkem? 

Mondtátok, hogy ö'lni keLl, hogy gyilkolni szabad, 
Hogy idejét multa már, nincs isteni parancs. 

Látod üres s2lemgödröm? látod feldúlt arcom? 

Még máima sincs nyugalmam, éget bünös harcom 
Mit gyermekien, anyákon én hajtottam végre, 
Emberi lényemböl csúnyán kivetközve. 

Engem ne ünnepelj világ! - én becsapott kuvasz 
Itt már a nagy igazság szemével látom azt, 
Nem volt jogos elmarni kisebbtöl a koncot, 
V,jselnem kell miatta e kárhozat arcot. 

Csak az Isten irgalma ad némi enyhűlést, 

Hogy ne lássam örökké a tenger szenvedést. 

5 
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A máSlik mosolyogva szól: engem sújtott a bárdod! 

De cs~1Jl3lpodj ellenség, nejII1 szórok rád átkot, 

De tegyünk igazságot a halottak között. 
Az én fajtáJm m~ndég csaik a létért küzdött, 

Az én népem semmit elvenni nem akart, 
Csak ~érte a világot: Ne bántsd a magyart! 

Harcolt a kics~ny házért a családja fölött , 
A templomtornyokért falvaik, városok között. 
Hogy ami szent, igazság ki ne vesszen nálunk, 

Szabadságért, létért kellett harcba szállnunk. 
Azért könnyű most a hant és mosolyog szemem, 

Én tiszta sZlvvel áldoztalln fiatal életem. 

Nektek vértanú hősök, nagy, szent napotok van ma! 

Mel1t hős csaJk az, ki éLetét hősként, védelmül adja, 

Hogy érv,ényre jusson becsület, enéiny s a jog, 
Nem ki á1lküzdött sok banbár, rabló hadjáretot. 

De mi már ne civódjunk hős, nem hős testvérem 

'f.ÜiIlődjtinlk el inkább a sok kiomlott véren 

SzitJsuk föl a dú1t ~ilág leWkiismeI1etét, 
Keri1!Jje a háJboI1Últ, ismeri már vesztét: 
A ten~eI1l1yi sós könnyből élet soh'sem fakad, 

A gyülöletvetö csak mérges bosszút arat. 
S hogy ne porladó ifjú szíiVünkböl teremjen majd kenyér, 

RózsáskJertü otthonok legyenek sírhantjaIink helyén. 

Gondoljátok meg még ma, mielőtt nem késo, 
Hogy ~ egy áldásosabb, szent, nagyszerűbb ero: 

Harc nélkül e szép világ, az élet tietek, -

Zeng-zúg felhőkön át az Isten ajkáról zeng, 
Zúg az egyetlen parancs, mely hosöket nevel, 
Mely a megértést, békét, mint megváltást szórja el, 

A parancs, a bölcs, - mely az egyetlen érdeked, 

A parancs: Ne ölj! - A parenos: Szeress! 

Ausztrália, 1966. 
Ormányi Ter/l 

Csendör d' zzászlóar IS ] sorban és cendben, Farkas Dezső alezredes temetésé 
a budapesti farkasréti temetöben 1943-ban. n 
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A magyar nemzet 1956mos szabadságharcának 
csendőr mártirjai 

5MBÖ JÁNos törzsőrmester a buda

pesti Széna téren !küzdö és több ezer ,föböl 

ál,ló szabads'ágharcos egységnek volt pa

ra:ncsnolm. A szovjet haderovel szemben le

gendába illö bátol'Ságg3!1 és hösiességgel 

harcoltak. Ö volt a nagybajuszú Szabó bá

csi, aJkiről senkJi se tudta, hogy csendör volt 

azelött. A sz.abadságharcosOik nagyon sze

rették, példátlan fegyelmezettséggel visel

tetook iránta. Örők megszólítása volt: Sza

bó bácsi. 

Miagyaro~mgon ez volt a legnagyobb 

sz.abadságharcos egys.ég. A rendre is vi

gyáztaik. Ha valJakit üzleti betörésen, vagy 

más bííncselelkrményen tettenértelk, a hely

színen feJ!koncolták. ök kezdték az ÁVH 

tagjainak össwfogdooását, melyet Nagy

Budapest azonnal követett. A sokszor ki

tört népítélet az ÁVH tagjait agyonverte, 

zseb~ben talált pénzt szájukba törnte és 

lábaiJknál fogva akasztotta fe l öket. A szov

jet hadsereg november 4-i árulása után is 

herelkig hösiesen harcoltak. 

A hös Szabó bácsit, ki mindvégig helyén -----maradt és vezette egységét, végül is elfog-

ták, halálra ítélték és felakas2'Jtották 

Szabó János tőrm bajtár~llmlk a szegedi 

V. Csendörkerület egyik lovasörsén swl

gált. A szabadságharc kitörésekor Budapes-

8 

ten az állami lóvontat ású szekérfuvaroz6 

vállalat allkalma2'Jásában állott, mint kocsis, 

Eml~é.t kegyelettel megörizzük! 

• 
DOMBRADI JÓZSEF fötörzsörnnester a 

jánosházaIÍ kö~elkedési örs parancsnoka 

volt. A háború után felesége szülöfulujába 

költöZJteik: és KörösladánY'ban földművelés· 

sel foglalkozott. 

A szabadsághaTc idején a körösladányi 

nemretör század e~k szalkas~rancsno· 

káJvá nevezték ki. (A körösladányi iForra· 

dalmi Biwt,tság eJmöke és a nemzetörség 

parancsnoka e sorolk írója volt.) 

Dombrádi bajtársWlik az egyik napon egy 

s2'JeInélygépkocsit és annak polgári ruhás 

vezetöjét jgazoltatta. Az iga.zolitatás so 

kitudódott, hogy az illetö ÁVH alhadnagY 

és kocsiján Béké.scsabáról a3aJma2'JÚj'VáTosba 

több magasrangú ÁVH-s tiszt családtagjait 

szállitotta, hogy azok szÜlkség esetén a 

Szovjetunióba menekülhessenek A kocsibali 

csőre töltőtt szovjet géppisztolyt és két !á' 

rat talált. A nemzetör pamncsnok utasít,áSá· 

m a gépkocsit, fegyvert és löszert elkobOZ' 

ta, az ÁVH-s alhdgy.t elfogta és további el, 

járáJs cé ljáMI a béké.smegyei forradalmi bio 

wttságnalk átadta. 

szabadságharc leverése után Dombrádi 
bajtáJl1sunikat az A VH tag}ai elfogták 

A MKCSBK Vezetöség és az emigráns 
csendörö!k tisztelegnek Varga István III. fö

törzsörmester ba:jtársunk elött, ki 1956-ban 
is teljesítette kötelességét! 

halálra kínozták. Temetésén több ezren 

.,,'v<"" meg a községböl. A temetési töme
get az álla.mi. gépáJllomás Hoffe r vontatóival 

jlédrergették, azonban a szertartást a teme

dIIJeIl Fehér Lajos esperes plébános a meg

JlaltÓdott tömeg jelenlétében zavartalanul 
elVégezte. 

Emlékét kegyelettel megöl1izzük! 

• 
yugaton, 1966. március 15. 

... ó .. . á . .. törm . 

VARGA ISTVAN III. fötörm bajtársunk 

mAr szerencsésebb volt. Bár a fe1kelés leve

léle után a kommunistJáJk elfogltálk, többször 

laegyetlenül megkínozták, de vasszervezete 

t6léIte a szenvedéseket és 1964.boo sikerült 

az 1956-ban disszidált és AusztráJldában le

telepedett leányához költözni. Varga fötörm-t 
a veszpremmegyei kommunista rendörföka

piUnyság a következőkkel vádolta: - ,,Ne

~ az ellenforradalom ideje alatt Bala

tooarkarattyán a forradalmi tanács elnökévé 

VAJasztatta meg magát. Mega!laJkúitotta a 

~rséget, melynek parancsnoka volt. 

~ ilyen, ellenörzést tartott a környezö 

~ben, több esetben házkutatást tar

: és 6rizetbevétele:ket eszközö1t. Novem-
~ után a nemwtörséget tüzelöállásba 

~ a községben és utasítást adott 
hogy a SZovjet csapatokra tüzet kell nY'it~ 
~~rítöke: küldött ki, hogy állapítsák 

~t szálll~ak a szovjet repülögépek 
rályszabadjára és milyen erövel 

~WI ' 
Patclt;" étsZá:mmal vannak a szovjet csa-

Kívánunk a szabad Nyugaton boldog, 
nyugodt életet! 

A Csendörmártirok 'szobra a budapesti 
csendörlaktanyában. 1945-ben a kommu

nisták lerombolták. 
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Ajánlom Tito haláltáborában éhenhalt nagyszüleim és a bácskai harcok
ban hösi- és mártírhalált halt m. kir. csendörök megdicsöült emlékének. 

N ép szavazás a bácskai rögön 
(LATOMAs) 

Zord zivatar ráz fel éjszakai álmomból. 

Valahol ablakot csap be az orkáns:reru szél. 

ViUárnok cikáznaik. Föld ösanya morajlik 

mess:tiről. HiI1telen dermedtség vesz erőt 

llaJjtam. Tágult pupill álJd<;a:1 mel1edeik az éj

szaka sötétjébe. Mintha utolsó ítéletet tar

tana valalhol az Ur, mintha minden földben 

l1ejlő erő láncait!: tördelve, pus~títva söpörné 

a világot! 

Zuhog! És a ~uhogó esöben vHlámok és 

meTllI1ydörgések kíséretében csizmármmal 

mélyen taposom a bácskai sarat. Menetelek 

a rónaságon. Kopár fák, V'illárntól lrettéha

snott törzsek, parlagon hevero földek, se

hol egy ház - csaik a vil!lárnfiénytöl imitt

amott megvilágított elhagyatottság. Zubbo

nyom fölött szorosabbra fogom a köpenyt. 

Magamban méltatlankodok: miféle bolondos 

ötlet is ilyen ítéletidőben botol1kálni. Igaz! 

Én búcsúzni jöttem. Búosúzm a szü!őföl

demoo,l mieWtJt végképp elmegyeIk. Azért 

jöttem, hogy lássak! De hol vannaik a há

~, a tJanyáJk, a falvak, hol a partizánok 

Mtal oly fennen hirdetett kultúra, a jólét? 

Hol? Hol? Nagy t6csáJba lépek. A sár vé

gig fröccsen rajtam. Miért is kellett ehhez 

az útihoz pont a régi egyenruha, miért is 

a régi derékszíj a "Hazáért mindhaláJlig!" 

jelszóval fülemben? Miért is? Miért is? 

Dűnnyögök küs2lködve az orkánnal. Hát a 

mindenségit! Csak azért, mert másként nem 
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is lehet, mert hozzám nőtt ez is a divatja_ 

múlt mondással egyetemben. "A Hazámért 

MindhaJlálig!" ordítom be:le az éjszakába. 

Hangomat felkapja a száguldó szél, m 

görd~ti, feldobja és martalékként rohan ve. 

le a semrn:i'be. Eresz alá keHene állni, gon· 

dolom, de . . . vagy talán mégis? Mi az a 
l1es2lkető fény amott baJI ro? Ta,láln végre egy 

ház? Találn egy tanya? Embereik? Arra ve· 

s~em az irányt. MegLepetésem nagy, mert 

osatk egy barlangnyílás tátong előttem. 

