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JENÖNÉ: 

Töviskoszorús arcképed 

Meddig tart még vajjon a számüzetésünk? 
Idegen földrészen való tengődésünk? 
Elhomályosulnak lassan az emlékek, 
Csak töviskoszorús, szenvedő arckéPed 
Néz reám elhagyott, magányos estéken, 
Vagy, ha zúgó tenger zöld haragját nézem. 

Úgyeltorzítottak száz sebből- vérezve 
S kínodat fokozza csonkaság szégyene. 
Alig ismeri fel megtépett glóriád, 
Kárpátok övezte gyönyörű hazánk. 

Krisztus arcú lettél, meggyötört szép hazám! 
Fájdalmas vonásid mikor rázzák föl már 
A cudar világot, kik keresztre szántak 
S halál tusádnál is diszsorfaJat álltak? 
Vagy nincs a szívekben most sem nagyobb részvét, 
Mint mikor ácsolták Urunknak keresztjét? 

Oh, a gonosz tömeg, ki nem szánt Isten-embert, 
Hogy is szánhatná meg azt, ki hasonló lett? 
Szenvedő vonásid nyomd rá a világra, 
Emlékeztessenek szent Veronikára. 
Örök mementóként fájó tekinteted 
Kísértsen mindenütt, ahol feszítenek . 



Egy csendőr szenvedései 
1946-1956 

Németország amerikai zónáj ából 
1946-bal!l önként, ~ntézményes úton 
egy lovaskoosi karavánmlll hazaindul
tam Magyarországba. Tis~tábal!l vol
tam az~al, hogya kommunista reror
ziót nem kerülöm ,el, a~onbal!l ,a csalá
dom utáni vágy és honvágyam mégis 
hazavitt. 

Utunk a grazi úton Szentgotthárd 
felé veZietett. A szovjet zóna elött el
értük aJZ angol diszkapút. Egy táblán 
"Még meggondolhatod!" szöveg,et 01-
Viastuk. 

A díszkapu egyik oldalán csiJIlos, bo
rotvált arcú, magas és mosoJygós an
gol kaJtona áLlt vasa~t szép egy:enruhá
ban. Mögötte szép, festett őrszoba. 

A másik oldaJlon gallyakból, gazból 
összetákolt kunyhót láttunk. Elötte 
egy borostás ,arcú, folyton ~akélJrózó , 

szoknya köpooyes szerencsétl00, a 
maga sorsában ils bizonytalan tekin
tetű szovjet kato/na ál)t. 

A hazatérni vágyó magyar csopor
tot a látványerösen Lesújtotta. Az an
golok magunkra hagytak, szovjet rész
röl átvevö nem voLt. Az oSzjlop eleje 
megindult, a többi bizjonytalan lassú
sággal követte. Két kilométeres út 
után egy szovjet hadnagy, "litymánt", 
mogorva tekintettel állott elénk és két 
fegyveres szovjet katonával megállí
tott bennünket. 

A hadnagy parancsára ,az egyik 
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szovjet katona megszámoirt bennünket 
egys~er, kétszjer, háI1omszjor, de lét. 
számunk hol kevesebb, hol több Volt. 
A liltyimálI1t szidta katonáj át, beleru. 
goJtJt és újból kezdtJe ",zámba:Vételün. 
ket. Kö~ben állandóan káromkodott. 
Végül e1találták számunkat és 
tottak SzjentgotJthárd felé. 
többízben 4-6 fegyventJelen, hol fegy. 
veres szovjet katona rohanta meg 
oszlopumkat és órát, kesztyűt, ék· 
szert veilltek el tölünk, majd elfutot· 
tak. 

A trimoni határon magyélJr "Dál· 
noki katonák" fogadtak. Oszlopunk 
az út két oldalán ácsorgó asszonyok 
közt haladt, hlk a kö~etkezöket sut· 
togták: - "EZlek a Dálnoki katonák 
éppen olyanok milnt a ruszkik! Jó ern· 
berek, ha igaZJat mondanak, baj lesz! 
M1ndenki hazudj on és tagadják há· 
borús dolgalkat!" -

A magy:arok Istenének e~en ál~ 
asszonyai adták nekünk az első 
lódi tájékoztJatást. CsaládUInk, hozzá· 
tantozó~nk címét papiJrsreletekl1e ír' 
tuk és közéjük dobáltuk. Az asszo
nyok felszedték a cédulákaJt. és írtak 
hozzátartozóinknak, hogy átJléptük a 
határ:t és elindultunk bizonytalan sor' 
sunk felé. 

A "Dálnoki kaJt.onák" a szjentgott· 
hárdi szanatórium vaskerítéssel g1i
rülzárt udvarára teI1eltek bennün1<eI-

Katonák és piros karsZlalagos kom
JIlUIlista civHek alaposan átmoto~tak 
JDindenkit. Ezen művelet során in
dCJIGIáS nélkül 'els~edtek miJndent tö
JíIpk. ami megterts~ett nekik magán
b01Jnink között. Egy nagy teremben 
~yájunknak csajkában meleg gu
JPSt osztQttak. 

acsora után egy gyalogos főhad
állott elélI1k, ki egy órás beszé

tartott és ,akkor tudtuk meg, hogy 
lS ft')Odelkezik velünk. Beszéde során 
azidott bennünket. Mondta: - "A jó 
magyar kenyér és a meleg gulyás sza
II bamhozott ugye? Népköztársasá
gunknak gondja lesz, hogy bÜlleitek
*t feleljetek! A ~erjtést fegyveres ör'* 6rzi, azt, ,aki szökni próbál, fel
aZ6UtáS nélkül agyonlövik!" -

Másnap reggel 8 órakor sorakoztat
tak bennünket és ,több alvilági külsejű, 
~zalagos kommunista civil di
ripk: - "Csendőrök, honvéd törzs
tiatJek ide, debreceni, budai, eszter
gomi és balatonkörnyéki csatákban 

ettek oda! Ny1las pártszolgála
NSZK-sok, fegyveres nemzet

"AIgálatosok ide!" -
Az e1ső csopOIltba egy honvéd tá
~. egy ,alhaJdnagy, egy törzsör
lIIiIter és én léptünk. Egy csendőr 
~r és egy szakaszvezető nem 

ki, sorsukról nem tudok. Ké-
egy polgári sZlemélyt is közénk 

W!!IOtbMk, ki az egyik állami birtok 
ormányzója volt. 
sfogatainkat elvették, csak a 

rajtunk lévő ruházatunk marracLt meg. 
Ismét átmotoztak, majd az ötünket 
átkisértek a szűrötábor poliJtikai osz
tályáI1a, Le egy sötét pincébe. A ,lég
oloolmi vasajtót ránkcsukták. Orrun
kat kellemetlen bűz ütötte meg. Va
lamiben megbotlotltaIn, erre elövet
tem a csizmaszáramba rejtett villa
mos zseblámpámat és gyenge fényé
nél ,elkezdtük a pincét átv,izsgálni. 

A földön két sátorponyvát talál
tunk tele alvadt vérrel. Az egyik sa
rokból nyöszörgéSit észlelItünk, egy 
tábori csendör szakaszvezető volt. 
Fején nyiOOtJt seb, szemei bedagadva, 
arca teli véraláfutással. Lábait, keze
it aJlig tudta mo zgatni , lábai beleda
gadtak csizmájába. A csizmát két baj
társ tépte le róla s a /tábornok úr hal
kan kezdte kéI1dezgetni. Közben én 
tovább kutattélJffi a pincét s a másik 
sarokbm felfedez tem egy tenyémyi 
nagyságú mikrofont. Azonnal leföd
tem zseb~endőmmel és halkan figyel
meztettem bajtársa1mat. Az ö~szetört 
csendőr s~zvezetö elmondta sor
sát, mióta Vian bent. Előzőleg töb
ben voltak, aki ide került, azokat 
mind kegyetlenül megverték. Ö tábori 
csendőr volt a szovjet fronton, ezért 
egy héten át naponta többször hely
benhagyták. Az i1tt lévö honvéd törzs
tisz,teket és csendör bajtársakat ha
sonlóan többször megv,eI1ték és meg
kínozták, nem tudja, hová v]tték el 
őket. Óránk nem volt, a külvilággal 
megszakadt az összeköttetésünk. 

Kb. 4 óra mulva kinyilt a vasajtó 
és egy katona engem, meg az össze
töm szakaszvezetöt szólítQtta ki ki-
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kérdezésre. A szakaszvezetőt átölel
tem és úgy vittem fel az emeleti ki
kérdező szobába. Hosszú asztalokon 
írógépeket, papírhalmazokat láttam. 
Szörnyű rendetlenség, összevisszaság 
u~alkodott a szobában. 

HaJt polgári ruhás, vöröskarszala
gos, különböző korú férfi fogadott 
mÍlnden emberi tisztességet mellőző 
modorral. A szakaszvezetőt talpraál
lítottam, azonban összeesett. Fekve
maradt szegény, nem tudtam rajta se
gLteni. 

- "Állj odébb te gazember!" -, 
rivallt rám az egyik. - "Hogy hív
nak? Mi volt a ra'l1Jgod?" _" ordított 
rám a másik. - "Nem igaz, hazudsz!" 
üvöltötte a negyedik. Zsebemből ki
húzo[it arckép es csendőrigazolvá

nyommal próbáltam igazoLni magam. 
A legközelebb álló elvette, megnézte 
és gúnyos kacagással az aroomba vág
ta. Ezzel megkezdődött a kikérdezé
sem. 

Az első kéroést be sem fejezték, 
már a másik kérdezett és így tovább. 
FeleLni nem volt időm. Hol az egyikre, 
hol a másikra néztem. A hatodik be 
se fejezte a kérdését, a szoba másik 
végében álló elordította magát: - "Ez 
a bitang nem fele!!" - és a Steyer 
német pisztolyát kezében magasra 
emelve rontott felém, mint egy fel
bőszült vadkan. Az utolsó pillanatban 
oldalt léptem és támadóm a forró 
vaskályhának rohant, amit feld öntött. 
Zűrzavar támadt a szobában, vala
mennyien támadóan közeledtek fe
lém. Éreztem, hogy engem fognak 
összeverni. 
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Ebben a pillanatban nyilt az ajtó 
egy 60 év körüli férfi lépett be 
áLlj-t ~iáltott és a kikérdezés 
tására adott parancsot. A:z.tán a 
lón fetrengő szakaszve:z.etőre 

tott és kivitette az udvarra 
levegőre. A szakaszvezetöt többé 
láttuk, sorsáról 100m tudUiIlk. 