MiIIldegy! .A!káMli is, gondolom, csak eresz 

alá. Cs~ám kÖV'ek!en kong. ViJharláimpá· 

tól megvilágított barlang tárul elém. Háttal 

nekJem sre!1b partizán tiszt méláz a semmi· 

be. A nesZl1e hi!1tJe1Jen ltielugrik Egymá5ra 

meredüIllk. Mint csatakiáltás tör ki ajlrnn· 

kon egysZJerI'e: "krsen!" "Franci!" Két vi· 

lágnézet, két egyenrruha, kéi ellenség, de 

két volt iskolatárs is. A múlt és je:len e 

más karjába esik. Partizán deréks~íj, szef. · 

koronás tábori sapka, vörös csillagos sap· 

ka, melyik kié? Melyik hová tartozik? -

Ki tudná ~t h1l1telen megmondani . . . 

Kint tombol a vihar! Két ember, két volt 

iskolatárs áU lelógó karral egymással s:wm· 

ben. Egy;ik sem Irerdez . . . A pupillákball 

ott rejlik még a hirtelen felel,evenedett gim· 

náziumi éveik pajkos múltja. RekJedtJen szól 

Amen a pa!1tizán tiszt: "Fmnci! Mi hoz ide?" 

F!1anci hangja is fáJtyolos, mikor kiejti: 

Csendőr a 'régi szép békeidőben: repülőtér· kül·· -tmén . 
tional Geopgraphic Magazine:' 193~ru. _ . ~. (A képet az amerikai ,,Na-

"SúCSúzni jöttem . . ." Tombol a vihar! 
Nézik egymást. A szó, a beszéd szétszag-

PIná a múlt varázsát és lerántaná a vérző 
. ről az idő által teremtett kötést. "Gye

Játszunk" szól rekedten a partizán. Kár

tyát Vesz elő, magyar kártyát. Leteleped

nek. "Miért?" szól Franci a semmibe bá

lIhIWa. "A Bácskáért!" felel Arsen. Franci 

~. Szemében a zivatar villámai tük-

ek, de azután elhúzza a száját. 
,,JátsZUnk" óh· 

. s ajt. Arsen oszt. "Aki nyer", 
~ komoran, mintha nem is ő monda

..:u;.Azé lesz ... ' "Mi?" kérdi sremélyte

ftQ Franci. "A Bácska" jön túlvilági han-

Arsen ajkáról. Játszanak. A vihar mind 

. JunIUSI szántáMI vettük.) 

erősebben tombo.]! 19-21, 21-20... 

Franci földhöz vágja a l'apo/kat. "Becstelen-
ség " h·· ... H· . .. o,rogI." Isren Te nyersz!" dörö-
gi Arsen. "Éppen ezért" mélázik F=~ . 

.~.CI .•• 

" én pedig nem nyerni, hanem meggyőzni 
akarok" "Már megint" mondja Al1Sen 

"mint mindig! Alkár csak 8 éven keresztül 

a gimná~iumban! Jó! Halljuk, hogy aikarsz 

meggyőzni?" Franci föláII. Köpenyét magá

ra veszi. AlLa egyet rándul. S2lei!l1ei mélyen 

Arsen pupilláiba merülnek, amán halkan 

szólal: "Tartsunk népszavazást." Egy csat

tanás! Remeg a föld! Valahol a közelben 

vJJlárn csap egy száraz fába. Ég. Arsen el

mosolyodik. "Most? Itt?" Irerdi. Magára 
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kapja börkabátját és a barlang nyilása felé 

indul. UtkÖ71ben hangosan sWvl a gondola

tait: "Nézd Franci, te örök, konok ábrándo

zó, ez a Bácska boldog. iMi egy ~ás életet 
adtunk neki, mint ti. litt mindenki boldog, 

hogy egy ~lyen államnak, egy ilyen g~zdá
nak áll a szolgálaiMban, mint a miénk. 

Lnlkább játszottál volna tovább, hisren úgy
. el'tél NépS:z.aViaZássa! csaik én nyer
IS te ny · . ' I" A vérI?" 
h .. ~,. A vér nem válilk. VIZ:re." .. 

elJCU'\.. 1" 
visswangzik Franoi hangja. "A vér! ez az. 

..A('t ·a Ezzel szavazunk!" AI'Sen csodál-
OlUll J " ki" 

á'l Ho"""'n?" kérdi. .. Nézz kozva meg" . " bJ- • 

szól Franci. .. Látod? Előttünk felk;sZ1k az 

egész Bácska. Itt a Tis:zJa, 0Ibt . a Duna. A 
vért fogjuk idézni! K!Í több kiomlott véI1t 
f a maga olda1á!1l felmutJatni tudni, azé 
aOgBácsika! Hívd ahalottaidat Arsen! Hívd 

Wkat akik ezért a földért a vérüket on

:Ottá'k 'a te oldaladon! HalottJakiat idéziink 

most!" ... 

földet. IDvLak t~teket, lUk hagytátok maga. 
tokat megcsorrldtani, meggyalázni, megaláz. 

ni ezéI1t a rögért. TegytetJek tanúságot a 
IHazá:éI1t mindha:l:áJlig!' jelsz6VaJl!" Arsen ar

oa túlMilági s,ápadtságrgal mered a Bácskára. 

.Mig hallhaJtó nesz, mintha csak papLr sza· 
~dna egy rossz osomagolá:s f,ele tt és a fe. 

kete, zsiros rögből sok-sak ezer csont mu· 

ó .. yu'l;'k kl' Jel'enl" dÖl'Ög sok ezer tat uJJ n.' ·,,' 
láJthatatJlan torokból. A!rsen térdre hull. 

d ",'" t " csuklik el a hangja. A ka· Hív Ul'-e ••• 
~onaiköpeny meginJt suhinJt egYlet a I~cska 
fölött. "Fel~oou1á:s!" vezényel FranCI. . 
pedig most követkJezik, ami most történe. 

az éjszakában, az olyan megrendftJö, olyan 

bormlJmasan f·enségres, hogy az Uristen is 

belerea:neg. Megindul a felvonulás: csonka 

ák ......... feJ' nélküli karóba húzva, katon , s""',,, ' 
"""'.. német hOI1Vát egyenruhába búj· ma6J - ... , , 

tJart:va vezetik a menetet. Utána holtra éhez· 

tetett, sziinni nem akaró embertömeg. Meg· 
Iázott anyák, hajadonok, loccsant agy· 

!:\eijű gyerekek, négyké:zlláb kúSZÓ. öregek. 

Menetel a végeláJtlhaltJatlan sor Fr;anol és Ar· 

lőtt NemI nem igaz!" ordít Arsen sen et ... • 
nk>.cZJiiJncl<. az sZÜlntelen. Flranci arcá!ll rne6" ~ 

A :ZiÍvatar hirtelen elálL HaJotti csend 

terül el. Azután hirtelen kélressárga fény 

" t ' el a bácsika i rónasá:got. AiI1sen lekapja 
on I . . _~ fölött 
vörös csiHa,gos sapkáját és BácslM1 

lendítve belekiálJ\: az éjs7llllkálba: .. Kata-
meg , méI1tl" 

. ok Vá:1aszol1atok neki!" dörgi a féle!· 
\}2'lIl1! ." 

mereS !'eLvonulók felé. ..Mondjátdk m'eg ne
ki Ici, hogy miéI1t halJtatok meg f,gy, hogy 

nák! Emherek! NépsZialVazáJS a Ha ., .. 

Halk morajlás. Itt-ott dobozként nyfLik a 

föld, katonák, paraszt<:ik szá\llnaJk kJi belőle. 
Merev ar;ccal megM1n~k vérző sebeik1lre1 

, . ~ :," előtt. Egy... IlootOO.. . tíz ... 
SU'lJ<U!l" ".",.Hnllrl" 
száz. . . ezer számol ArseIl. ..G.Y .... '~~ .. 

tották a véretJeJkiet!" Unsten láss csoo ~ 
~ Wgnélkmi menet egy embe~t üv~l~:~ 

A Bácskáért! A iHazánlkért romdhalá:hg. 
.. od'k AirSen Küldd őket vissza" dmánk l ' 
.. _~,"""",OI éS éh nem! nem!" ldabál kétségb""""",. ,,,.m 
" . rtizál! ordí rsanl" de a föld nem mozdul. t "gyo . , 

Franci sajná:lkozva nézi oldaLról. AiI1sen vér-

ben forgó sremekJkJel mordul rá: "Hívd a 

tieidet! Az alku á1l!" Franci leveti a köpe

nyét. Meglendíti a bácskai rög főlött és 

mintha imáit rebegne , szólal: .. Hívlak ben

neteket, kik termékennyé tettétek ezt a 

fejét fogva zoIkog;va ront neki a pa 

tiszt az éjszakának . . . 
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fel· 
A látomás, a döbbenetesen gy.ászoS .. 

l , é('\l' 
vonll'lás eltűnik. A paI1tizánok olda ~ ~ é-
ket onJtó halottak is visszwt:érnek az oroJd< 

. k"penyét 
VialOOágba. Frnnci magára VesZi a o 

az égre és földbe gyökere:mk a lába. 

vérzö húsoadiatokiból, kéz, láb, fej testré-
sziváI1Ványként MEiMENTO van 

égre í11Via. A betükiböl vér csöpög nagy 

WOPl~ben. Klip, kop, ldp, kop . . . éS vér-

lepik el a bácskad meZÖlkiet. Csodá

~ fény:ben úszik az egész rónaság. A 

t.)CSák aLatt egyszeriben zöldelm ,kezd a 

... ; vJrágok 1ia!kiadnalk a piros !.ében. Oda
_ lebeg a MElMENTO, Franci térdre bo-

fill. Ahitatos arca az isteni magasságok 
fordul. ŰI1JkIénytelenül, de mély meg

hangzik ajká-

A hazai kOll11l1'llunistáJk új filmet vetlite
_ a "Szegénytegények"-eJt. A mm a 

... szá:zJad közepén játszódik re és a be

~ romantikát mutatja be. Ternnészet'esen 

• $mböl nem hiányo:zJhat a modem egyen
., kakastoJJas csendőr sem, ki elevenen 

lIIÚZa a nép.et, a parasztokat és a munká

dat. Elvtársak gratuM:Lunik a népidemo

Cllllkmtikus csodadii1rnhez, mely nem riad 

... a hazugságoIm:ól és a töl'lténelmi va
l6Cta.nságok;tól sem. Mert 1850~ben még nem 

,. csendőrség, csak pandurság. A m. kir. 

c.éDdörség 1881-ben született! 

a benyomást teszi, hogy az 

ma is tölünik félnek! 

• 
ggooymenti tudósLtónk jelenti: 

lasfüggÖilly modernizálása 6tJa csak két 

éI1kezéséről ért.esültem. Egy 20 

fIIIII fiatalember a februári hidegben a 

• tó két km-es szakaszán gázoltt át 

'Mindketten szerencsésen 

Ausztriába és menedékjogot 

ról \rezét esküre emelve a fogadaJom: "Fo
gadom! 6h magasságos UristJen! fogadom a 

HazJáimért, a BáCSlkáért mindiha\.á.\dg! Amen." 

Va!la:\ci erősen ,ráz. ,,Ébredj! ébredj!" is

métli szi1ntelen ... Valami rossz Mmod 

volt?" hal'lom messzirol. Csak mosolyogni 

tudok, míg tovább rebegem: .. Fogadom! fo

gadom! Uristen a Hazmnért, a Bácskáért 

mindhalálig! Amen." 

ValaJhol Dél-lAmel1ikában, 1965. Karácsonyán. 

ZIM-ZOIM 

kél'ltek Szilágyi Béta külügymmiszterhe

lyetJres egyszer azt mondta, hogy a vas

tiüggöny modemizálására a háborus uszító 

fusisztálk belhatolásá!llalk megaka.dáJlyozására 

",an szükség. (SzeI1k.: hazudni, azt tudnalk!) 