AsztaLhoz ültek és f.elínták 
lyi adataimat, majd nyiJlváJntartásq 
kat szedtek elő és azokban nev ..... .! 

keresték. Hál' Istennek, azokban 
szerepeltem. Utána fel kellett 
jam szolgálati helyeimet. Az egyik 
kony termetű rámkiáLto.tt: - " 
igaz, hogy ott s:wlgált! Akkor én 
ismenném!" -

Mindenki rámszegezte · ... <>lUULCI.aI 

és gúnyos mosoly ült az 
arcokon. A másik rámhorkaJnJt: 
"Megvagy gazember, talpaljuk 

Elöntött a düh és tigristekiJntette 
néztem eI1re az emb~re, mert 
nal felismelitem és a követk!ezőket 
áltottam: - "Ön ismer engem, 
van! Az ön édesapjának ~ertes 
ségben a Posta uton van a 
műhelye. Önt 4 évvel ezelő1Jt 5 
beli betöréses 10pásérlt elfogtam és 
ügyészségnek átadtam! Ugye 
szik rám?" - Társai röhögni kezdte! 
Az ember felállt és hozzám jött, 
marék cigarettát nyomott a zsebem 
be és halkan mondta: - "Ne 
jen erről többet sehol, és segíteni 
gok magán!" -. Majd társaihoz 
dulva azt fej,teg,ette, hogy 
vesztem valakivel. Kikérdezésem 
hány percoel később be is fejeződ.ou'j 

Utána visszavittek a pÍlIlcébe és 

többiek kikél1dezéséhez kezdtek. A 
többiek kikérdezése is hozzám hason
!ó8iI1 folyrt: le. Majd mind az ötünket 
négy fegyveres katona a helybeli 
~endörkapiJtányságifa kísért. 

Ott egy régi rendörUszthelyettesből 
e15lépeilJt rendőrhadnagy v'ett át ben
nünket, aki igen emberségesen bánt 
velünk. Családja élelmet hozott és 
hozzátartozóiJnkat hazatérésünkröl ki
értesítették. 

-.Néhány nap mulva a tábornok urat 
a jószágkormányzót Budapestre 

_~a.llították az Andrássy út 60-ba, a 
többieket a lakóhelyűk ~lletékes me
gyei iII1tennálótáborába vitték erös 
fegyveres kísérettel. 

VégJ1e hazatért.em, de hová? 

Sohwartz rendöI1a:1ezredes elvtárs 
elé állitottak, aki a következöket 
mondta: - "Uram, én tudom, hogy 
maga egy nagyon derék és becsületes 
ember! Rajk belügyminiszter elvtárs 
rendelete értelmében azonban, mert 
ön Nyug,aJtról, ameri~ai fogságból tért 
haza, intermálnom kell!" -

Az internálás ellen hltakoztam és 
~j1Jettem, hogy azért kell minden-

•• iJnternálrni, mert rendes emberek? 
::'chwartz alezredes elvtárs azonban 
nem ,tágított, kifejtette, hogy saját ér
dekemben védöörizetbe vesz, hogy 
megkíméljen a nép bosszújától. Ismé
telten hltakoztam, de a demokrata 
at1ezredes aI1ra hiv,atkJozott, hogy a 
fendeJetet végre kell hajtani, mert az 
állásával játszik. 

Fehér karszalagot tettek a balka
l'Omra, melyre rányomtatták az "In-

tellnált" szót. Majd fegyveres kiséret
tel a táborba vittek. 

A tábor örség irodájában hasonló 
fehér karszalagos internált bajtárs 
nyilvántartásba vett. Ezalatt a tábor
ban 560 sorstárs fogadásomra állt fel 
és mikor kHéptem közéjük, karjukat 
magasra lendítve háromszoros "Hur
rá!" kiáltással üdvözöltek. Kezet ráz
tam velük, Lassan megismertem öket. 
Voltak kÖ:Qtük nagy számban papok, 
katOinatisztek, tanárok, tanítók, járás
bírók, föszolgabírók, vitézek, csendör 
bajtársak. Szegény MagYaJrország ez
idöben egy hart:almas börtön volt és 
az új urak a szovjet hadsel1eg jóvoltá
ból és segítségével drót mögé tették 
a hajdani tisztességes MagyaJrország 
összes vezetőit. A táborban nagy lét
számmal éltek még kisgazda parasz
tok, földművesek és asszonyok is! 

Az internáló tábor parancsnoka egy 
ismert baromfi kofa volt, késöbb nyi
las, majd most vfuöskarszalagos 
kommunista hadnagy. Nagyon féLt 
tölünk. Földön szalmán feküdtünk, 
élelmezésünk ~gen gyenge voLt és so
kat szenvedtünk! 

Feleségem ezalatt a Kisgazda párt, 
a Szociáldemokrata párt és a politikai 
életben részt nem vevö 1919-es volt 
kommunisták segítségét próbálta 
igénybevenni kiszabaditásom érdeké
ben. Schwartz alezredes elvtárs gú
nyosan és hetykén emlegette felesé
gemnek: - "A maga férjét akkor se 
engedném ki, ha csak egy keze vol
na! Mert a másikkal ada!Ildó esetben 
igen jól tudná a fegyvert használni!" 

Sorstársaim elmondották, hogy a 
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táborhoz hasonlóan az összes fogház 
és fegy~ntéljet a mienkhez hasonló 
összetételben tömve van "vádlottak
kal" . Azok közt igen sok a már régen 
nyugalomba vonult csendőr bajtárs is. 

élet fellendftését. Kérjük a 42 éven 
aluliakat, jelentkezzenek!" -

Az önkéntesség kötelező Lett! Az 
összes iJntemálótáborból összeszedték 
a csendőröket és az OTszág szénbá. 
nyáiba elosztották. Az én osopo,rtolll. 
Tokodra került. A bányamelletti in. 
ternálótábort itt ils <kótkerítés fogta 
körül és idős kommunista bányás'ZOk 
és rendőrök fegyveresen őriZitek ben· 

A táborban megjelent repülőbizott
ságok követeliték tőlünk csendőrök
töl, hogy kérjük iJgazolásunkat. Adtak 
nyomtatványokat, azokat kitöltöttük 
és Budapestre küldtték a "Volt Csen
dőrségi Személyek IgazolásáPa Felál
lított Különleges Igazoló Bizottság"
hoz. Majd két év mulva kaptam meg 
az é,ntesitést, hogy "Nem igaroLt"
nak tekintettek és az írásbeli döntést 
is kiadták. Amint tudom, az összes 
csendőr mind ezt kapta. A nyomtat
vány több, mint 100 kérdéSl1e adott 
feleletet, részletes priorálásunkat 
szolgálta és ezzel tökéletesen kiszol
gáltaJttak bennünket az új l1endszer-

nek. 
1946 áprilisában a belügyminiszté-

riumból újabb repülő bizottság jött. 
A tábor udvarán nagy beszédeket 
mondtak: - "Tudjuk, hogy önök 
többnyire szegény pl10letár családok 
gyermektei, mitöbb, ártatlan és tisz
tességes emberek. A bűnösöket ki
szedtük közülük, igy önök az új tár
sadrulom értékes elemei. Ezért kérjük 
önöket, segits enek ezt a rombadöntött 
országot újjáépíteni. Hogy gyáraink 
megindulhassanak, széme van szük
ségünk, vegyenek önként résZit a szén
termelésben. Munkájukért jó fizetést 
és 6 hónap után szabaduló levelet 
kapnak, visszany,erik teljes szabad
ságukat és, mint a társadalom érté
kes tagjai folytathatják a gazdasági 
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nÜIlkJet. 
Ezen intézkedés főcélja az volt, 

hogy ingyen munkaerőt nyerjenek 
kiszolgáltassanak beIllIlünket a kQ 
mumsta bányásljoknak. Ugyis néztek 
ránk, mint a véres kapcára. Mi, noha 
nem ismertük a bálllyamunkát, enge· 
delmesen és szorgalmasan dolgoz· 
tunk. Például az egyik nap az eresz· 
töben egy szénnel rakott csille kiug· 
rott a sinekröl. Hat bányász körül· 
fogta, de nem tudták vis:szarakni a 
si:nekre. Intettem az egyik közelben 
dolgozó markos őrmester bajtársam
nak és kemény hangon félretoltaIn a 
tehetetlen bányáswkat. Ketten meg
fogtuk a csille két végét és felemel
tük, vissZiaraktuk. A lábammal meg
löktem és a csHle gördült! 82 

A bányászok elképedve né2; 
munkálllkat és felszisszenésük ~lisme
résüket jelentette. Egy hónap eltelté
vel annyira megszerettek bennünket 
ezek az ,eltévedt és félrenevelt elll' 

berek, hogy megosztották az uto1s~ 
margarinos kenyerüket és utolsó Cl' 

garert::tájukat is velünk. ~ 
FizetéSIt kaptunk ugyan, de atn1l , 

kéljhezkapott összegéből még eg) 

nagy doboz gyufát sem vehettün1t-

hónapi munka után a Buda-déli 
szállítottak. Egy ha

ott taItózkodás után az amnesztia 
érte1mében szabadultlllI1k. 

Végre haJZJatérhe1Jtem családomhoz, 
házasságom második évében 

Haza hívó szava 1944. !l1JOvemberé
Budavár védelmébe szólított 
no~emberében viszontláthat~ 
Könnyes s2Jemmel nyiJtottam be 

házba, ahol fiatal és boldog felesé
fogadott. 2Y2 éves kislányom már 

Ahogy köreledtem felé, kia
- "Anyuka gyere! Bácsi bánt!" 

idö teltével apuka, bácsi, majd 
apuka lett a nevem odahaza. 

visszacsatolt területen tel
szolgálatot, feleségem tel-

lakásbel1endezése, ágyneműje és 
mÍlnden . vagyonwnk oda-

1945 ápI1ilisában feleségem 
féléves gyeI1ffiekkel és két kezében 

csomagokkal egy hónapig tartó 
l(aIan(1os és válságos úton tért vissza 
tiWei házába. 