Ausm-niában, máJrcius 6-án a váJIasztás a 

Keresztény Demokirata NéppáI1t abszolut 

töjjbségi győzelméwl Végződött. A válasz

,tásra a mosZikJvai medve is bedugta az or

rát, de csúfosan leégett! A marxisták 

egyetlen mandátumot sem nyeI1OOk!" 

• 
A MKOSBK Központ a Wass Albert ve-

2lGiete alatt eddig megjelent összes angol

nyelv.ü könyvet elhelyem-e az egy,j,k fon

tos torontói könyvtárban. Ugyanezt tesszük 

a jövöben is. 

• 
A Bajtársi Levél csendőrtárgyú fény.ké

pel< bekilldését kéri, hogy azokat kÖ2'Jklincs

csé tehessüJk. A fényképeket a klissék elké

szítése után sértetlenül ajánlott levélben 

",isszakilldjük! 
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Csendőrök, honvédek harca 

szovjet ,ejtőernyős csoportokkal 
, 

Magyarorszagon 

I. 
pasztalataik Koreából, Indokínából, vagy 

akár Tibetböl és Laoszból , Vietnamból az 

A küzdö hadsereg mögött müköd~ irr~gu- ilyen eszközökkel is támadó ellenféll 

láJris alakulatok hosszú történelmi m~ltra szemben. 

telkinllhetnek vissza. Gueri11áJk, franc-titeu- Komoly szakír6k odáig mennek, hogy a 

rök komitáos>iIk stb., majd partizánok volt partizán hadviselést a modern háborúnak 

~ek a neve a szóhasználatban. Voltak rendes katonai alakulatoklkal és tudományos 
ez . k Iyek- f . . II tt 
a régebbi múltban is hadjáJraJto , ame (atom stb.) eszközökkel vívot t a]a1 me e. ' 
nek a k!imeneúelét az ilyenek bevonása a mint harmadik ,komoly tényezöt emlegetik. 

hadviselésben jelentékeny módon befolyá- A legutóbbi "NATO" hadgYaJkorlatoko~ is 

soltáJk. A partizán azonban az elmúlt hábo- számításba vették már ,ellenséges partizán 

ult be valój'ában a hadmüveletek, t k m"1.ödését Ezek az atom· rúban von csopor o ut1\. • 

. a hátország ipari termelésének ko- fegyverek korában talán már nagyobb sze· 
vagy bé 'tá' a b ' b 
moly meg zavarására vagy meg III sar rephez juthatnak, mint az elmúlt há! oru an, 
alikalimaS tényezők kÖZié. Az oroszorszagt aikár a kommunizmustól megfertözött nyu· 

paI'tizánháJború még igen sokunknak élénk gati országokban, akár a Szovj~ ál~1 le: 

emlékezetében van, amely az arcvonalon f~- igázva tartott területeken. Eddig mmden 

lyó harcokkal össZiehangolva az utánszáll1- esetre csupán a szovjet és csatlós államok 

tá az ellátás és az összeköttetések meg- foglalkoznak és képeznek ki rendszeres; 
s'. k ' "1 abban éreztette hatását, 1-.1. I t kat ~. zavarasán lVU .. partizán a ..... u a o . 

hogy te temes eröke t kötött le a hátsó teru- Talán nem lesz érdektelen, ha néhánY 

leteken. - A partizánok elleni harc me~- példát (megtörtént eseteket) hOzu~ fe~ 
engedett és meg nem engedett eszk.özel~ , a hogy ilyen szabotázs, hírszerzo, par 

módszereit és a hadijog éI1telmezését ~lle:~- :;:á~ csopodokat hazáI?k területén is ártal ~ 
leg még ma is lehetnek néZieteltérése, u- matlanná tettek, elsősorban a kÖzbiztons~;1 
lönösen, ha megtodó rendszabályokr~l v:: szervek (csendörÖlk) a polgári lakosság ko ' 
szó. De nyugati katonai körökben Imm 

sokklal nagyobb megértéssel vannak a ~ar
tizánháború sajátságaival és módszere.lvel 

szemben, mint a múlt háború végén, amikor 

l'n'k saj'át bőrükön szerzett tamég nem vo \Ai 
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remüködésével. 
Az első szabotázs csoportot 1941. szep' 

• M' k Ic"" t ember l-én virradóra dobták le :: .. 0 el. 
MaI1tintelep és Görömböly község kozott 

A legendás uzsoki szoros a híres ISzerpentineivel, melyen a keleti ellenség sohasem tudott 
ittörni ha azt ,magyar csapatok védték. A háttérben Sianski rlengyel határállomás. A Kár

pát~k természetes vonulata Európa kapujának és Nyugat védőbástyájának erődje. 

terlHö mezőn. A csoportot tulajdonképpen 

nem ide, hanem Németországba szántáJk. 

Erre voltak rkiképezve és németországi te

véImnység érdekében álHtották ki hamis 

~}ványaikat is. 

csoport Ukrajna egyik repülöteréröl 

t, azonban arkkor oly nagy szél,vihar 

volt, hogya gépet eltérítette útjából. Az 

eIIG partizán, aki Magyarországra kerül, 

IDeBérdemelten fejezte be életét. Görömböly 

közelében egyeperfán akadt fent, az ej tő
et!IY6 zsinórja nyakára csavarodott és 

lDegfojtotta. Munkába igyekvő emberek ta

láICak rá, s azonnal jelentették az esetet a 
hat&6goknak .. 

A Dlásodik partizán Miskolc és Nyéklád

hQa között ért földelt. Bement .egy vasúti 

öl1házba. A szolgálatot teljesítö vasúti örre 

rMoglia pisztol)'lát és követelte, hogy tá

jékoztassa, hol, melyik ország;ban? Város 

közelében van? A kérdést németül intézte 

az örhöz, de mivelIátma, hogy az nem érti 

és magyarul mond valamit, ijedtében, ő is 

magyarul kérdezett. ~el1ö tájékozódás után, 

figye1me2Jbetve a vasúti őrt, hogy agyon 

lövi, ha va~inek elmondja, vagy feljelenti, 

nektindult egy nagyobb kukorioa ,tábláD:lak. 

A vasúti ör azonnal jelentést tett a mis

kolci .személypályaudV1ar kaJtonai parancs

nokságnak, honnan motorhajtányon egy 

szakasz katona ment ki a paI1tizán elfogá

sára. A kUJkorioa táblát körülfogták és si

került is elfogni az első élö partizánt, aki 

elöadta, hogy négyüket dobták le Miskolc 
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kÖlielében, abban a tudatban, hogy Német
oI1Szágban vannak, a f,eladatukban megje

lölt város közelében. 
FeladaJtuk volt Németorsliág egyik repü

lőgyálrába bejutni munkára, s a munkások 
között bomlasztó tevékenységet végezni és 

smbotázs cselekményeket elikövetni. A cso
pol'tna:k minden ,tJagja beszélt németül. 

Egy.esek gyengén magyarul. El voltak látva 

tökéletesen hamisított igazolvány okkal. 
Volt német születési anyakönyvi kLvonatuk, 

la:kásbeje1entő lapjuk, srtb. Gyár~ mUlIlkakár
tyájuk, lebélyegezve visszamenőleg 1 évre, 
úgy tüntetJ1le fel öket, hogy a gyáI1barrl, mint 
szakrrnunkások dolgoznak. A város által ki

állított élelmislier-<jegyek is birtokukban 
voLtak előre egy f.élévre. szóval minden 

olyan igawlvány együtt voLt, ami s:llÜ!kSé
ges egy hadiüliembe vaJó bejutáshoz, el

képzelhetetlenül tökéletesen hamisftva. Arrni
kor a németek megv,jliSgállták azdkiat, kije

lentJették, hogy ezeknél jobb hamisítványo
kat még nem láttak. Készpénz mindegyik

nél 5000 máI1ka volt. 

ParanosnokUik született orosz, vezéI1~ari 

száZJados volt. Ruházatuk: polgári ruha, jó 
állapotban és német szabó oégjelliéssel el
látva, rendes cipő, három.Jháram selyem

ing és alsónemű mindegyiken. 
Fegyver21etülk: MauseroŐJlIffiülködű 9 mm

es pismoly 30--30 damb töltéJl[lyel, egy-egy 

d<Jis tojás kézigránát, borotva ,éles törkés 

és robbanlitóanyag. 
A pal1tizán pamncsnok és egy társa el-

fogására, a miskolci csendőrparnncsnokság 
és rendö!1kapitányság sreprember másodi
kán Miskolc és környékén nagyobb smbá

sú razziát tartott. Eredményeként a szik
szói határ virenyős I1étjén megtalálták az 

egyik ejtőernyős partizánt úgy, hogy a ta-
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laj szint j énél mélyebben feküdt a földbe 
bevág6dVia holtan, minden csontja összetör. 

ve. Mellette a ki nem nyilt ejtőernyője. 
A l1azzián a partizán parancsnok át. 

csúszott Miskolc területén, ezért a sajó. 
s2iOOtpéteri, edelényi, putnoki és ózdi járá. 

sok területén raz:mát terve2itlek 3-ára a 

csendörparanosnokságok. 
Sajószentpéterre összpontosították a 

csendőrséget, hová a miskolci csendŐrJsko. 

lát is kirendelték. Ezzel 'eg)'lidejüleg a hon. 
véde~mi minisztél1ium eh-endeltte a vasúti 

műtárgyak és nagyobb hidak ő'rZlését. 

Nagy volt az 1ligalam a csendőrök ik{j. 

zött, hogy vajon sikerül-e elfogni az orosz 

pal1tlizán 'panancsnokot. Egyedül találll. e so
rok írója Forgá.cs alhadnagy maradt nyu· 

godt, ~i a razziára vonatkozó pananosot 
a sajó~zai őrsön kapta, ahová meglepö 
sremlé1'Öl egy másik őrsérőI érlrerett 2·án 

este 10 órakor. 
HajnaH 2 órakor Forgáos alhadna:gy e1in· 

dult Sajószentpéterre keI1ékpáron. Egyedül 
ment, mert az örs többi részlege már elözö 
este útba indult. Kissé borult, de csillagos 

idő volt. 

Sajókazát bekötő 2 km-es útról kiérve a 
Miskol c-B ánrév,ei műútra a vasúbállomást 

körülbelül 500 méterre elhagyva, úgy t 
l'elte, mintha egy sötét árnyék az út me' 
letti epet1fa mögé ugrott volna. Erősen fi· 
gye~ a fát, de al'8Jcsony koronája alá llleJII 

tudott jól belátni, de elhaladtában ösztön' 

szerűen VlÍssmvette tekintetét hátra aZ 

epeI'fához, s ekkor jól kivehetően látta
hogy egy ember átugrott a másik eperfá' 

lihoz. Kerékpárjáról leugorva az eperfa !Il 

gé ugrott éppen idejében, mert a iIIlás
ik 

eperfától löv,ést kapott. rralálat nem érte 

és a lövésre ö is lövéssel válaszolt. Több-

". ..... ," _ ... i Jövés után az ismeI1etlen alaik karján 

megsebesülve, az erélyes felszólításrn pisz
toIyát eldobva, feltartott 'kezekkel előjött 

az eperfa mögül. Az alhadnagy, hozzáug
rott és még idejében elkapta a partizán 
felemelt jobbkaIlját, mert az a kezében tar

tott bortvaéles tőrkéssel aJkarota leszúrni. 
Az alhadnagy keze, mint aoélbilincs kap
csolódott az orosz partizán csuklójám és 
egy erős rántássaJ, minden eI1ejét megfe
szítve hátracsaViantJa, melynek következté
ben a tőrikés a földre esett. A patent bilincs 

Janatok alatt a partizán k:eren volt. A 
ést, kerélqJárját magához véve, bekí

sérte a paI1tizánt a saj~ vasútállomás 
épületébe, ahol alaposan megrmotozta. Volt 
ná1a 5000 márika, hamis névre szóló születé
si anyakönyvi !kivonat, lalkás bejelentő lap, 
apja. anyja születési anyaikönyvi JcilVonata 

(német nyelven kiá!llítJva) a német repülő

gép gyárba ki- lés belépő kártya, úgy leM
lyegezve, hogy már egy éVie a gyárban dol
g02ik, fizetési bárca, élelmiszerjegye~. 

Az alhadnagy kérdéseire előszőr azt 
mondta, hogy ő HlinIka gárdista és Eperjes
riR szökött meg, megelőzőleg pedig Német

országból, azért vannak német okmányai. 
.Mivel azonban láJtta, hogy az alhadnagy 

hiszi el ,és szinte úgy éreme, hogy az 

eleje mögé lát, beismerte, hogy ő a ke
~ partizán pararrlcsnok. VezéI1lreri szá-
2ados, 28 éves, odeszai születésű. 

Ladobásulclmr, mivel nem tudtak egy 

~ összejönni, befeküdt Görömbölyön 
..,. gazdaember csüPjébe a széna alá és 

«* 'folt 24 óráig. Otthagyta a rádió-adóve-

h6szülékét is, mert tudta, hogy nem 
rszágban van és az hamar árulója 

ha igazoltat ják és meg1Jalálják nála. 
alhadnagy telefonon értesítette a Sa-

Indulás a !templomba vasárnap délelött. 

jós'zentpéteren razziám összpontosított 

csendő11paranosnOlkságot, hogya razziát ne 

kezdj ék meg, meIt az orosz partizán pa
ranosnolkot ellfogta. 

A leíI1takból elbírálható, hogy egy ki
sebb partizán csoport is mennyire zavaró
lag hat a hatóságokm, de még zav;aróbban 

a lakosságra. Ebből adódik tehát, hogy 

igen jól fel kell készülni a partizán ok el

leni 'Viédeilrezésre, ment Oroszorsliágban és 
rabáJtlarrnaLban több százezer partizánt ké
peztek ki az elmúLt háborus tapasztalatok 

alapján, ami hathatós elökészületi védeke
zésre kényszeI'íti a nyugati szabad orszá
gokat. 

II. 

A keleti arcvonalon az orosz haderő 

1944.Jben elérte a Kárpátok vonal át, s a 

neanretneik az a része, - amely évszáza
dokon ke resztül meghozta mindenkor a 

maga V'éráldozatát, - !k!észült, hogy meg
vívja élet-dlailál harcát az országot legázol
ni alkaró vad hordával S2lemben. 
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Az oroszok mindig nagymesterei voltak 
a hátba, vagyis az ol"VtáJmadásnak, ezért a 
hadsereg parancsn~ág nemosak l1eguláris 
hadsereggel támadta az országot, lranem 

partizán csoportokat szerveztek és dobtak 
be az erdős területe~en, hogy a magyarság 
ellenMlását ezzel is gyengítsék és minél 
előbb megtörjék. 

A szerve:zjéssel Rákosi, Gerő és Vas hír

hedt bolseviki triót rbíztáJk meg az oroszok, 
akiJk ugrásra már készen váralkoztak, hogy 
Magyaro1'Szá!gra érve kiirtsák azokat is, 

akik nem pusztulnak el a Nemzet honvédő 
harcában. 

A három bolseviki járta a magyar hadi
fogoly-táborOlkat és parti2lán csopol1tokat 
szel1Veztek. A hadi~ogrlyok kőwt1; /kevés volt 
a j elentke:zjő , de mégis aJkiadt egy pár elve

temillt hamáruló, akik a leggyalázaJtosabb 
módon vállalkoztak, hogy harcolnak saját 

hazájuk és fajtáJjUik ellen. 

A jelen1Jk!eWlret, ~ievrtJöl Dél-m)mgatra /kb. 

10 km-re egy kaSltélyba gyüjt'Öt1Jékössze 
hat hetes kiképzésre, ami főleg robbantá

sok, sza:botázsok és kOllIllllluuista propagan
da ,tel'jesztésére szoIgált. 

A propaganda elöadást Rákosi tartoUa a 

jelentkewk :kőzött, azt ígérve, hogy Ma

gyarország megszállása után, elÖIDenetel, 
jó állás vár arra, aIIG jó paI'tizán tevékeny
séget tud felmutatni, vagyis harcol a saját 

fajtája, barátja, vagy esetleg testvére ellen. 

A jelentkezőknek nagyobb része Miskolc 
és Ozd környékJéről tevődőtt össre, akik a 

megelőző időkben illegális mo~almakban 

már részt vettek, illetve ellenállók voltak 
és ezen körülményt valamilyen útOiIl-módon 
igazolni is tudtáik. 

Kiképzésük befejezése után, bedobásra ki

választottak 7 oroszt és 6 magyart, akiket 
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géppisZJtoly, kézigránát, tönkés és robbantó. 
anyagokl1ml láttak ,el, valamint két hétre 
elegrendö élelmiszerrel, főleg konzervekrkel, 

csokoládék!kal, melyet két külön ejtöernyo. 
vel dobtak le. 

(Szerkesztő megjegyzése: 1944. nyarán 
többszáz srovjet partizá:nt dobtak le Kár. 
pátalján. Ezeket a csendörerök leküzdöt. 

ték. Lásd: "Csendőrök a KárpátokOiIl" c. 
könyvét.), 

A kiválasztottak parancsnoka egy orosz 
főhadnagy, magyar részről egy repülő had. 
nagy és rádiósnak egy orosz nő jelentkere 

aiki hadnagyi rangrban 'Volt. Adó-vevő r.ádió.' 
készüléikJke l látták el az orosz nőt, mely. 
Iyel Oroszország távolabb eső részére is Ie
hetett adni és venni. 

Az eligazítást a parancsnoki irodában 
egy e:wooes végezte, hová a kiV'álasztott 

partizándkat berendelték. 

tA rpanancsnok Miskolc és Ozd környéke 
75.oo0-es arányú katonai tér.klép elött ál· 

lott, ahol közölte l1endelikezéseit: 
- Önök rerpülögrérpen Magyarország te· 

rüle,tére Miskolc és Ozd környékére men· 
nek partizán tevékenységet végemi. A büJcl(· 

szenterzsébeti hatál'ban levő Vályus pusz 
ta közelében (kezéVlel mutatta a tér.képen) 

fognak kiugrani ejtöernyővel. A repülögé. 
háromszor fogja megkerülni a 542-'6s ma· 
gassági pont körül elterülő erdől1észt és 

minden fordulónál, egy bizonyos ponton 

öten fognak kiugmni a gépből és a hanma
dik kÖl1Özésnél, az ejtőernyüvel kidobott 

kettő csomaggal három fő. 

Armilkor földet érnek az ejtöernyőt elrej· 
ti mindenki s az utolsó három biztosítja aZ 

ejtöennyövel ledobott csomagokat. Utána a 
hegy legmagasabb pontjára llTIegy mindenIó. 
ahol össre kell , hogy találkozzan:alk. Földet 

a terep kihasználásáva.l a legnagyobb 
történjen a gyüle!kJezés. 

ózd környékén levő titkos ügynörkünk

".. rádióüzenetet adtam, hogy várja önö
tet a gyülekezési helyen, aki mindenben 
,egftségükre lesz, főleg a terepen való 
mozgásban és rejtőzésben. EgyélJként, ha 
földet érnek, rádión tegyenek jelentést. 

Feladatuk: Az ózdi és diósgyőri vasgyá
rak míLködésének megbénítása és az anya
gok szállításának meg~adályozása. Ez 

i:
rhetö el legbiztosabban, hogy Ozd 
réve között, - aJmit 12 klm-es or

t és vasútvonal \köt össZJe, - felrob
bantják a hidaJ!mt, főleg a Sajón levő vas-
bidalkat. Ugyanez a feladatuk a Bonsodná
dasd és Oro közötti iparvasút vonalon is, 
hogy a borsodnádasdi lemezgyárban gyár

tott nehéz páncéllemez szálHtást meg bé
Dftaák. 

A lakosság kŐl1ében, főleg a gyári és bá

~unkások között végezzenek feLvilágo-
8IIt6 munkát kommunista szempontok sze
rint. 

Feladatuk végrehajtásához mgasZJkodja
lilik keményen, mert csak így é.rhető el 
eredmény. Bátorság! _ 

A kievi rerpülő térröl eZJekJkel az utasítá

indult útnak 1944. sreptember 8-án 
órakor 13 partizán egy német felségjel-

2lIase1 elIátott repülőgépen. 
A repülőgép az éjféli órAkban Úro fölött 

~ alaCSOiIlyan repült el, amit a lég
~ figyel ök is jól észleltek, de mivel 

.. német jelzés volt és ki is volt vilá

... nem türelte/k rá. Ezt igazolták ra ké

liIIIben elfogott partizának: is. - Másnap a 

......... eszi csendörőrs irodájában egy Ko=:.: ~evű asswny, akit a falu hírhordo-
Ismertek, jelentette Demeter .törzs-

gombázó cigányok aznap reggel 7 óm kö
rül V.áJlyus pusZJta körei éhen, az erdőben, a 
fákm felaJ!mdva 3 darab ejtöernyőt találtak 
s azokon cirJlbetűs felírások voltak. \Deme
ter az ejtöernyöket a csendőr laiktanyába 
szálHttatta és jelentJést tett a hadtest pa-
rancsnOkságnak, valamint a csendőr 

rancsnokságnaik Miskolcm. 
pa-

Helyzet, illetve a terep ismert.etése: 

A kérdéses erdörész Borsonádasd, Vára
szó, Bi1kikszenterzsébet és Zabar község 
határainaJk Öss2leswgeléseinél, vagyis há
rom vá'rnnegye swgeiben fekszik nagyikiter
jedéssel. Miskolc-Lilla.füred vonalától az 
erdQs Mátrába ér. Hielyenként völgyek és 
bált ejtőernyöket látott. 

ÖITmesternek, hogya cigány telerpen eldo

Demeter gyors'an megállapította, hogy a 
útszakaswk s~tják meg az erdőrengete
get. 

Délről Északra, - PéteTViásár, Bükkszent
erzsébet, Tarnalelesz, Borsodnádasd, Arlón 

keresztül IOZdra hamnadrendű műút vezet. 

Tarnalelesz és Borsodnádasd kÖZlÖtt 10 

kJm-es srempentinnel. Mivel az útra ráhaj
lik az erdö sregélye, partizánoik leiküroése, 

illetve haraMptelené tétele sZJempontjából 
nem volt előnyös. 

Pétervásártól nyugatnak Erdőkövesd, Is
tenmezeje, Z'ltharnak harmadrendű műút, 

Zabartól, Dama:házán kel1esztül Hangony

nak földút és Hangonytól keletnek Szentsí. 
monyon keresztül OZdig harmadrendű mű
út vez'et. 

A felsorolt községek és útvonaLaik a kér
déses erdöterületet mintegy négyszögben 
határolják. 

Az intéZlkedésre hivatott csendőrparancs
nokság a felsorolt községek és útvonalaIk
m fekvö erdöszegélye~él - a közbeeső 
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csendőrség, leventeintJézmény és zászlóatlj 

erejű honvédségi erövel, záróvonal at 

létesített süru tábori őrsökkel és összekötő 

járőröldrel, hogy a parti7Jánok kiitöI1ését az 

erdőből megakadályozza. A lezárást 9-én 

19 óráJig végre keHett hajtani, ami nagyobb 

erővel 6zd, Borsodnádasd és a diósgyőri 

vasgyáraJlmt biztosította, amennyiben a 

osendőrparancsnokság már előre ,is tudta, 

hogy a par.ti.záJllok támadása osak ez a há

rom hadiü:remű gyár megbénítása lehet. 