Akkol1ra már öreg apósom házát 
jesen kifosztatták a község kom

. tái, őmaga a padlón fieküdt 
kabáJtján. Ezt hozta nekünk a 
zabadulás"! 

tsaládomat legnagyobb nyomorban 
tam. Más választásom nem lévén 

l feleségem megtépázott szán~ 
ldjének müveléséhez kezdtem_ A 
. 'ától kölcsönkapott pénzböl egy 
z lovat vettem. A legszükségesebb 

relést hol men, hol onnrun köl
ztem. Éjt nappallá téve dolgoz

az új életemben. A többi csendör 
_UI.""., im is ugyanezt tették. A kis-

gazda és szociáldemokrata párt meg
bizottaJi többszö·r biztattak a pártba 
való belépésre, azonban én mindig 
páI1tonkívüli maradtam. 

A kommunista párt nap mint nap 
fokozodó dühhel átkozta a grófokat, 
csendöröket és szolgabírákalt. A la
kosságot ellenünk uszították. Nyilvá
nos gyűléseken a nagy plakátok fel
imtam rimbe fog1aJ.ták: - "Nem jár
ja már 'se ,a gróf, se a csendör a ha
tánt, - Megvéd Téged mindig a kom
munista párt!". 

A koaliciós kOifmány megalakulása 
után mindíg súlyosbodott helyzetünk. 
A kommunista politikai nyomozók a 
községek régi bűnözőiJt sorba keres
ték fel, hogy ellenem vádat koholja
nak. Régen huzamos ideig teljesítet
tem szolgálatot ezekben a községek
ben, hol őnskörletünk terült el. Igen 
kemény kezű csendőmek ~smer.t a la
kosság és csodálatos módon egyetlen 
bűnözö se volt hajlandó ellenem ter
helö vallomást tenni, amellyel nép
ellenes mivoltomat bizonyíthatták 
volna. 

A paras2Jt, szocdem és kommu.nLsta 
pártok fuzionálása után rettenetes po
Litikai vihart éltünk át. Ezek a Mind
szenty, Donáth és Rajk kimkatperek 
során megismét1ődtek. 

A Kisgazdapárt elnémításakor 
majd a községi tanácsok megalaku~ 
lásakor, vagy a termelőszövetkezetek 
erösljakos megszervezésekor napok
kal 'elöbb csend volt a rádióban és 
sajtóban. Ilyenkor tudtuk, hogy va
lami rossz következik. 

A kommunista rendőrség, az Á VO 
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fegyveres emberei átmász.tak a ke~~
tésÜlD!kön. Az ajtókat és ablakokat 10-
véS/re kész regyverekkel állták el. En
gem feldasztottak, feles~gemet és 
kislányomat ágyaikból kilfálnJgaJt~. 
Eng,em a falhoz állítottak, az eg~sz 
hámt feldulták és átkutatták. MLIlJ~ 
mondták, fegyvereket, rádió adó-vevo 
készüléket, röpiratokat és Leveleket 

kerestek. 
Bersze tervük eredménytelen vo~t 

és engem lelkiprédikációban rész.e~~
tettek családom előtt, mint egy ko
zöuséges ,bűnözőt. Közölték vele~, 
hogy csak. napkeltétől napnyugtáig 
lehetek távol, éjjel a lakásomat nem 
hagyhatom el. Nyi!lvános helyeken 
nem jelenhetek meg. Telefoa:t, távírót 
nem vehetek igénybe. Senkit se láto
gathatok meg magál1l1akásában, az 
otthonomballl nem. fogadhatok veilld,é
get. HetenkIDt egyszer megborotval-
1. n .... , ... eplö ruhában jelentkeznem NOZv.a, UJ. ... ~ , 

keLl a községi ,tanácsnál és lrásban 

A kikérdezések alatt szü1etésemtöl 
kezdve életem minden mozzanatáról 
be k<el1e1Jt számolnom. Ezeket hetek 
utáln visszakéroe7Jték. Közb~ min. 
denröl megállapították, hogy 19az e. 
Lassan rátértek, kikkel tru;t0k ~p. 
csolatot. Rokonaim, baráJtaim eImét 
kéflték. Majd minden esetben valami. 
v.el gyanúsítottak, pol. ~ á~ és tár· 
sadaJom megdöntésére ll'ányuló szer· 
vewtben dolgozom; idönként Ameri· 
kába rádión. jelentést teszek és onnan 
utasítást kapok; az üzemben sza\'- . 
tázst követtem el; a községben a s .. 
cialisita fejlödés ellen agitáltam; a ter· 
melöszöv.e~ezetekbe v:aló belépésröl 
sok csaJládot lebeszéLtem. 

Hogy ezeket, vagy valamelyikét be
ismerjem, foogószékben ájulás.ig fo:.. 
g,ruttak és az előre elkészített Jegyzo· 
könyvek aláírására akartak kénysze· 
ríteni. AzonbalIl bármilyen álla~otba 
1s gyötörtek, ez~€t sohasem írtam 

alá. 
Elboosátásom után újból keményen 

kell jelentenem, hogy melyik napon, 
hol milven munkát végeztem. 

Á kí;ánságuknak megfelelö mag~
tartásom nem v.oLt ,elegendő. Többswr 
letartóztattak és elviIttek, család~mat 
erről nem értesLtették. Rends~efllillt a 
megyei ren.dőflkapitány<ságra vLttek és 
ott böntönbe zártak. Az A VR bö:tön 

hol túlmeleg, hol k~bírhatatlJan h:deg 

volt, az élelmezés szinte nullaval 
egy,enlö és vagy éheztettek, vagy 
szomjazJtJattak. Nappal nem volt sza-
bad leülni, vagy lefeküdni. .. .. 

müv,eltem kis földünket. Ha a sz~' 
tás-vetést idejében elvégeztem, a ~~Z. 
ségi tanács kirendelt az újonn~ fO~~' 
hözjutottak földjeinek megmuve~~ 
re. Télen, gyakran járhatatlan u 
szonyok közt tengelyig érő sárban az 
állami erdőgazdaságból avasútállo, 

másra fáJt kellett szállítanom J"obOtb~ 
k kl' 

l 949-ben. Lovasfogatom so szor 
men

düLt s lov<amat alig tudtam meg . 
teni. Munkadíj fejében filléreket von 
tak le az adómból. ta 

A kikérdezések á1tJalában é]Jel tor-
téntek, ezt mindig a kimerülésig tar
tó fegyelmező talajtoma vezette be. 
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Iingatlanaink után az adót haVO~tt. 
kellett fizetni, ez folyton. eme~se!l 
N éhány év <alaJtt a!Ilyagllag J 

ÍOJ(er'OP1PaKlto1btaJ~ SzáJntó és rét föld
kénytelen v:oltam az államnak 

ind~~kO:lJIliI·. Csak így tudJt:am csaJá
az éhenhalástól, ma~at a 

ItljIIlit()l meg.smbaJdí1laJni. De ugyan
tette milnden üldözött tisztességes 

is. 
~~""J", mint ,egyszeru gyalog mun

dolgoz,tam. Csak nehéz fizikai 
t váHalha1ltam, mert ott nem 
ztek. Lgy kerültem a Duna, 

a Tisza árvizvédelmi töltésépí
, mint kubikus. Hosszú szorgal

munkám után munkatársaim bri
ezetőnek váLasztottak meg. 80 

érd<e~eiJt képvÍlseltem a legna-
megelé~edésükre. Többször 

csapott be hennünket a vi~;mes
mert ki rtudtam számítani, hány 

ter földet hordtunk el. 
parasztságot ;temn.ényettől, vágó

.Ilaít· ól megfosztották. A vidék ki
~ 1953-ban olyan méreteket öl
.. hogy a fialvaJkbaJn naponta csak 
20 ~am ehetetlen kenyeret mér

De eZI1ekr.e rugott azoknak a szá
kIik még e~t a osekély élelmiszer

sem kapták meg. K!en~eret és 
Budapesten vásároltunk, az 
országban csak ott Lehetett 

kommuniJSta szónokok, va-
a sajtó és rádió -oly nyomasz-

1UJ_kJ>áJnm imdított a volt csendö
hogy közeli rokonamk, test

féltek velünk találkozni. A 
tett ltiáLtványokban, utcai 

rwE~lt:en - ahová az utcabiztoo 
kihajtott -, sohase ma

hogy a grófokat és a. csend-

öröket ne átkozták volna. Bármi rossz 
történt az országban, mi voltunk az 
okozói. 

A környező községekben vagy 30 
csendör bajtársat .ismertem. Mondha
tom, kiJvétel nélkül mirutnyájan ösz
szes,zorított fogakkal, némán, kÜilsö 
látszatm türelmesen viseltük a meg
próbáltatásokat. Egy igen bátor a,l
hadnaggyal megfigyteltük a csendőr

bajtársaiInk magatartását. IdönJként a 
ha!táI1balIl találkoztunk, kicseréltük 
megáJ11apításainkat és egyik-másik 
osüggedő bajtársunknak fieleségeiJn.k
en k<eresztül adtunk tanácso.t. Már a 
kwhaltallmi próbacsendőrök is követ
ték az idösebb bajtársak példáját. A 
harc közös volt, mirulnyájalll csalá
dUiIlk létfunnmrtáJSáéct, gyermekemk 
megmentéséért küzdöttÜink az üldöz
tetés évciben. 

Minél nagyobb volt arz; üldözteté
sünk, a laikosság annál jobban sze
retett bermünkIet, mert a nép látta a 
rendszer igazságtaJlanságait és aljas
ságairt. 

Nyáflon a cséplőgépeknél, ősszel a 
c~oI1répaszállítás nehéz munkájá
ban, az útszéli kőtö,resnél, erdei fa
vágásnál, bányákban, kubikos mun
kálatJokinál örömmel felvették a csen
döri, mert mindenütt megfeleltek. 

1953 Karácsony éjsmkáján atz egyik 
nagyközségben 800 ember ment el az 
éjféli misére. A templomhoz vez.etö 
útmenti bo~rokban a kommunista 
párt s~ervezett brigádja botokkal fel
szerelve helye~ett el. Tervük az 
voU, hogya templomból kijövőket 

megijesztik és az útm·enti sáflba ke'r-
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getillc. Készenlétüket a harangozó ész
pevette és a templomból kijövőkkel 
közölte. Az anyák és gyermekeik sír
tak, a férfiakban az elszántság nőtt! 
A hívlek közt négy csendőr ts volt, 
akik a si:ránkozókat megnyugtatták. 