Egy szaik!asz csendőr az ejtőernyök meg

taJláLási helyére ment, 0001 az erdőt átiku

tatta partizánok és az esetleges elrejtett ej

töeTnyöik után. 

Tailáltalk hat damb ejtöemyőt az avar

ban. MegállapítottAk továbbá, hogy a PaT

tizánok hol gyülekeztek ö'ssze a leszá:llás 

után. Az 542-'es magassági pont kö,I'ül eldo

bott cigaretta végek et és k!ettő darab üres 

konzervdobozt találtalk, melyek!en orosz, il

Ietve dril betűs felírás volt. 

A partizánok a gyülek!eZJési helyükről 

északnak, Arló irányába táV021talk. 

A csendfucsoport a partizánok útját már 

aznap nem követhette, mert amikorra mind

eZJeiket megállapította, sötét este lett és kü

lőnösen az erdő sűrűsége és sötétsége miatt 

ez igen veszélyes dett volna, részben pedig 

eredményre sem veretett volna. E21ért az 

erdő átikutatását a parancsnokság 10-én 4 

órára rendelte el. 

Az eddigi eredményekről a csoport pa

rancsnok, illetékes helyre, futár útján je

lentést tett. 

A razziát irányító csendőr pai!1al1csnokság 

még aznap az esti órákban 12-15 ember

ből álló járőrök!et állított fel a partizánok 

leszállási helyétől köros-lkörben 10-15 km 
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táNolságra azzal a feladattal, hogy m ásnap 

hmeglindulva a terepen kiemelik:edő egyik 

legmagasabb hegykúpig kell az erdőt átku. 

tatni. Az erdő átJkutatásánál ügyelni kel! 

arra, hogy saját csapatban kárt ne ,tegye. 

nelk. 
Ezzel a partizánok leküzdésére minden 

intézJkedés meg történt. 

Az erdőt kutató járőrök lO-én 4 órakor 

elindultak a kijelölJt magassági pont irá. 

nyába s az IÚtjUk!ba eső területet alaposan 

átlkutattták, hogy a partizáno.l{ nyomára 

bukikJanjanaik. Egy 12 fös hoovéd já 

- melynek egy 2lászlós volt a parancsnoka, 

- a járdánházai erdő-örházat megközelít. 

VIe, a hegytetőről tüzet k!apott. A zászlós 

harccsOlportjával a meredek hegyoldalon 

előnyomulva a parti2lán fészJkelret kb. 100 

méterre megköredítette. Itt az erdőből, 

nyilt terepre jutottak, amit a partizánok 

hatásosan pásztáztak géppisztolyalikkal. 

A helyzet megítélése után a zászlós a 
golyósz6rósnak, k!ettJö géppisztolyosnak pa. 

roncsot adott, hogyapartizánokat tűzze! 

kössék le, míg a részlege többi részét két· 

~elé osztva, - sajoát tűzcsap ása kétoLdalán, 

- ,támadást rendelt el. A támadás, - bár 

lendületes volt, - haI'minc-negy;ven mé

teren belül mégis megakadt, mert a gol: 

sz6róst, két géppisztolyost és három ho·· 

védet a parti2lánok összpontosított tűzzel 
haraképtelenné tettek. 

A zászlós a nagy ves21teség láttára visz· 

szaJVonulást rendelt el. Maga a golyószóró 

mellé ugoI'IVa tűz alá vette a partizánok 

fésZJkeit és fudezésre kénysrerítette, mely· 

nek következtében a sebesülteket tű21men· 

tes területre vihették és bekötőzhették' 
KórháZlba szállításuk iránt intézJkedés tör· 

tént., 

záS21lós vezette csoportta.I párhummo-

500-1000 méter távolságra egy II fős 

csoport haladt Forgács alhadnagy 

~snoksága alatt, - amely az első lö

~ elhangzása után azonnal a megtá
,.adOttak segítségére sietett. 

A partizán fés.ükeket kb. 100 méterre 

lIIf'8körelftve, azt egy golyószóróval és 3 

3 gépPisztollyal tűz adá vétette, miáltal a 

pll'tiZánokat ~ede21ésI'e kénys2leritettJe. A 

parancsnok a többi emberével a partizán 

l6sJ1kelret oldalról megközelitve, merész tá-

14ssal fésZJk!Ütk!böl k!ivetette, melynelk 

~ében négy partizán harcképtelen

D6 vált, három megadta magát és hat fő 

pedig elmenekült a támadás edlcntétes ol

dalán, amit az erdő sűrűsége miatt nem 

vettek azonnal észre. A partizánok létszá

mM, hogy l3-an voltak, az elfogott par

tiZIInOk wllotJták. 

A csendőr parancsnok az elfogott par

tIzBlokat illetékes helyre bekísértette, a 
sebestmelret elszádlfttat1la, ma~d emberei

\'el a megszökött partJi2lánok üldő21ésére in
dult. 

A begyulladt hadnagy elvtársnő a rádió 

aIratrészeit menekülés kÖZlben darabonként 

eIdoMJ.4B, így a menekülő parti2lánok nyo

az üldöző csoportnak nem volt nehéz 
~i. 

A menekülő parHzánok beIeiiJtJköztek a 

Haoeony felöl előnyomuló erdőt kutató 

ClIeIIdGr járől1be s azoldmJ. erős tüzharcba 

kweredve visszafulé akartak menekülni 
ele ' az utánuk nyomuló csendőr osoporotal -Uk szemben magukat. A harc kemé!Ily 
.. Dlindkét részröl veszteséggel. A par

~ közül három halott, köztük a re

PIIG hadnagy is. Az orosz főhadnagyot na

PCIIr blIlIva taláHáJk meg a harc helyszínétől 

Díszelgés az ,ungvári csendőr tanzászlóaljnál. 

kb. 2 kun távolságra egy sürü bozótos he

lyen halva. Valószínű, hogy súlyosan sebe

süJ.1Je!Il LkJerült oda, mert több lövés érte. A 

hadnagynőnek és egy társának, - ameny

nYIiben a szorgos kutaliás dacára sem ke

l1ültek elő, - valószínű s'ikerült kijutniuk 

S21lovákJi<ába és csatJlakoztatk az ott műkő
dő parrtJizánokhoz. 

Az 6zd lkörelében ledobott első partizán 

csoport felmorzsolása eZ21el Vléget ért. 

Az oroszok által rádió-adó\IIeVő !készülék

kel ellátott ügynök sZleptember 8-án éjjel 

k!ézreJrerülit, mert a szovjet repülő éJ1kJezé

sekor irányjedző rakétát lött fel, amiV'el 

gy!lJlussá vált és srerencsétlenségére a kö

zelben tartóZJkodó csendőrjárőr elfogta. 

Igy a part~zánok fogadására már nem me
hetett ki a megjelölt hedyre. 

A nyomozás kiderítette, hogy az ügynö

köt 1941. mál1ciusában, a Budapesten szé

kelő orosz kŐVletség egyik tisztviselője 

szeI'IVe2'!te be és látta el rádióval. 

Az ügynök hoss21ú ideig volt Oroszor

szágban az első világhábo!1Úban és után, 

mint hadifogoly, s onnan 1921-ben tért ha

za egy orosz nővel, akit később törvé!Ilye

sen feleségiil vett. Már aJkIkor is gyanúsak 

voltJak kommunista szempontból, mégis 

21 



sikerült a férfinek áHarrni szolgáJlatba ke

rülrui. 

Az elsö csoportot kÖVletöleg 10 nap múl

va az oroszok 12 rö pal'tizánt dobtak le 

Hangony, Domaháza, Ges:zJt:ete, hánmas ha

tárok erdejébe, ugyanazzal a feladattal, 

hogy az ózdi, borsodnádasdi és diósgyőri 

gyárak müködését Mnítsák meg. Ezt a cso

port partlizánt még a ledobás napján fel

morzsolták a csendörcsoportok, ami a fel

állított őrségek és lakosság éberségének 

volt köszönhetö. 

Emnél a partizán csoport leküzdés énél 

fordult elö, hogy az egyik községi i ,egyző 

tized magával, fegy;veresen kereste az er

döben a partJizánokat és egy 1Jisztásre érve 

rátaláJt a pal'tizánokre. Ezek közül öt ma

gyarul beszélő, kivált a csoportból és a 

jegyzö csoport jához ment. Ott kezet fog

tak, cigarettára gyújtottJalk és elbeszélget

tek, föleg arról, hogy merre WnnaK a par

tizánokat kereső járörök. A jegyző, anélikül, 

hogy sejtette volna <tévedését, a partizáno-

kaJt kel,löképpen tájékoztatta. MaJjd a par

tizánok Vlisszamentek a csoportj ukhoz és 

az erdőben eltüntek. 

A jegyző csopol'tja párszáz métert ha

ladw, találkozott egy csendőr csoporttal, 

akikneik elmondta, hogy éppen most talál

kozott egy csoporttal, 'ak,jk szintén a par-

1:!izánokat kel'esik. Az adott személyleírás 

és ruházatból a csoport pk. Forgács alhad

nagy azoamal tudta, hogy a jegyző a par

tizánokat tájékoztatta, így nyomban üldö

zésükre indult a csoportjával. Alig halad
tak az erdöben &-700 métert, a partizá

nokra bukkantak, akiket csak erös tümarc

ban tudtak leküzdeni. A harcban 6 fő meg

semmisült és 6 fö megadta magát. 
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Egy 11 főböl ál,ló csoportot, oktÓber 

3,ára 'virradóra Borsodnádasd és Egercsehi 

községek határaiban dobtak le ugyanazon 

feladato.kilml, mint az elözö kettő csoPOr. 

tot. Ezek sem voltak szerencsésebbek, mert 

az elsö napon felnnorzsolMtak. KÖZÜlÜk 

négy meghalt, három megadta magát és 

négy partizánnak sikerült Szlováaciába át. 

menekülni. 

Az oroszok látták, hogy a pal'llizánokkaj 

való kísérletezésük ezen a területen eted. 

ménytelen, ezért itt több pa'rtizánt 

dobtak be. 

A partizán csoportok gyors és eredmé. 

nyes felszámolását, a parancsnokság he. 

Iyes intézkedése, az erdöterületek lezárása, 

a kullató csoportok bátor maga,tartása és a 

lakosság együt1Jmüködése tette lehetövé. 

A lakosság kÖ!1ében érzékenyen hatott a 

partizánok megjelenése, olyannyire, hogy 

minden kicsi és gyanúsnak látszó körül· 

ményt jelentettek a hatóságoknak. 

N~ vdtás, hogy az elkövetkezendő har· 

madik 'V1ilágrháborúban, - melyre a szovjet 

a második világháború befejezésétöl szaka· 

datlanul készül, nagy szerepe lesz a parti· 

zánoknak. Ezért nemcsak a sonkaJtonaságot 

hanem a polgári !laikosságot is elö ken 

szíteni a partizánok elleni küzdelemre. 

Befejezésül meg k'ell emlíOOniem, hogy a 

kommunista Kína hadvezetösége, előőrs· 

ként za,wrllooltésre, de úgyis mondhatjuk 

szállláscsinálásre, - a már ott mÜlködö he· 

lyd kommunislla szerveZJetekIkel összehan' 

golva, - TiVbetben, Laoszban, Vietnamball 

és a kOlffiIIlunistabaráJt Nehru Indiájáball 

több ezer partizán bandát dobtak be. Ezek· 

nek a partJizánbandáiknak vandáJl pusztítá· 

sa annydre elfajult, hogy valósággal legYÜ' 

Légifelvétel Ungvárról: A Szent ilstván híd, tőle jobbra az ungvári csendőr lak
tanya vaskos épülete, háttérben az ungparti gyakorlótér. 

kolják a laikosságot, a falVaikat, városokat 

pedig felégetJ1k. Ha ezek sem késztetik 

tot cse,le:kvésre, megérdemelten süly

a kommunizmus vérgözös mocsa-
rába. 