1955 őszén az egyik utcai 
sen a kommunista szónok 
át harsogta hazugság és 
szólamailt. Mikor bejelentE~ttp ,. 

' Megszervezték a menetet: két oldal
. ról 2-2 csendőr és néhány bátor férfi 

hely:ezkedett el, hogy támadás esetén 
biztosítsák a tömeget. A kommunis
ták látván a biztosított menetet, el
áll1lak aljaIS száJndékaiktól. 

végét, egy kissé ittas 
odaszólt a szónoknak: 
hogy-hogy vége van? A 
még nem szidta! " A szónok 
a hallgatóság morgott a 
és egyben nevetett a 

Az újonna!l1 ~,,,, ++ ~L . 

das Kovács Jánosnak 8 

A faluszéli borbélyhoz minden 
szombat este eljártam borotválkozni. 
Tudtam, hogy ,ezekben az órákb'ln 
sokan megfordu1tak ott és a község 
heti .eseményeiről így tájékozódtam. 
Sokszor előfordult, hogy a borbély
műhelyben lrunden ülőhelyet elfog
laltak az előttem érkezők. Idős, mun
kában megöregedett emberek és fia
talok egyaránt öten-hatan álltak fel 
egyszerre és ülőhelyüket ki!l1álták. 
MegköSzöntein, de soha nem fogad
'tam el. A borbély felesége a lakásból 
hozott nekem külön ülőalkalmatos
ságot. Megfigyeltem, hogy az utánam
jövőknek nem kínálták fel ülőhelyei
ket. Tudom, hogy ez nem annyira a 
személyemnek, mmt a volt csendőr
nek szólt! 

volt. Buzatermését a , 'G" u;;o,,_ 
lom adóhátifalék fejében 

Volt eset, mikor a kommunista 
rendőrőrsparancsnok beidézett a lak
tanyába. Elmondta, hogy mi'ly nagy 
baj történt: a párttitkár elvtársnak el
lopták a kerékpárját! Kért, hogy se
gítsek a nyomozásban és ~ is segít
ségét helyezte kilátásba. En óvatos 
iJndok1ás~al távoltartattam magam a 
közreműködéstől. 
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szemig lesöpörte 
Kovács János egYietlen 
vágási engedélyt kért. Az 
helyett a malac beszo 
delték el. Felesége és 
tak, nem maradt kenyerük 
husuk, kolbá.szuk. Kovács 
keseredésében kifakadt: -
a fene ezt a rendszert!" 
őrség elfogta és félholtl1a 
község lakossága folyton 
_ Hej nem így volt ez 
éjj~i a' portyázó csendőrök 
lépteit hallottuk, 
godtunk! Ma rettegünk, 
rendőrök közeledését!" 

A csendőrök áltandóan 
az üldözött lakosságot, 
az elesetteket, a 
táltakat. Mindíg volt 
vuk hozzájuk. A m 
ság bizott a csendőrökben 
aknak nagyobb tekintélye 
ségekben, mint a hivataloS 
nek. 

Gyermekeink neveléSe 

nehéz helyzetbe kerültem. Egyik 
szombat este holtfáradtan és éhesen 
érkeztem haza munkából. Feleségem 
boldogan mosolygott, de kisírt sze
meiben észrevettem a zavartságot. 
Kisfiam bizonytalanul közeledett fe
lém és bizOlnyítványát mutatta és a 
következöket meséLte: - "Apuka, ma 
meglátogatta az iskolát a párttitkár 
elvtárs. Engem kiállított az osztály 
elé és megdicsért, ment SZLn ötösife 
állt a bizonyítványom. De egyben azt 
is mondta, hogya 8-ik osztály után 
nem tanulhatok tovább, mert Apuka 
reakciós Horthysta csendür volt és én 
osztályidegen Viagyok." - Ezek után 
ki,sHam sírva f~adt és kérdezte, hogy 
mit csináltam, mi l10sszat követtem 
el? Nem volt egyszerű dolog fiam 
megnyugtatása és a valóság megma
gyarázása, mert köztudomású volt, 
hogy az iskolában kikérdezték a gye
reke~et, miről társalogtak otthon szü
leikkel. 

1956 öszén fordult a világ! Akkor 
tudtam végre öszÍlnJtén beszélni gyer
mekeimmel. Lelkesen kiáltották: -
" Apuka, most már a pánttitkár bácsi 
az osmályidegen!" A féktelen, lelket
len kommunista elnyomás következ
ménye volt a váratlanul, hirtelen ki
tönt nemzeti ,ellenállás és a kommun
izmus ,e1tiprása Magyarországoo! 

A moszkvai Kremlin által ilfányí
tott fokozódó nyomás kibírhatatlan 
terhet rótt a magyar nemzetre. A fö
városban kipattant fegyveres ellen
állás futótűzként terjedt el a vidéki 
városokban is, de eljutott a községek
be ~s a legkisebb falvakba is. A ha-

zaszeretet lángjától fütött lak 
minden befolyástól mentesen rö 
zött tömeggyűléseken, jelölés fl! 

közfelkiálJtással választotta me 
forradalmi tanácstagj,ait. 

Vidéken nemzetömek, a nem 
ség parancsnokának, az ÁVH l 
nyák lefegyverzésére szervezett 
cosok pal'ancsnokául, a forrada 
nácsok tagjaiul, elnöknek, járá~ 

megyei bizottságokba katonai s 
tanács adóknak lelkesen és közf 
áLtással választotta meg a lakos 
csendőröket! Ezeken a választást 
lehetett hallani a tömeg érzésk 
banását. 

De ugyanígy a városokban, 
helyen, sőt Budapesten is cse 
váLasztottak felelös parancsnoká 
szabadságharcosok. A budai Szé 
ren többezer fönyi szabadságha 
egység parancsnoka Szabó Jáno~ 

vas törzsömnester volt. A hősi 

küzdö szabadságharoosok példáS 
gyelmezettséggel követték. II 
sZÍlnte szent volt, a nagybajúszl 
örökké mosolygó hös Szabó B. 

1957 január havában egy váJ 
gyét képviselö bizottság egy CSel 
bajtársunk vezetésével ment Dobi 
ván köztáI1SasáJgi elnökhöz, akiv 
óráin keresztül tál1gyaltak különl 
politikai és gazdasági kérdésekbe 

Láttam, mikor egy nemzetör j~ 
egy nagyközség föterén a polgár 
kosság könnyes szemmel öleige 
Ez a járör két csendörböl állt. 

A csendör nemzetörök nem en 
ték meg a felhevült lakosságnal 
egyéni bosszúálláSIt. A csendi 



mindenütt ruroették: ehez csak a 
szabad ne~et bÜJntetöbírós.ágálIlak 
van joga.. 

A parancsnoki és polgári vezetésre 
válaJsmott osendörök utasításait, fel
hívásaJt a lakosság eggyé olv.adt tö
mege osodá1altos fegyelmezettséggel 
haj1totúa végI'le. Csendör volt az, ki 
v1déken húst, lisZJtet és egyéb élel
miszert gyűjtött, majd tehergépkocsi 
kJaravánt szervezett és a Legnagyobb 
tűzben bevitte Budapestre a harcolö 
szabadságharoosoknak. 

1956 nov. 8-án l'Iomám. vasutasok ér
tesítették Békésasabát, hogy Nagyvá
md f,elöl Lökösháza fielé vasuti sze-

pánoéLos egységek útbaJn vannak Ma. 
gyal'lországl1a. Vasutas és müsZlaki fOr. 
radalmi egységek azonnal a határ.ra 
siettek és többszáz méter hosszúság. 
ban felszedték a vasúti sineket, eZZel 
késleltették a szovjet egységek táma. 
dását. A femti munkálatokhan csend. 
örök ils resmvettek. 

Ott voltak a csendörök akkor is 
m1kQr alev&t felkelés 2,000 fÖUYl 
fogolyosapaJtát egy szerelvényen Zá. 
hony felé szá1lították, hogy depo I" 

ják a Szovjetúni6ba A szakadó es 
ben éjjel szintén. felszedték a smeket. 
A megállásra kén)liszerített és kisik. 
lott szovjet szerelvén)lit a csendörök 
megtámadták, a szovjet őrséget le. 
fegyveI'leZiték. A lezárt vasuti vago· 

Hadnagyavatás a Ludovika Akadémián 1943. augus~tus 20-án. 
A felaV'atott új tisztek 80%-a hősi halált halt a keleti fronton. 
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feltörték és a hös smbadság
fiúkat és leányokat a szélnek 

mecseki magyar urán ium bányák 
ils résztvettek a csend .. 

Az ut0Js6 percekben azoknak 
~l való meg,töltését végezték, 
~ ezzel késle1tessék a szovjetbe 
való szállításokait. 

ott voltunk a Mecsekben, a Ba
mindenüH, hol szabadság

egységek harcoltak. Bányász 
közreműködésével szikla 

robbantotJtunk a szovjet 

szabadságharc a föld alá vonult. So
kan Nyugatnak vettük az irálIlyt és át
keltünk a v;asfüggönyön a szabad vi
lágba és csaJtlakoztUlIlk a Nyugaton 
élö bajtársaiJnkhoz. 

Ezzel az írásommal hozom az ott
honmaradottak, a mártírhalálJt halt 
smbadsághrurcos Bajtársaink üdvöz
letét Nektek! És elmondtam, hogy az 
összeomlás után II évvel újból tel
jesitettük esküve! vál1a:lt hajdami kö
telességeinkiet magyar hazánkért és 
magyar nemzetünkért. 
~edves nyugati Bajtársaink! Ma

mdjunk egységben, az összemrtásban 
az erő! Ne fogjon ,el Bennete~et az 
önzés, a Vlagyonhajszolás lendülete. 

A csendöreskű harsog új hadnagyamk ajkán 1943-bam. Az ö 
soraikat is hasonlóan megritkította a ~egyetlen háború. 
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galmas munkátokat a szabad vi-
19yis látható földi javakkal jutal
?:a, mellt itt a becsületes és szor
taS munka miJndnyájunk t előre-

~ lelketek és szivetek egr darab
:elet felé, a rabhazába n~zzen! A 
lesség fennmaradt, magyarok va

Az itteni összetartás, az ott
való állandó kapcsolat cso
országépítő erő! Az itteni ma

las s aIl1, de biztosan szét
az ,ellenség romboló szán-

nemzetünk befelé fordult 

szem és tudom, hogy a borús ég és 
az embepi szabadság újból kiderül 
szülőhazánk felett még a mi éLetünk
ben. 

Őrizzük k,egyelettel szabadsághaif
cos Hőseink és Málltírjailnk emlékét, 
a szabadságharcos csendőrökét! Vilá
gosítsuk fel a nyugatiakat a kommu
nizmusról! 

Mert lesz még szabad szentistváni 
Magyarország és feltámad még a m. 
kir. Csendőrség! "Ezt kívánja Nektek 
szabadságharcunk 10 éves szent év
fordulójáJn 

1966. október 23. 

Farkas-Pusztay Ödön törm. 

Horthy Miklós utoljára avai hadnagyokat 1944. aug. 20-án a 
Ludov' a Akadémia kelltjében. 

TERÉZ: 

Hol vagy István király? 

Elmerengő szemmel látom, lehajtott szép, 
büszke táltos fejed, 
Amint csillogással keresztvízből a fény, 
rája végig permetez . . . 

Kereszt diadala vonult minden felé! ... 
T e bölcs, T e nagy király, csatlakoztál mellé : 
Együtt menetelni eszm ék áramával, 
N aggyá tenni néPed Krisztus hatalmával. 

M ert mit és az ország, a nép, a hatalom? ... 
Eszm ékre van szükség, naggyá tenni fajom, 
amelyért érdem es küzdeni, dolgozni, 
Örök értékekkel mulandót pótolni. 

A Szent Jobb a sZlentistvánnapi körmeneten Budán 
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A lényed tükrözte fajunk fennkölt lelkét, 
Magasabbrendűért tüzesedő vérét, 
Mondván : "V étek lenne harcos szellemedet, 
Kétes dicsőségért prédán vesztegetned." 

Tegyük indokoltá meghalnunk, véreznünk: 
Jövő századokban szent eszményt védenünk, 
H ogy ami lényege d, el ne vesszen kárba, 
Úgyis harcolni fogsz, - mért harcolj hiába? 

Drága piros véred! - mert ontani fogod, 
hadd tüzesítsék ki az egyetlen nyomot, 
amelyet érdemes elszántan követni, 
S győzelmi zászlaját kibontva lengetni ... 

Értelmet, mert szent Célt mutattál az éjbe . .. 
Nemes, éber leJkünk' fölfigyelt a fényre 
S mint egy nagy kegyelem: villanás szerüleg, 
fölperzselte pogány földiességünket. 

Hol vagy István &irály? 

Felébredt a telke! ... S vad kelet fuvalmdt, 
Régi gyepük felől, már fojtónak érzi . .. 
Új áramla!oknak csodás fényvilágát 
Kinyílott szívével megbűvölten nézi 
Melyért élni, halni mily nagyszerű lehet! ... 
S melyhez mily hősies, csábító út vezet. 

A mi történelmünk ezeréves múltja, 
Nem is más, mint hűség véráztatott front ja. _ 
Becsület mezején vonul a hős sereg, 
Győzelmi zászlaján a kereszt képe leng. 

Eszme, örök érték, nem mulandó kincs! 
Oh nem! - szívét megejtette egy csodás arany bilincs, 
Amelynek zenéje nem földi, - égi dal 
S e bilincs szorítás szabadságot takar. 

vitéz Ághy Zoltán hdgy sIfJa Buda 
52 napos ostroma után egy svábhegyi 

villa kertjében. 
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· k' t" , t' k' Jöttek zs a szente, vert ve o mar zro .... 
Azóta sem haJt ki drága szent magvatok. 
Hisz azért lett naggyá a magyarok hona, 
Mert keresztvíz hullott táltos homlokokra. 

Jól megpecsételted sorsunk, feladatunk! . 
Bátor voltál Vajk! - de érezted, hogy fajunk, 
Kelet-nyugat bástyán hősként állva helyét, 
Vissza fogja vágni az eszmét ért ütést. 

És most mi történik? ... halotti csend tátong . .. 
Bénán, gúsba kötve régi elszántságtok? ... 
Rettenetes terror letepert a földre? 
Nincs semmi hatalom, mellyel talpra szökne? 

A mártírhalált bak Sasfalvi Károly 
fötörzsÖrmester. Halála után özvegye 

öngyilkos lett és ~eghalt. 

Oh, szent István; mit szólsz, midezeket látva, 
Hogy réginél rosszabb, bűnösebb pogányság 
A sírgödrünk ássa, - országodat ássa . .. 

Tekints le az Égből! - ne hagyd, hogy elvesszünk! ... 
T án csak nem hiába húllott nemes vérünk? 
Ezer évnek dicső, tiszta történelme, 
Vörös gyilkosoknak martaléka lenne? 

Nem! az nem lehet, hogy porba söpörjenek. 
Bűnnel, szennyel, gazzal összekeverjenek, 
H ogy eltünjünk, mint lidérc, a mocskos lápban, 
Kiknek múltja ragyog fényes glóriában. 

Szent István királyunk, könyörög a néped: 
lj zd már el felőlünk ezt a gyilkos rém et, 
hogy még egyszer boldog, szabad Jegyen hazánk! ... 

Hol vagy István király? ... 
Zokog Magyarország ... 

Az osterodei MKCSBK fenyökoszorúja 
milllden csendörnapon a kápolna falára 
kerűlt 1948-tól 1951-ig höseink és már-

tírjaink emlékére. 
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1966. ÉVI C SEND ÖRNAP I BESZÁMOLÓ 

A láthatatlan kötelék ... 

Aikkor alakult meg, mikor elveszett a II. 

világháború tés hazáMat elhagyva nyuga::a 
húz6dtunk és a nyugati formai ellenség elott 

letJettiik a fegyvert. 
Sohase felejtem el azt a keserű visszavo

nulást lreresztül az Alpokon .. . Egyik éjjel, 

vagy 21 évvel ezelőtt, több hetes kimerítő és 

veszélyes menet u~n, Linztől délre egy elha
gyott országúton kispihenőt tartott menet

oszlopunk. iNekidültem egy villanypóznának, 

rágyújtottam Szimfónia ciganettámra s kö-

rülvettek embeneim idegen csillagok alatt, 

de a német szövetséges földjén .. . 
Először csak izzottak a kicsi cigarettpa

razsak, szótlanul álltunk a sötétben s az
tán úgy éreztJem, besliéinem kell! Hűséges 
embereim vettek körül, kik zöméVel ott vo 
tak velem a Kárpátok béroein, majd Bu 

pest, a frontváros poklában, a Dunántúl vér

áztatta dombjain ... Egyet gondoltunk, vár
ták, hogy megszólalok. Aztán besliéIni 

kezdtem. 

A szivünkben élő "Láthatatlan Kötelék!" 
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"Fiúk! Ugy érrem, eliVesztettük a há
Mindent megtJettünk, ami emberileg 

volt, mindenütt teljesítettük kö

~einket s hiába~ a túlerő legyül'lt 00n

jJIJJIket, elvesztJettJük hazánkat és otthonun

.-. minden vagyonunkat, ma itt állunk és 

.. se tudjuk, mi lesz velünk holnap. Ide

JIID világban új veszélyek elé né:runk. De 
ae ves:mtSlÜk el fejüMet, nincs rá okunk, 

1ISZf.a a lelkiismeret! A világ egyszer for

f4UkÚ fog, még hazatérünk! Hogy mikor, azt 
_ a nagy UristJen tudja ... De mindenkit 

tartsunk össze akkor is, ha az an
fogságába kerülünk. Ne hagy

el egymást! Vagy ha mégis szétszakítja 

JlDjbek!~j{UIlK.e~ a fegyverletJétel , az első adan-

6s alkalommal kenessük újból egymást! 

8eDki se felejtse: csendőrök vagyunk! Az 
1sten áldjon meg ,és segítsen Mindnyájato

:bt!" -
lAZ idegen világ néma sötétségében, a ki

,...talanság homályában mozdulatlanul 

mögött, vagy aD. P. tábor hideg barakszo
báiban is megmaradt az immár polgári ru
hába öltözött láthatatlan kötelék! Megtalál

tuk újból egymást és segítettük újból egy

mást, mindenkor és mindenütt! A csendőr 

srellem tovább élt és a bajtársi egymásra

utaltság verette tovább életünket a.z idegen 

világban. S azóta tudjuk, hogy ez igy tör
tént mindenütt, hol csendőrök letették a 

fegyvert és megkezdték kálváriás nyugati 

életill.~t. 

De ugyanígy történt azoknál a kJevésbé 

slierencsés Bajtársainknál is, kik a barbár 

szovjet hadsereg elött kénysrerilltek letenni 

a fegyvert! Német volt hadifoglyok elbeszé

lésé'böl és 1956 után nyugatra jött csendőr 

baj társaink beszámolójából tudjuk, hogy 

még Szibéria fogolytáboraiban is példás 

volt a csendőrök összetartása, -egymás meg

becSIÜlése és seglftése ... A UtJhatatlan köte

lék megmaradt, tovább él és erösödik! 

Igen, csendőrök élnek az öt világrészben, 
lJlbttak a csendőrök, kezükben még a fegy- !reményen dolgoznak a máért és tá jövőért! 
wt, mely hossZiÚ, véres félesztendő alatt 

lIIIdte az édes ottJhont a rAtöro keleti hordá

R! szemben. . . A szemekben keserű fényt 

~ a torko~ból halk sóhajtás tört elő ... 

,,Mindenhová követjük százados urat s 

hagyjuk el egymást!" -

Öröm látni összetartásukat, az össreomlás 

utáni év,ekben megalakult és egyre erősödő 

MKCSBIK-s sliervereteiket. A láthatatlan kö

telék túlélte az idő rohanását s ma már az 
emigráció egyik erös, megingathatatlan és a 

magyarságért eredményen tevékenykedő 

srervelietének ismeri a nyugati szabad világ. 