Nyugaton, 1960. február 14. 

Forgács Endre, alhadnagy 

la. Szel1kesztö megjegyrese: 

la. genfi nemzetközi vörös!reresztes egyez

~ tUt ja a polgári ruha vise lését a harc

l6It 4Qó katonák számáre, az ilyen fel ta

harCOsok szabotöröknek és kémeknek 

teikintlheWk és a helyszínen felkoncolhatók. 

A szovjet fel!1Úgta a nemzetkozi egyez

ményekiet és ezerszámra vetette be polgári 
ruhás partizán okat. 

A m. kir. Csendöl1Ség hösies, elszánt küz

delJIneire jellemző Forgács alhdgy cae, 

mely bizonyítja, mily nehéz és küzdelmes 

volt a csendőr élete a hátországrban is a 
háború folyamán. 

Forgács Endre alhdgy a pa!1tizánparancs

nak elfogásáért a magyar bronz iÉrdemke

resztet kapta hadiszalagon, késöbb a parti

zánerök teljes felszámolásáért az ezüst Ér
demkeresztet hadiszalagon. 
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Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 

Egy, a baj,társi életben kömsmel't száza

dos bajtársunk az egy-Ik amerikai egyete
men folytatja tanulmányait és még ez év

ben a rendől'tudományok d~toráJtusát 

OhaJt Ja megS21eooznI. E nagyhorderejű elha-

t ározáshoz bajtánsi szívvel ki'Yánunk sok 

s:rerencsét és sikert! 
Fenti bajtársunik ezzel kettős silrert fog 

elérni: az amerilklai kÖ'21életben egy közü
lünk s2JáImazó s2JaktJekintJély fog megjelen

ni és doktoni dissrertáoiója anyagául Iffieg
írja a m. kir. Csendőrség történeimét angol 

nyeLven, tudományos alapon, bö bizonyító 
anyaggal, k.épekikJeI és fiöJeg az igazság
nak megfelelően! Ez az anyag fogja képez

ni később az alapját a kiadásna kerülő 

történelemkönYlvünJknek, mely hiss:z.ÜIk, Tes
tületük erlkölcsi l1ehaJbiHtációját hozm ma

gá'Yal. 

• 
A hazai swVljet "felszabadúllás" elsö hó

napjaiban, 1945. május lO-én a "Magyar 
Közlöny"-hen a következö rendelet jelent 

meg: 
"Az ideiglenes nemzeti kormány 1966/ 

1945. M. E. számú rendelete a csendörség 
feloszlatásáról és az államl1endörség meg

srervezésél1öI. 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. 

évi d~ber hó 21. és 22. napján Debre

cenben adott meghatalmazása alapján az 
Ideiglenes Nem Zieti Kormány az ország 

közbimonságának megszerveZiése és egysé
ges irányitása alá helyezése végett a követ

Jrezöket rendeli: 
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l. pamgmfus. 

(l) A M. Kir. Csendörség a múlt népei. 
lenes kormányait feltétlen engedelmességgel 
kiszolgálta, a magyar demokmtilkus mozgal. 
maJk.at kíméletlen es2lkö21ökikel megsemmisí. 
teni törelredeJtt és a magyar parasmság és a 
magyar muntkiásság ellen megszámlálhatat. 
lan erös2Jakot kö",etett el, eZiért a 

nép egységes ítéletének végoohajtásaképpen, 
az Ideiglenes Nemzeti Kormány megállapít. 

ja a csendőrségnek, mint testületnek a fele. 
lösségét és inté2lffiényét megs21ÜJnteti, szer· 
ve:retét feloszlatJja." -

A magunk ~eménye mindehhez: a szov· 
jet hadsereg áHal megszállt országrészben 

a szovjet a magyi3Jvság nyakám eröltette az 
",ideiglenes nem2Jeti kormány" -t, melynek a 

Szovje tunióból impol'tált tagjai voLtak: Rá· 

kosi Mátyás, Fank!as Mihály, Gerö Ernö, Vas 
zolrtán és Révai József. Hogy a szovjet ma· 
g)'Iarországi komnáJIly:ában magyarok is 
gy;enek, miniszterelnökneik tették 
MikIós Béla vezds-'t, a Kárpátoklban I 

1. hadsereg pa11aJIlcsnokát, ki Horthy 
rancsára ment át a vonalakon az ~llt~l:;'t:glll"" 

hogy smnuén a feg)'IVersZiünetet egyengesse. 

valamint Faraghó GáJbor altbgy-ot, a m. kir 
Csendőrség tieJ,ügyelőjét. EI tudjuk Ikér)zellllt 

mhly;en nagy "örömmel" írta alá a 
ség swvjet erősza!koLta halálos ítéletét 
lós Béla ,vezds, ikii még a.}d{or is maga 

lett tartotta két tábori csendörét és 
Gábor al.tbgy, a csendőnség 

azonban az erőszakka! swmben semmit 
tehettek. A késöbbiek folyamán Rákosi 

az .e~enzéki képviselŐik és a ~sgazda
tagjainak tilOOik:omsa ellenére kierosza

a parlament ben a csendöil"ség fel osz
elnendeIését. 

t 
is volt aztán soha rend az orsmg-

megJkezdMteik az utcai veúköztetJések 

rablások, futósza1agos gyiIkosságo~ 
;pJt~'~Ul't:<l.ev[ a kommunista rendörség, az 

s az aIvilág ülte dárid6ját magáraha-
nemretünkön. 

fenti rendeletben a "demokratJiJkus 
iIIIliÜD18k" alatt a törvényileg tiltott kom-

pártot kell értJeni, mely a csendőr-
ébersége folytán sohasem tudott erőre 

és az emö kommun Kún BéIájámik és 
__ 1.1ell Tttboránaik vérengmsei soha sem 

fIfIi!lettek vissm a szovjet hadsereg gyözel-

magyar nép pedig örök!kié ,hálás a nyu

iközbiztonság fenntartásáél't a m. kir. 

~ek és sohasem felejti el a 
~rség önfeláldozó küzdelmeit a bolsa
-.u ellen, míg ö képviselhette az álIam
illllalmat . 

lz6rt hiszünk TestüIeJtünk feltámadásá-
ba!d 

• 
László amerikai törzsörmes-

évi háborus szolgálat után hazatért 
Il __ !h.... Chi~gÓba. K,ét évig, mint ame-

HALOTIAINK 
RADA KÁROLY g. alezredes 1966. feb

ruár 2-án röWd betegSég után 70 éves korá
ban Bnaunau' ban, Ausztr.iáJban megbaIt. 

vi~ MODNAR LAsZIJÖ vezérőrnagy, tb. 
csendor bajtársunik 1966 márci 17 . us -én 
MiIwaUJ!ree W· US . ' Ise., A-ban meghaLt 
márclUs 19-én temették ba' mgy jtársi 
részvéttel. 

.. SIMON JAlNOSNÉ, Simon János 1. fö
tomn lbajtársunik felesége 1966. március 
8-án trag,ikus hírt· ~1 &. t:Uensvógel agyvérzés kö-
vetkeztében HeIlertown, Pa., USA.ban el
hunyt. 

. ~RANY ISTV ~ alhadnagy 1966. áp
rilJsáiban BudapeSiOOn meghalt. Bárány baj

társunk egyike volt a legéJté;kesebb nyo
moz6dnknak. 

SASFALVI KAlROLYNÉ, a múlt szá

m~ "HaJotta!inik" rovatában közölt Sas
mlvl Károly főtörm bajtársunlk:" 
1966 . . ozvegye 

. április 16-án Hajdusámsonbi3Jn ön-
gyilkOSSágot követett el és meghalt. 

HEVES JtÓZStEF s2Jáza.dos 52 éi k ~ eJu:ernyOS kratona, l éVIig, mint heli

~ta :etJt részt a vietnami dzsungel 
.... Mmt ahogy 1956"ban Budapes
~zaloodSágharc idején, majd a Véntes 

~ben küzdött a magyar nem21et mél

.. tey a magyarság szabadságáért, ép
~ a befogadó ország népéért és az 
illa. szabadságáért harcolt Vietnam-

ában l íVes o-
r 966. ,április 23·án Torontóban szív-
koszorúér elmeszesedés !k:övetlreZJtében vá

ratl!3JDul elhunyt. Meghitt '-- átJai .• . IJ4r ,csend-
or baJj társai, köztük vol,t hűséges aláren-
deltjei kísél1ték utolsó útjára. Koporsóját 
a MKCSBK anyazászIaja borította. 

Bajtársaink és Hozzátartozóink emlékét 
kegyelettel megörizzük! 
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Az ungvári tanzászlóalj 
2 századának m. sza
k~za bevonul a cikerei 
gyakorlótérről. lA sza
kas:zjt vitéz Aghy Zol
tán hdgy vezeti, ki 
1945. ~anuárjában Bu
dapest ostroma idejét?
a Svábhegyen utoIso 
töltényeik kilövése után 
is panzerfauszt nye!é
vel viaskodva a szoVJet 
túlerökkel hősi halált 

halt. 

veszteségeink: 
Tóth Ká1máJn ny. szám.dost, mint hábo

rus bÜJIlöst, 1946~ban Mislkolccm kötél~lt:ali 
h3l!~lra ttél,ték és kivé:geZlték. 

Korom István alhadnagyot a kommunis

ták halálra kínoztáik. 

Révész Ferenc alhadnagyot a 'kormnunis

táG!: halálra Jmnozták. 

Rácz J6zsef fötörzsőrmester a Szovjet

unióban hadifog&ágban meghalt. 

Gerencsér Lajos fötörZlSőrmest:er a szov

jet hadifogságban szerzettt betegségébe 

Magy,arOll'szágcm belehallt. 

KJeresZltes IstváJn törzsőrmestert a szent

gotthárdi Á VO halálra kínozta, temetésén 

a családtagok AVO rendeletre nem lehettek 

jelen. 
Cser1kuti Rudolf őrmestel't a szentgott-

h~rdi AVO haláka kínOZlta. 

Gaáll István ny. főtörzsőrmestert Szeg

ha1mon a kommUiIlistáJk halálra kínozták. 

Bugyi SáJndor ny. fötörzsőrmestert Nagy

cen1ren a kommunisták halálra kinozMk. 
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Máté Sándor ny. főtörzsőI'IT!eStert PáPán 

a kommunisták haJáIra ikínOZlták. 
Schrantz János ny. őrmestert Szombat. 

helyen a kommunisták halálra ldnozták. 

v.itéz Horváth József alhadnagy, a sZQrn. 

bathe lyi öpk. iskola egykori szakáIlas szol. 

g~latvezetöje, a szovjet ba!1bariZlIDus láttán, 

mint tehetetlen öreg, megőrüirt és szenve· 

déseitől a halál váltotta meg. 
Tóth István ny. fötörzsörmestert 1949. 

novemberé!ben Orosházán a kommunista 

rendőrség vallatás kÖZlben agyonverte . I 

A fenti csendörgyilkosságOlk!at a Ma 

F1eIsm.badírtó Bizottság útjoán az UNO ille· 

tékes szer.véhez juttatjuk el. Kérjük Bajtár· 

sainkat, továbbm is küldjék be címünkre a 
csendőr és népi veszteségeinket! 

• 
Bethő János fötö,rzsörmes.ter, csendlaki 

őrS<parancsnok és a csend~i őrs teljes lét· 

sz;ámú legénysége a DélVlÍ.dék Mu!'á.n inneni 

résZlén 1944 ösZlén Tito pal'tizánbandáival 

sZleffiOOn való hösies haroban a túlerövel 

srem.ben megsemmisült. Hösi halált halt 

csendör baj társainka t Muraszombaton te· 

mették el. 