Baljtársaink, legyünk büs7Jkék rá, hogy ez 

százaival tömött autóoszlop elindult új- a láthatatlan kötelék a mi nagy srerveze

nyugatra, sorsának kÖlieli befejezése tünk a M. Kir. Csendőr Bajtársi Közösség! 

megtörtént a csoda, amit mindnyájan 

Nyugati fogságba estünk, de 

csendőr se lázadt fel előljárója 

Sőt! Az otthon vasfegyelmű testüle

tagjai a hontalanság példás és össze

tagjaivá változtak át. A szögesdrót 

Mikor e sorokat írom, visszaszállok a 

múltba s emlékezem az első emigráns csend

őrnapra, melyet 1946. február 14-én éltem 

át Diekholzenben, Észak-Németország angol 

zónájában a galántai csendőr zászlóalj nyu

gatra szakadt egységénél. 

A galántai zlj fenti részlege is nyugati 
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fogságba esett. lAZ amerikai megszállókat 
később angol csapatok váltották fe l. Az an
golok számba vették a magyar csendőrök 
erejét, megszem1élték egységeiket. S aztán 

csoda ,történt! 
A győztes angolok a volt ellenség egysé

geit, a galántai csendöröket saját szolgála
tukba állították! Magyar csendőr állt őrsé
get a hieldesheimi angol katonai parancsnok
ság épületJe előtt, csendőr egyenruhában, 
csendör puskával és kakastolllas tábori sap
pában! Ez a kötelék 1946 őszéig teljesítette 

szolgálatát. 
Hála és köszönet illeti a zlj tisztikarát és 

legénységét, mert az összeomlás utáni zűr
zavarban is megtartották a magyar csendőr 
példás fegyelmezettségét és impozáns feHé
pését. Az angol megszállók ezt érté~elték, 

a volt ellenséget "elhurcolt személY"-eknek 
nyilvánították és ezen eljárásuk hasonló ki
hatással volt később az angol zóna összes 
magyar menekült jére is. Tisztelettel emlé. 

kezem a zás2lióalj parancsnokára és összes 
tagjára. Ntévs21erint elévülhetetlen érdeme. 
kiet S2leT'Zie1Jt tolJmáosuklalt, KöI'Ösy Jó2lSef 

hdgy-ot emHtem, aki már akkor kifogásta. 
lanul beszélt angolul és tiszttársaival együtt 
nagyszeru munkájukkal nemcsak a megsZál. 
lók tisztikarát, hanem az angol Vöröskereszt 
hölgytagjait is meghódították, mely magá· 
val vonta a magyar menekültek megsegi' 
sét, az iUNRA tagságát, a polgári személy , 
nők és gyermekek új ruhával, takarókikal 
való ellátását és 'll szovjet hadsereggel szem· 

beni biztonságot is. 
De emlitenem keH az őrparoncsnok és 

A szombathelyi ÖTsparancsnokképző iskola hallgatói 1938-ban, 
egy gyakodat ebédszünetében vidáman falato znak. 
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",,,.~ese nevét is: Somos István g. fhdgy 
vitéz Viczián Béla hdgy-ot, kik éjt nap

tevő munkával öreghítették a magyar 

.-dörről kialakult véleményt az angol 
snegszá!llók előtt. 

Amikor odahaza a szovjet hadsereg bíz
taf;4sá.ra az alvilág ülte bosszúját a magára

JlaBYott nemzeten és futószalagon irtotta 
csendőr bajtárs ainkat a Vérhfllóságok terror
lIIJM'Vezete, DWklholzenben 1946. február 14-
ID csendörfiút ~eresztelt Orth Győzö oste
rodei ref. tábori 1el!kész. Majd a z1j étJkez-

összegyülúek a meghívott angol ven-
és a zlj tagjai. A kiváló vacsora elfo

uesztása UtJán a rangidős magyar tiszt ma
DV és angolnye1vü besz1édben méltatt:a. a 
asemlörnapot, m~yet legy év :lefoogáJsa után 

idegenben js meg tudtunk Ünnep~ni. Majd 
Mk:bael Gordon ~terJk1iJn l3iI1igOl százados 

emelkedett szólásra és az Uristen segedel-
1* kérte annak a m. kir. Csendörségnek 
Ulj4születésére, melyet a szovjet elpusztí
tott ugyan, de melynek tagjait a sors nyu
... vetette, tkiket az IIiIlgoldk m~smer. 

tek, megkedveltek s mely Testületnek a 
~jáva1 ~tt fel !keLl tánnadnia a je
Jen aM1tságából. Ezek után PeteIikin kapitány 

emelve éltette a m. kir. Csendörsé-
és annaik kiiváló tagjait. (E.ren estén Pe-

szds jóvoltából mindnyájan eredeti 
whisky-t ittllll1k!) 

Amta 20 év telt el . . . Az emigl'áns 

~rök kivándoroltak, vagy ottmaradva 
~ az új élet építéséhez. Az északi 
lIItcaiIlagtól a dél keresztjéig, az Atlanti 
teNntól a Csendes óceánig mindenütt tiel

~k MKCSBK-s szervezeteiket. A 
~ szellem és öss2Jetartás elpusztítha-

él! 

Azóta minden esztendöben megünnepel-

tük a csendörnapot. Uj hazánkban s:rervez

kedéseinket biztosította az összes nyugati 
országokban, így az Egyesült Allamokban 
és Kanadában stJb. fennálló polgári jogok 
törvénye. A közelmúlt években megszer2Jett 
hatósági működési eHsmetés csak korona 
volt arra a munkára, melyet már kivándor
lásunk után végrehajtottunk. Igy a MKCSBK 

:?:7 csoportja és 13 szórványa nem a char
tertöl számítja miíIködési idejét, hanem az 
összeomlás utAm idó1d;öl, mint a diekholze
ni péJlda mutatta., 'VIaIgY amióta. megailaikult 
a láthatatlan kötelék. Igy adom közre az 
1966-os csendörnapi beszámolókat, melyek 
a MKCSBiK erejét és a csendőrszellem élni
akarását bizonyítják az emigráció 22-ik évé
ben. 

Toronto, 1966. sZlaptJemJber ..• 

Kövendy Károly 

Síjárőr a Kárpátokban. (Az alsóve
reckei öpk ellenőrző szolgálatában.) 
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Torontói Csend1őr Bál 
Torontói csoportunk, mely 21 tiszt jével 

és 55 tisztJhelyettesével az emigráoió leg
- erósebb csoportja, 1966. február 12-én, szom-
- baton este rendezte a már hagyományos 
csendőrbálját a Szt. Erzsébet hall mindkét 

ében Természetesen az elmúlt csendör-term . 
bálokhoz hasonlóan telt ház mellett. örö~ 

It látni az elegáns hölgygalériát és a Vl-
w b ' dám sötét ruhában megjelent csendőr ' aJ-
társakat és barátaink nagy számát, melynek 

évrol-évre növekvő seregét csak a terem 'be-
Kt l 400 fogadó képessége akadályozza. . oze ...--

bajtársunk és csendőrbal1át vl~adott. zár~ 
óráig, ikik közt újból üdvözölhettük .a Vldéki 

rt·a,-,T. tagJ'ait sőt a pittsburgl csopor-csopo J un. , 

tunk vezetőjét: vitéz baranchi Tamáska End. 
re szds bajtársunkat is fieleségéveL A bál 
az eddigi legnagyobb EIIIlyagi és erkölCSi si. 
kert hozta, mely kiváló csoportvezeoonk: dr, 
Szalontai Sándor g. fhdgy széleskörű szer. 
ve:reseinek nagyszerű eredménye. 

A hagyományoknak megfelel5en rendezte 

a torontói csoport .1006. február 19-én Q 

Budapest restaurant ragyogó különte~ 

ben a csendőrnapi vacsoráját, hol telt ház 
~tt 85 csendőrbajtJárs és meghívott v. me ... . 
dégek, köztük egyhálJaink lelklpásztorai 
a !Kanadai Magyarok Szö\netségének elnöke: 

Gyallay-p!lJp Domokos és föt~tká!1a: .. dr. ~a~y 
György vettek részt. Barátalnk kozt udvö· 

A honvéd reáliskoIások bálja Köszegen 1938-ban 
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lelkész mondott megható bes:redet a m. 
Csendőrség höseirö1 és mártirjairól és a 

érdemeiröl, melyet pusztulásáig tel
a bolsevizmus elleni ld1zdeLeanben. 

estet Korodini 'Ferenc harmonikasz61ói 
.rDe~~a1tó II. 'Világháborus éne!kszámai tet

változatosSIá. 

mellett és kifejtette nagyrabecsÜ!lését 
TestJületünk iránt, melyet sajnos, csak !Ka
nadában volt képes megismerni. 

Niagara-vidék 

MKOSBK veZJetöség elnöke ismét gyer
gyújtott a valágtérlrep előtt, hol cso- , 

Niagara-vidéki 00J>0rttmk ~ai ~el
land, iPort CoJbome, Niagara Falls és St. 
CatJherines) az állandó túlÓrázások és mü
smkok miatt 1966. április 30-án, szomba
ton rendezte csendőmapját SzéplakJ József 
bajtársunk wel landi lakásán, Az ünnepi ösz
szejövete:len - m€lg'jelentek csendörasszo

nyaink is, k!ik bajtáTsainkkal együtt végig
hailiJ,gaiIJtáik: a MKOSBK VteOOtöségelnÖlk'éneik 

I és szórványainlk: lakhelyét arany

fénye jelezte és léleld:Jen együtt iin

a vi,lág minden résZJébe sZlétsz6r6-
csendör bajtársakkal. A rögtönzött ki

bemutatott könyvek, magyar és 

ereklyék, té~épek stb. a MKOSBK 

munkáját és változatlan kommu
tevékenységét ismertettJék. 