• 
Hadnagy Is·wAn fötö,rzsörnnester 19 

áprilisáJban Szentgotthárd térségében, 

már német területen a szovjet csaparto\!lkal 

sZlemben vívott elhárító harcban hősi ha· 

lált halt. Hös Bajtársunkat a grazi katona' 

temetöben baj társai helyezték örök nyuga' 

lomra. 

• 
Próka.i Sándor törzsőrmester 1945. feb

ruárjában a soproni hadikónháZlban a dU' 

nánt úLi véres elhárító harcO'kJban sz;erzet! 

sebesülésébe belehalt. 

A zsdenyovai csendőr őrslaktanya a 
vereclcei ;szoros előtt Varga István Dl . 

fötörm, örsparancsnokkal. 

Kivonat egyik bajtársunlk leveléből: 

"Dr. Imreh Géza százados úrral a miskolci 

barcoiaban ismenk!edtem meg s utma végig 
_ voltam a Sajó völgyében egészen Put

ncBig. Motol1kerékJpáros futársrolgálatot 

tve állandóan vlÍttJem a pamncsokat. 

tudom, hol érte utol a végret szegény 

lZúados urat, de talán hősebb volt a hös

D6l. mert Miskolc és Sajós:zjentpéter között 

a legborzalmaSllJbb szovjet tüzérségi tűz
.,. & gyalogsági tömegtámadMok!kal srem· 

ben ls kitartott, 120 csendőréből csak 24-

I!ll JDaradtak életben. Mikor urtoljára lát

-. a köpenyén tenyérnyi vastag volt a 
Ilr és a vér . . ." _ 

• 
kivonat egy hami levélből: - "Jókíván

~t s azt a szeretö gondoskodást, 

A Latorca patak bídja 
a vereckei szorosban. 

melyet mind Te, mind baráti körötök ve

lünk srem.ben tanúsít, hálásan köszönjillk. 

Lélekben az év utolsó napján mind Veletek 

voLtunk, szeretettel gondoltunk elsmlmdt 

testvél'einkre, akik a távol idegenben is 

igyekeznek megöl'izni azt a batrátli szelle

met, ami összekovácsoLt bennünlket. Köszö

nöm az IKKA küldeményt. Meg kel,1 valla

nom, hogy segítö készséget~ek nem any

nyira az anyagi, mint az erkölcsi oldala 

volt az, aminek nagyon örültem. Örültem 

annak, hogy a messzi idegenben is össze

tal'totok, de még jobban annak, hogy reánk 

is gondoltatok! Aláírás: x. y. alhdgy." -

• 
Kérelem: • Barta Andrásné (a:relőtt Kohan 

Lajosné, szül. Kovács Júliska) keresi s6-

gorát: Krasznai János híradós törm-t, aki 
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1938-baa1 Budapesten szolgált éS kéri, hogy 

irjon cimére: Mrs. A. Bal'tla, 1105-13 Ave., 

S. W. Cal gary, MtIa, Kanada. 

• 
Nemesmonostory Egon, néhai Nemesmo

nostory Jenő ezredes bajtársu.n!k fia Dél

Aus2ltrá:liában elJvégeZJte jogi tanulmányait 

éS letette az üg)'IVédi vizsgát. Mi csendőr 
bajtársaik örömmel és büszkieségJgel vesz

szük hírét az újabb csendörgyemreIkJ. si

\remek! Egonnak és Édesanyjának szívből 
gratulálunik, Egont pedig arra kérjük, hogy 

dolgozzon Magya,rországért is, mint édes

apja tette egy életen át! 

• 
Torontói csopoI'tUIllk 200 doHá:ros 

mánnyal sietett smbadságharcos 

ado

testvé-

reiJruk segítségére a smbadságharc 10 éves 

évforoulója alikalmá:b6l. tA Bajtársi Levél az 

évfordUJló esztendejében tObb oldalt szentJeI 

hősi nemzetünik fellkelésénelk és a kattnmu

nizmust eltipró if'júságunk világraszóló győ

zeLmének emlékére. 

• , 
U.BYW=e&aIk torontói csopol.1tunik két "Eir

délyi Csomag" -ot rendelt meg az A1merikai 

Magyar Széj)I!l!Íves Céh-től 50 dollár ér

tékben. A két csomagot Kanada két leg--fontosabb egyeteméhez juttatjuk el, hol á:l-
larrntudományt tanitanaJk és hol nagy szám

ban tanul magyiéir ifjúságunk 

• 
Jegenyés László amerilmi tőnm-<1: előLjáró 

parancsnokságán!alk javaslatára az amerikai 

hadügyminisztél1iUffi "isszahelyezte AImeri

kába és egy különleges katonai kiiképzőtá

bOI1ban, mint a pal1tizánharobaln gyakorlott 

szaJkéI'tő, oktaJtókiént kezdi meg új felada

tát. Mellét több vitézségi érem diszíti! 
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Jegenyés lJaci! A MKCSBK vezetőség és 

a BaJjtárSJi Levél büs~e örommel fogadta 

e:z;t a hírt és miután vér nem válik WZZé, 

szívből gratulálunk mind N~, mint de.. 

rék Szüleddnek! 

A Jegenyés család negy öl'Ömében egy 

fogadás on chicagói bajtársaink is osztaz. 

tJaJk. 

• 
A Müncheni Magyar Intézet sajtoosztá. 

ly.ánaik anyagát egy cső ezds 

kaI'totélkozta és dolgozta fel. Most ke . 

a hiány;taJan sa(jtópéldányolk belköt1Jetésé~ 

melyek Hazáruk felszahadulása esetén az 

OI1szágos S:z;échényi Könyv;tAI1ban nyernek 

elhelyezést. OE rendezés során megállapítot. 

táik, hogy a bajMrsi Levél követJIrező szá· 

IOO!i hiányo:zmaJk: 

1948. 1. évf. Lés 2. szám. GK'iadva 1948, 

nov. 20 és dec. 15.) 

1949. 2. évf. 1-9. és 12-14. számok. 

1950. 3. éVf. 7-14. szrunolk. 

1952. A Dobolyi-tiéle ~adás folyta.tólagos 

számozású 18., 19. és 2.0. számai már az 

USA-ban jelentek meg. 

1953. 6. évf. Lés 2. szám. Ettől ' 

valamenny,i B. L. megvan. 

A feldolgozás munikáját végZJÖ bajtársunk 

a ,fenti hiányzó számokiat :keresi a Müncheni 

Magyar Intézet részére és hálás lesz azok· 
naik a bajtársaiTllk.nak, kik a fenti hiánY!P 

számokat címére ellküfdik. Az Intézetnek 

viszont sok duplapéldánya van, melYtJóI 

készségesen küldenek az igénylÖlknek. 

Oim: K. .A!bay-MildsciJ.ütz, BaTlach Sil 

8/11. 8. München 23, West-GeI1ffiany, EU' 

rope. 

meg az 1956-00 szaJbradságharc 

AntológiájáJt! Több, mint 100 külföldi 

56-ról ím versének gy.űjtJeményét, 

tJJIIIlY "Gloria Vioos" cÍlImnel jelenik meg a 

10. éWordulón a Nemzetőr ~iadásában. A 
~et eredeti nyelven és magyiéir fordí

t6SfI811 is hozzáik. Ám: elÖffiegrendelés ese

tbl 25%-00 kedve=énrnyel 3 dollár (10 

J)fd). EgyesüJetek, személyek 20 dollár, 

vagy EurópáIban 50 DM adomány ellenében 

y6idja!lak patrooá:ló tags.ágot. A könyvben 

IJII!8Ö1'Öldtik a patronáló egyesület, vagy 

ly nevét, egyben az adománynak 

e!e\ő értétkü könY'Vet postá:zmaJk címé

re. am: Nemzetőr, München 34, PostJfuch 

70, West-Gerrnany, Europe . 

NelTe de Co"sé.J3l1issac herceg, a Jeruzsá

lea Katonai éS Is~yos S:z;ent Lázár Lo

ftIl8Ddbe a Káptalan elÖ'OOrjesmésére 1966. 

mAIdUS 20-án felvettJe és chevalier d'hon

neuroté kineve2lte vitéz baranchi Trunáska 

Fatre százados baj,társunJkat. A Párizsban 

"'Ö lovagrend csel.elredetJe újaJbb magyar 

eHameréS a rmagyarsá:géI1t és a sz:aJbadság

baj-

, szWböl gratulállunk! 

• 
sz6rványveze

küldjék be az 1966-os csend

Ie-

királynő, ki egy.ben Kanada éS AusZitrália 

királynője is, az 1956-os magyar nemreti 

fellrelés idején büsZJkén emlegette magyar 
szánmazását. 

Bajtál1Sraink tájékoztatására! köWljük, 

hogy Erzsébet kJrálynő ürlm'agyooy.ja: az 

erdélyi Rihédey ~laudia Zsuzsanna grófnő 

1835. május 16-án WÜr1Jembergi Sándor 

herceghez ment teleségÜll, lm a hannovel1i 

hercegség 10VlaSsági tálbomoka volt. Egy 

katomIIÍ szemlén, PettaUlban 1841. okit6ber 

l-én a s:z;épséges heroo~ét lova ledobta és 

agyontaJposta. Holttestét Eroélyben, Erdő

szentgyörgyön temeM.ék el. Erzsébet ki

rálynő ma is évente jelentős össreget juttat 

el Eroőszentgyörgyre üknagyanyja sírem

lékének gondozására. KirállynöIllk tJehát ma

gyar száImazású, runit bÜlS2lke örömmell 

lronyvelrÜIlIk el. A House of Wlindsor, más 

néVlen a Sachsen.CobuI1g-Gotha és Hanno

V1eri Ház tagjaJiban így magyar vér is csor
dogál. 

• 
A m. lcir. CsendőI1ség odahaza, szolgála

tának eLlátása idején éberen őrködött az 

1921. éV'i IU. itönvénycikIk, az állam és tár

sadalom eroszaJkos felfOI1gatrására és egy 

támsadailmi oSZJtálly kJzár61agos uralmánaik 

létes~tése iránti bűncselelkményclc megaika

dállyozásáin. A szovjet cs:apatolk győzelméig 

és hazánk utolsó darabjának ellfogilaJIásáig 

nem is volt baj. Utána a hami kommunista 

konmánymt első dolga volt az 1.000 éves 

történeLmi fejlödéssel kialaikult magyar ál

lamrend teljes felborítása, többeik közt a 

nemesség, a lovagrendelk, a VitéZii Rend 

stb., stb. tökiéleltes elpusztítása. Igy erősza

kosan elpusztították a töl1t:éinelm[ magyar 

Ilffinességet és arisztokráciát is. De nem 
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oda Buda! Solrezer magyar család dieso 

történelmünk folyamán az ország szolgála

t,áér;t, a török elleni és egyéb hábon1kban 

szer:rett érderneiéIt kapott nemességet, bir

tokot és király,i elismellést. 