a vezetőség elnöke kiosztotta 
bajtársainknak a munkájukat el-

okiratokat és 'a Csendör Á:ldozatkész

~~~!!:...~s~~ndőrv'acsoránk a teljes 

csoportunk tagjai 1966. feb
este 6 óMkor gyiÜltek össze Se-

Márton főrorm bajtársunk ~akásán, 
és családtagjai kivá!ló 'vacsorát 

fel, majd a MKCSBK 'Vezetőség 
ott is meggyújtotta a csendörgyer

világtJérk:ép előtt és elmondotta be

és ismertJette a IMKCSBK v.ezetöség 
a szebb magyar jövő lés Testű

érdeIreben. ~Ol1bes Fri~ alhdgy, 
tagunk megiható angolnyelvű he

állt ki a m. lcir. Csendőrség tag-

iImePi besZiéctét, m€!~Mk a 'Vez.etöség 

munkáját bemutató kiállítást, l percig néma 

v:igyázz.,ban tiszteleg1:teik a hősök "és mál1ti
mk serege előtt a villágtérkép alatt meg
gyújtott gyertya fényénél. Természetesen 
az ontariói csendömapi ünnepsé~ egyiké

ről sem hiányzott a MKOSiBK anyam.szlaja 
és a kanadai lobogó sem. 

OntarJói csoport jaink mindegyikénél egy
háza,ink lelkipásztorai a SZJ€illtmisék és Is
tentiszteletJek keretében 1966. február 13-

án és 20-án méltatták a csendörnapot és 

megemlékeztek a csendőr Hősök és Márti
rok nagy ser~éröl. 

Calgary , Alherta 
Osendömapi ~ünket ez évben 

február 12-én Ifartottuk meg. 

IRiegigel 8 órakor az h,páJdhá.zi Srt. Er-
7JSIélbetről ed:nJeVezetrt; ikiat. templomban hall

gtaItJt.ak a ibaJjtársak mgy misét, ahol a szent
beszédet, s azután az elesett és lllJegIhalt baj

MrnaBrert a köuytöl1gÖ imát f~endö 
HOllVáth lMiikiloo pl&ános Itar.to.tta. 
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utáln a OaILgruyhan elhúnYil: baj

sírjait ~áto.~ttá:k meg a megjelentek. 

7 óraikor ta ltienti templom Szt. István 

éJben lismerösein!k és 1óbarátainik meg-

vaJ és tánsaságáJbaIIl ,tartottuk meg 

acsorán!kalt. Az est f<;>lyaanán hadi

tmény.es szlinpado.n a Ibélijtársatk 1,2 tagú 

I ra katon.anótáikat ado.tt elő H rvárth 

2:Ite1endő Ur ibetlanítás4vad és VJeiényle-

az elmúlt száz éN eseményeit vissm-

öző melódiáik han~ain keresZJtül. 

~ ünnepi lbeszédet Dr. Nagy Gyöngy Ist

bajtársun!k ta tJesrtvér lbélijtáll1si kö össég, 

.H:B.K. ttagja mo.ndotta. 

eszédjében hangsúlyoota am.a.gyar temp

ok és egyél> Ik!özösségek további meg

!isáJn.aJk s:zJÜlkSégessé§ét nyeLvünk éf kul

éndek;~. Pél<laiképill álilitobta a 

t Magyarország·i s más ewrópai nE ti
étket, ailcik ilcisebbséglOOn is száz zten

. " !keres2ltül is megőrizték nyel " et, 

turájUik:a.t és önérzetüket. Végezetül több 

t 40 éves otthoni tapasztaIatáb61 merí

és áIlJ.ított em1é1ret: Vo.lt 11estületiiJnlk nim
izánaJk s a csendőri szolgáJlat odaadó, ön

en és rátenmettsé~gel való eliV~ésének. 
; zek után a. csopoI'tveretö köszönté meg 

élyenjáró éntekezérst s VIOlt Testületünk

valamint végi lbajtár~ról való meg-

ékezést. Majd poháI1köszöntőjében meg

ékezett a oa1~ryJ magyarság '~dás 

emi és anyagi áJldo.mtkészségéböl Léte

ett eddrigd eoodmények'röl, és azzaJ a ké

sel fordult ,fötisztelendö Ho.TiVá'th Mik· 

I plébános-ho.z, hogy indítsa meg a hiva

os eljárást, hogy a. montreáIrlhoz hasonló

a calgary~ magyar templom is eLnye:nhes
a nemzetiségi plébánia jogállását, hogy 

zépen megmdwlt varllásI ÖZÖSS gi éle

így az új 1generáció részére már most 

biztositsa. Erre a célra felajánlotta a társas_o 
vacsora tiszta jövedelmét. 

A vendégek ta ibajtJársaJk és hozzártartoíLóilk 

társaságában, ta kiválóan e:lilre.szitett és pél-o 

dásan ~elszOOgált disznótoros vacsora elfo

gyas~tása után majdn<em iklivétel nélkül éj

félDg együttmanadtaJk s egy kellemesen el· 

töltöItt este emlék.eiViel távo.mak. 

Az est sik'ere elsősorban ta baijtánsak ked

ws feleség ci odaadó, önzJetLen és fáradha

tatlan murrJJJrnjának, hOíLZátantozóik készsé

ges közreműködésének 'vOOt mindannyiunk

nak olyan j6resö eredllnén)'le. 

Montreal, Quehec 
A Quebec-i Montreá1batn élő csendőr baj

társaik 1966 diebruár 20.-án ü~elt:ék ~eg 
a hagyományos csendőmapot. DéIelőtt fe

letJ!jezetek s.reninti Istentiszteleten vettek 

[1és~t. A !Tk. memplomban SreIlIt misét, a ref . 

templomban pedig imát mondattunJk a hősi 

és mártír haJált halt bajtársaikért. 

A dé~wtáni ünnepség 13 ómkor vette kez

detét a rk templom ~Ullrtúrtenmében. 13 

órától 14 óráDg ikokitél fogyasZJ!lása rköZJbe:1 

fQlytaJk a bemutatkozások, ismenk.tedések. 14 

órakor Tibor atya asztaili áldásával kezde

tét vette a dismbéd, mel)'let a Magyarok 

Nagyasszonya Nőegylet ,ta~ai készítetJtek és 

szol:gált;aik fel. A ikiJtünö ebéd elfogyasztá3a 
utJán Seres Lia énekművésíLnö és Pál László 

magyarnóta énekes magyar dalokat adtak 

elö Dr. Fráter Gyula és Dr. Smthnnáry 

Lóránt bajtársain!k renetk;fséretével. A művé

szeket a közönség s:zJÜrulii nem aik:aró taps

S~ jutaJatJ=ta. Oláh Pál fötö.nm. bajtársunLl{ 

méltaJtta a nap j'e'1entöségét, majd Szigeti 

Endre folyamőr <bajtárs smvailam kö,vetke

zett, mely nagy elismel1ést váJlWtt ki a kö-

. ~ep~ vacsorát Nt. Bertalan Imre ref. lelkész 
Imája vezette <be, 

,tombola követte, me
általI ajándékowtt tárgyak 

A ' MKCSBK ~ont 
Vacsora közben Ze.lántay János ezds "_ 

Vid. ünnepi beszédében kifejtette, hogy o~
magUJlmlf és h~I rbe~süLetes helytállás unkért az emigrá-

Dr. Honos Ervin nyújtat-

cH5tban IS megbecsülnek bennünket . t 
ta késö déI- . , mm a 

Jelen példa is mutatta, hogy barátaink oly 

'a ~fersontAve_i ma. 

tartották a 
hol a hozzátartozók-

S2iép számban jöttek el. Majd felkérte ta je
lenIévő~et, hogy l perces .néma Vigyázz ' 

állással tisztelegjenek a hősi és mártírhalált 

halt Bajtársak elÖtt. Zalántay bajtárs tol

mác~ol:a Kiss Gábor fhdgy, a csoport egyik 
alapItóJának üdvözlö ~evelét, ki felesége sú
lyos autób~esete következtében elsöfZJben 

n~m tu~ott megjel<enni régi csoportja ün
nepségem. A csoport tagjai megdöbbenve 
vették a hírt a derék csend-- '.. orasszonyróI. 

Vasvári Zoltán, a lK!ereszt éS Kard mozga

lom vezére értéJres 'bes2Jédében arra kérte a 
magyar szülőket, hogy gyermekeik ajkáról 

~e hagyják kihaini a magyar SZót mert . 

gyermekeinkre hárul az a feladat, ~Ogy a 

ma~ar életJet tovább vigyék rés fiejlesszék. 

"É~eZés után Végvári Vazul rk. lelkésszel 
kozosen mondták el az asztali imát. 

Vacsora utá Z· . 
légkörű " __ n ImonyI csoportvezető a 

éjszakai kovetkezo szavakkal jelentette be a tánc 

csoportunk (N. J. , USA) 

február 12-én 102 baj

és hOZzátartozó' jelenlé-

. V:endel csoport-
fa kÖzösen elmondták a 

Ezt követöen az ÜIl-

megkezdését· Mt· . -" os pedIg zengjen a dal 
szóljon' , 

a muzsika, menjen táncba ~-k' k" 
tünk az ö ." I oz-

Jegyesével! - A 2ienekar éjfél 
után l óráig játszotta megszakiítás nélkül a 

:;::al ával ót, majd a kiváló hangulot követ
tében l órával meghosszabbították 

bál t. a 

Az egyik szünetben Zalántay bs. megha

t~ szavak kíséretében adta át a csoport 
ajándékát a Magyarországról itiJélö fiánál 
látogatóban lévö idös 1:""1 

_ " rO nagy Sándor 
fotorm bajtársunknak. ---;;.:....-~=:....... .... 
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Chicago, USA Közben a Bajtálrsi Le~ javára a csoport 
tagjai egy sZJép és nagy tortát sorsoltak ki, 
melynek tiszta jövedelme $31.00 lett. A sze
rencsés nyero: Kerekes János bajtárs felsze

letelte a tortát és sZJétosztotta a jelenlévök 
közt. lA jó~edvü bajtársak a torta jövedel
mét örurentJes adakozással 110 dollárra egé

szítették ki. 

Chicago <Ill., USA) bajtársaink 1966. feb
ruár 12-én ünnepelték a csendómapot Je. 
p enyés Pál fö1iBrm pajtársunk sZép és nagy 
lakásában ahol 28 személy gy\ilt össze az 

Cünnepi .-~omra. A házigazda UdVÖ2lÖlte 

U gy~or a bajtársak megragadva az 

alkalmat, rogtJö112lÖtt gyűjtéssel 58 doHárt 
dobtak össze a new brunswdoki .. Teleki Pál 

Cserkészház" javára. 
A csendőmap silrerét és jó hangulatát 

bajtársaink még hetek múlva is emlegették. 

Pittsburgh, USA 