• 
ÖI'ömmel ér;tesü1tÜI1ik, hogy Ausztriában 

egy magyar emigráns szervezet, a "Ma

gyar Neme5li Káptallan" foglatlko:z.ik a ma
gyw- nemesi családok ügyedvel és a törté

nelmi jogok jö,vőre való átmeillltésével. A 

k.áptaJlan V'iikáriusa dr. Barcs.ay-Amant Zol

tán, 1924-ben avatott ludOlVikás husmrtJiszt, 

a ,ludOlVikás LevenrtJekj(k örökös tagtia, a he

raldika és számlazás1Jan doktom, az emig

ráció szinte egyetIen szakembere. Remél

jüJk, hogy az idok változása, hazánk fe1s:z.a

badulása magával hozZia ugyanalJt az em

beri szabadságot, ami ma Ausztriában és 

Németországban umlkodik és az érdemes 

nemesi családjaink viss:z.akapjáJk régi jo

gaikat, 

• 
Szomorú szívvel jelentjük, hogy egyik 

torontói bajtársunJmt: Somos Mátyás v. 

tÖIlIn-t agyrvérZJés _ köve tkeztében elöállott 

bénulással a köZJelmúltban kórházba szállí

tották. Somos bajtársunk életét sikeriilt 

megmenteni és reméljük, hogy a gondos or

vosi kerelés, amelyben részesítik, hajdani 

életerejét rövidesen vissza fogja hozni. So

mos Mátyás v. tŐIlIn bajbársunk emigráci6nk 

kezdetén, az 1949-es kanadai MKCSBK cso

portjainak szerve:z.ésénél srerzett érdemeket. 

A MKCSBK Ve:retőség és bajtársaink mi

előbbi teljes gyógyulást kívánnak! 
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Dr. Tamás Gyula sros bajtársunk a sYd. 

neyi Mlagyar Ház felikéIlésére a tél fOlYa. 

mán igen értékes és sikeres előadást tat. 
tott a m. }ciT. Csendőrség történetérol 

Ausztráliában. Az előadást sok fiaJtal ma. 
gyar, köztüJk szabadságharcos jjijak ~ 

érdeklődéssel haNgattáJk. A sikenhez SZIv. 

ből gmtulá:lunk! A példát összes CSOPOrt. 

jaink kö~ére ajánljuk! 

• 
KOIVács György II. főtöIlIn bajtJársunk, a 

Bajtársi Levél belső munkatársa, 

ügyi okok miartJt Torontóból a 

óoeán parti VancouverIbe költözött. KIvá· 

nunk neki te1Jjes- gyógyulást, az ottani 

MKCSBK csoport megsre~ezlését és a -KÖZlporutJtal vadó további ösZJinte jó kapcso-

lat fenntartását. 

Adakozások az utolsó B. L. óta a BaJjtár· ------------- ~~ -
si Levélre:_ 

v. Á. A. Z. eros $1.01, Sz. L. :z.ls $23.97. 
T. K. törm $10.71, v. J. Gy. fhdgy $5.00, 

PerselyeZJés a toro[JJt;ói csö napon $60.20, v • 

R. J. ŐIlIn $10.71, B. M. fötöIlIn $5.36, J. P 

fötöIlIn $10.70, N. N. sros $2.14, 

$3.21, v. Cs. E. szds $4.00, TorOIlltói 

$18.00, perseJyeZlés a torontói cső vacsorál 

.$16.§Q. sydneyi csoport $47.70, calga~ 
csoport ,$16.50~ P. A. tömn $10.60, Z. J. ezd; 

$5.30, v. T. B. v. tőrm $5.00, V. S. óJl! 

$5.00, v. Á. A. Z. ezds $1.07, K. Gy. alel 
$7.00, Sz. L. alez $7.00, New Brunswici' 

osoport $117.98, dr. v. U. L. alez $10.!W 

Haimiiliton-i osoport $40.00, F. J. ÖIlIn 

v. Á. A. Z. ezds $1.07, Adelaidei 

$59.88, ifj. v. T. I. $5.35, N. J. eros $5.11J 

J. ezds $1.70, v. J. Gy. fhdgy $10.00, 

N. J. $4.()0, v. P. J. alez $4.00, M. A. 

$10.00, özv. H. S. $5.32, F. J. alhdgy 

$16.05, v. A. A. Z. ezds $1.07, Sz. S. tőrm 

fI.50. K. S. sZJaikv $5.35, B. I. s~v $4.85, 

Z. }... ezds $1.00, özv. B. A. $5.00, F. L. 

&IJl $5.00, S. J. főtörm $5.00, Oalgary-i cso'

P'l!!L$30.oo, Sz. I. fötöI'ffi $2.68, G. J. fötörm 

$2.67. dr. Z. L. s~ds $6.00, perselyezés a 

~vidék~ csö napon $20.00, B. F. szakv 

$3.00, torotlltói csoport $160.00, dr. Sz. I. 
$5.36, niagaravidéki csoport $26.35, v. 

E. szds $2.50, J. P. fötörm $26.75. 

Adakozások a közpO'nti segélyalap ra: 

S. J. ~mJkv $2.00, Calgary-i csopott $10.50, 

v. P. J. alez $4.00, Sz. I. föU,;nn $2.68, G. 

J. f6törm $2.68, torontói csopor;t $330.00, 

lDialgói csoport $42'.80, New Bruns.wick-Í 

csoport $62.06, M. B. tÖIlIn $10.00, torontói 

CIq)OI1t $15.00. 

Adakozások a központi adminisztrációra: 

'torontói csoport $100.00. 

Adakozások a küldöttSégi alapm: 

S. M. fötörm $5.00, N. N. $25.00, J. P. 

$26.75. 

Az 1965 őszi pénztári zárás óta a Baj
tArSi Levélre befolyt adományok összege 

~ A segélyalapm befolyt összeg 

~~a küldöttség i alapra befizetett ösz

SZIeg ~.75, a központi adminisztráci6m 

beI2eteit adomány $100.00. Karácsonym és 

... az Óhazába 35 IKiKA csomagot kül

dIItt kö~ti segélyalapunk. A küldöttségi 

~ Jelen állása kamataival együtt $1,295.51. 

félévi 

$2,319.94. 

A MKCSBK Vezetöség tiszteleg Baj tár

saink kiváló áldozat1készségéért! 

• 
Bajtársunk!, 

lA nemzet1közi politiJka boszoI1kálllylkony

háJjáJban formailc az események. Sohasem 

tudod, mit hoz a holn~. Ha figyeled az 

eseményeket, látihato<l, hogy sürüsödnek a 

fellegek a Távol-Keleten. Máról holnapm 

kiderülhet az ég Európa és sZÜllöhazál!lk fe

lett. Mi nem maradhaJtunk tétlenül, ha ez 

az esemény váratlanul beköve~eziik. Soha

sem tudod, mikor jön a második 1956! K~ 

I'Ő szóval fordulunk Hozzád, nyisd meg ke

mény munkával küroö á:ldozatos .szívedet! 

Nyiisd ki pén:z.táJrcádaJt és áldozz a küldött

ségi alapra, hogy kés:z.en 1együnk, ha üt az 

óm! AmeI1ilk:ad és kanadai BaJjtársaink ál

dozmnak 1-1 szombaJti, vagy vasárnapi 

k!ülön munkát s annak jöV'elde1mét küldjék 

be a kü1dötJtségi a1apI'a! Tengerentúli BllJj

társaink áldozzmtak annyit, amennyi Ile ké

pesek. Várjuk 25 dolláros adománytokiat 

Édesanyánk: Magyarország és eltiprott Tes

tületÜJlik feltáJmadásám. Aldo:z.ataoitokért a 

magyarOk Istene fog megáldani! 

Címünk: "MKCSBK" Hunganian Vetemns, 

P. O. Box 65, Islington, Ont., Canada. 

• 
A Bajtársi Levélben megjelenő hírek, cik

kek, közlemények nem jelentenek katonai 

titkot, arm azon.barrJ. ügyeljünk, hogy a B. 

L. ne kerüljön ellenségeink kezére, akik azt 

ellenünk kihasználhatják! 

• 
A MKCSBK vezetöség 4 tagja 1966. ápr. 

16-án Hamiltonban egy kivál6an sikerült 
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csendörvacsora keretében adta át a "Csend
or ÁJldoZ!lltlk:észség emléklapjá" .lj; P. F. sza

kJaszvezetö bajtáTsUlIllknalk. 

• 
A niagaravidélci, buffalói, sőt torontói 

bajtársainJk képviselői 1966. április 23-án 

I1ésZJtvetteik a "Hungária Club Peace Bridge 

Dlstciot" magyar egyesület évi vacsoráján 

és báJlján. Öröm volt látni az egyik hatalmas 

asztal körül ülö vidám csendőr társaságot. 

Az . est egy4k föI1eI1dezöje niagaravidéki 

csendőr asswny volt. Gmtulálunk, jövöre 

újból jövünk! 

• 
1966. április 29-én Torontóban rendezett 

600 főnyi szaJbadsághan::os vacsorán csend

~ bajtársaink szép szál!llmal jelentek meg 

és képvise1télk bajtársi közösségünket. A 
vacsoI1án ott láttruJk Kanada szövetségi és 

taI1tományti minisztereiJne!k képviselöit, To

ronto polgámresteret is. A kivállóan rende

:rett és tiényteS k,ill.söségű vacsora méltó 

kezdere volt a szabadság!haTcos ünIlepség

soroZJ3itnaJk. Az est k,iváló anytagi eredmény

nyel végrodött s lehetövé teszi Torontóban 

egy szabadságharcos emlék!mű fe1á~lítását. 

• 
A MKCSBK Vezetöség elnöke az 1966-os 

húsvéti ünnepeket a harrOlWi swrványun:k

nál töltötte, hOlVá másnap detroiti bajtár

sai11lk képviselöi is megérkeZJtek A kiváló 

hangulatban lemjlott igaz bajtársi találkozó 

éI1télkes határozatokkal és megállapodások

kal végződött.. 

• 
A MKCSBK Központ minden levelet 

azonnal megválaszol, minden pénzado

mányt azoonal. levélben nyugMz. Utóbbit 

az adakozók nevéne!k és volt rendfokozatá-

32 

nalk kezdöbetilivel hivatalosan nyugtázza a 

Bajtársi Levélben is. 

• 
A MKCSIBK Központ 3 világrész magyar 

sajtóját olvassa és kiértékeli. Minden csend. 
őr hírt gondosan feljegyez, legyen az elis. 

merés, vagy támadás. Ugyancsalk figyelem. 

mel kíséri a magyar kommunisták által ki. 
adott köny;v;eket is. A közelmúltban a kö. 

vetJkezö kommunista kÖlll)"Vek kerültek Ve. 

:z;etöségiimk tulajdonába: A szovjet hadsereg 

felsmbadító harcai MagyMországon. !: 
HorthY-I1eI1dszer katonai ideológiája. P 

nay Pál n3iplója. Vádirat a nácizplUs ellen 

(2 kötet). Ternnés21etesen a könyvelkhen a 
m. kir. Csendőrség is s:rerepel és teli van· 
nak hazugságokikal, aljas és jellemtelen va· 
lótlanságokkal. A kÖlllyvek I1ész1etes ismer· 

tetésére a késöbbiek: folyamán visszaté· 

rünk:. 

• 
Bajtársai11lk áldozatlkészsége kö,vetkezté· 

ben a "Bajtársi Levél" k,ifiZJett~ a nyomdá· 

fi""ál előáLlott téli adósságait, sőt, e számunk 

anyagJi alapját is sikerült blztosítani, főleg 
torontói csoportunk nagyleLkű és bőkezű 

anyagi juttat:ásáva.l. 

Az augusmusi és novemberi 

megije1enése és a nívó tartása továbbra 

B~i'tá~t terhelik. Csoportjaünk és 

egyéni el15lfi:retö Bajtársaink küldjék be, a 

múltban tapasztalt lelkesedéssel hozzájáru' 

lásUlmt, hogy lapunik megjelenését ne aka· 
dállyozzálk az aIIlytagialk. 

A "Bajtársi Levél" -nek megszabott elo' 

fizetési ára IJJincs. Mindenki annyit áldoZ. 

aJmenny,jt neki lapunk megér, a tehetőseb

belknek pedig többszörösét! 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában' 

Ámen. 

Kanadai Magyarság nyomdájában, 353 Spadina Ave., Toronto 2B, Ont 