A kislétsmmú pittsburgi ~a., USA) cso

portunk vezetője, vitéz baranchi Tamáska 

Endre sms a következő Ü7Jelletet Iruld1Je a 
MKCSBK köz;pontnak: - "Az elmúlt esz-

tendőben megjelent Bajtársi !Levelek min

den igaz csendőr S2Jívében örömet !reItettek. 

Jól tudom, hogy a Szerkesztőség tagjai a 

napi fáradtságos munkájuk után szabad ide

jüket áldozták arra, hogy e. lapot minden 

tekintetben széppé, ta.I1JaLmassá és élveze

tessé tegyék az emigráns csendőrök számá

ra. Ezt a nagy mun~át nem lehet megiizet

ni, de jól tudom, hogy -a SzerkesztJöség tag

jai ezt igaz csendőr s1JÍvvel és :le~esedéssel 

önZJetlenül csinálták. Munkájuk az emig

ráns csendőröket a betű Mncával tartja 

ÖSSu. J ó tJudni aaJt, hogy ezt a láncot deIlék 

baljtársadnk csisz,olják, fényesítik. A ma

gyarok Istenének áldását kiérem rájuk!" 
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a megjelenteket és tömör ünnepi beszédében 
emtékezett a hami fényes csendőrnapokra, 
majd az emigráció 2.1 icüz:delimes évéből idé. 
zett emlékezetes részletcltet. ,Párhuzamot 

vont az 1948~ban alakult grazi "Asztaltár. 
saság", mely a bosszút lihegő kolle 
felelősségrevonás idöszakában létesült 
tor és kiáJl.lós csendörök vezetésével, hogy 
ápolják a csendőr bajtársi szellemet, báto
I1Ítsák a szunnyadó~t és segítsék EI. frissen 

menekIiilt elesetteket és a kanadai jelen 

MKlCSBK 4«}7JPont közt, mely a magvetés 
után a mai kön!1lményeklIllek megfelelően 

végzi a tájékoztatás, nyil'V'ántaÍtásés segé

lyeZJés igen eredményes munJkáját. Kérte a 
MKCSBK vezetőség m~ájának -állandó tá· 

mogatását, mely a 'kiil>átástalanság homályá· 
ban is vHágító fáldyakiént mutatja a k!öve

tendő utat a sötét emigráns éjszakában Ma· 
gyarország és 11estületünk feltámadása felé. 

N. N. sros a megjelentek 'nevében mély 

g~dolatok lmséretében mondott köslJÖ 
az ünnepi szónoknak és felhívására a 
lenl1éV'Ök néma vigyázz-ban áldoztak a bösi 
és mártirhalált halt csendőr -Baj társak dicSŐ 
emléikiének. 

Bőséges étel és it:a1fogyasztás után az 
egybegyűltek a kiésö éjszakai órákig beSzé!' 
glettek és felelevenítették szolgálati és há· 

borus élményeiket. 

Az adakozás a MiKCSBK köz ont cél' 

szép eredménnyel zárUlt. 

ruha alatt is ugyanaz a magyar csendőr 
Németország nem hordunk egyenruhát sem, de a polgári 

Németországi bajtársaink 1966. július 2- s1JÍv dobog, mint odahaza! Baljtársi összejö
... rendez1Jék elkésett csendörnapjukat~ veteleinkien nem a ~at6ságOk képviselői, 
~ban, melyen 5 országból több:-min~em csendör BarátaInk vesznek reszt. 

~társunk, csendőI'barát és hozzátar- iIgy jutunk el a második alapelvhez, az 
_ jelent meg. Az egy>begy:ültek zöme és önvi-zsgililthoz is. Ez 4s könnyebb volt oda

a nap fórendeWje is a MKCSBIK jelVényét ham, mert hiszen szigoI'IÚ előírások szabá

~ A napon ismertetIJék Folkusházy lyoztlák ténY'kiedés~et és esek annyit kel
ujos altbgy, a MiKCSBK hajdand vezetőjé- lett mérlege1nünk, hogy milyen ered-mény

.. meleg hangú Jevelét. A nég !l1IeIll látott nyel tettünk annak eleget. 

, köztilk olyanok, tkitk 21-2!5 év- Itt a honta!lanságban az előírások ru-ányá-
ezelőtt talá1ko7JlJak utoljára, lelkesen ban ez is nehezebb, mert itt cselekedetein-

lIIeIték meg egymást. ket . a magyar s7JfVlilnk sugallta szeretet és 
A F-ranoiaors:lJáigból énlrezJett özv. M#z Te- jós2Jándék iTányItlja. Ennek megfelelően te

_véri Endrérté nagy ~ ,fejezte ki, gyUk fel a kérdést, vajon fajtánk és csend

lIaBY 21 év után ismét csendör baljttlálrsak őr bajtársaink érdek&en meg;t:etWnk e 
ldIrt lehetatt. minden telhetőt? Mert nem elég osak az 

Az ünnepi beszédet vitéz !KJarsay Jenő al- azokra való gondolat, hanem cselekednünk 
fJrIIedeS, a Bajtársi Levél alapítója mondot- is kell! 
til. TöJ:Jbek közt a köve1ikezö~ppen: Vall1juk be őszintén, h~báztunk, mwasz-

- ,,csendőrnap megtartására gyűltünk tottunk! 
a.ae. habár annak naptárszerinti ideje feb- Kedves Bajtársaim, azonban ezJeket jóvá
ru6r 14. Ezt El napot jelölte -ki Magyarország tehet jUk, mert a II. világháború szörnyű

Kormányzója Csendőrnapnak, ame}.y a Tes- ségei után is életJbenanaradtUlnk és nreghoz

tIIIeIOnlret feIálliító 1881. III. t. c.-nek királyi zá szabad földön is élünk a legelemibb em
JIIIIlt.esitési napja volt. Az időben való el- heti jogokat is eltipró otthoni kommunista 
~jz61iás nem változtat azonban az emléke

alapelvein. 

K6t szempontot kell tekintetbe vennünk. 
.. egyik: visszatekinteni a mú'},tJba és an

«IsszehasonliLtáse. a jelennel. Otthon ün
~ lVolt ez, osinos egyenruhába öltöl'JÖtt 

nas egyslégek ,tisztelegtek a k1itün
~ ........... megdicsértJék és megjutatlmarottak 

melyet megelőzően Istentiszteleten 

részt és utálna bajttámi ÖSS2Jajövete
melyre elljöttek a ®ülönbö2lÖ hatóságok 

lm is. 

A Jelenben eltmarad minden díszelgés, 

uralom helyett! 
Fogadjuk meg, hogy a Jövőben sajá.t érde

~einket nem helyezzJiik Irozös ügyünk elé, 

a szovjet szuronyok árnyéMban hallgatás
ra kényszeI1Ítlet:t népünk helyett is megte

smink minden tőlünk telhetőt a magyarsá
got ért igazságtallllllságok feltárására, a szu

per Trianon megsemmisitésére, amelyre az 
önkiéntelenül k.itört magyar nemzeti felke
lés 10 éves évfordulója ad nagyszeru 3!Lkal

mat. 
Fogadjuk meg, hogy ezentúl jobban tá

mogatJjuk anyagilag az arra rászoruló ma-
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gyar testvéreinket és Baj társai nkat s nem 
mellőzzük ijsszekötőkapcsunk. . a Bajtársi 

Levél anyagi támogatását sem .. . Mert 

nem gyerekes játék az, amit a magyar csend

őr a MKCSBK kebelén belül .és egyénenkint 

is folytat. Drámai néma küzdelem az, az 
élet-halálharc egy része nemzetünk és fáj

tánk fennrruiradásáért! ... 

Mi önként léptünk TestüleWnkbe 's eskü

vel erősítettük meg, hogy maradéktalanul 

szolgáljuk hazánk, nemzetünk belső és Irul

sö biztonságát. Ezen eskü alól felmentést 

a vesztett hábol'1Ú nem ad, sem az otthoni 

hatalombitorló kommunista kormány, mely 

a szovjet szuronyokra támaszkodva rende

leti úton szüntette meg Testülerunk mükö

dését . . . Éljünk tehát úgy, hogy bennünket 

esküszegéssel sem egyes s:remélyek, se . a . 

történelem ne vádolhasson. Midnyájunk 

számára elkövetkezik az idő, mikor meg

méreWnk és megszámláltJatunk! Mily jó 

volna, ha híjja nélkül találtatnánk! ... 
A hatásos ünnepi beszédet tapsvihar kí

sérte. Bajtársaink a késő éjjeli 6rákig, sokan 

pélyen. Az én me~Y'itóm után, 

Bajtárs mé~taltta a Csendomap 

majd Hajas István Bajtársunk 

re az a;l!kalÓInra ím szép versét. 

köszÖl!llte az egy'begyült~€Ik: a 
dulatJát, hogy megjelelésüklkeI 

rnvóját emelték, kérv:~ őket ~ 

vábbra is legyenek ' hüsé!ges tagjai 

ségÜin!knek, és a21t tőlünk telhetöen 
is támo~ss,ák. A' 

végetél1t, amelyet Bajtársi vacsora 

amelyet csendőr asszonyaink ~~~IeQ.'IJ:í. 
jó magyaros ízléssel. . 

A kis társaság a .késő IElSti 

együtt, ez ido alatt sok: sz6 esett a 

ségrOl, annaJk muLtj'áró! és a fent 
sok: csendőr humorr61. A !kis 

szép' emlékeikikel és !keLlemes 

távoztak. 

A terÜileti csopott tagjaival leheteöl.i;f 

összehomi egy egységes .Csenc[ömfRl\!' 
ünneplését, a nagy távolságok és 

reggelig maradtak együtt azzal az ígérettel, . volIlla Bajtársaktól. 
hogy a taJálkoz6t évente megismétlik. 

~öszÖl!1etünaret küLdjÜik a csendőmllip s:rer

vezőjén~: Mac~ Lászl6 g. szds · 'ba,j,tár-

sunikinaik! 

Franciaország 
A M. Kir. Csendőrség aLapftásának 85. 

Anglia 
AngHai BajJtársainIk a ~mdi5r 

évfordul6ját és a Csendől1llapot Tourcoing- ságharcos Szövetség elnöke: jJdJ.l!'? __ 

ban és Roubaixlban élő csendőr g ajtársak Lajos Vle2leZdes úr és 6 csendőr 
csendőr l>arátJainikilml~ együtt 1966. febru!ir nap jelentőségét a tlerületvezetó 

' 12.-én ünnepeLtÜik meg. S:mva~ban rámutatott a swnte1e!1 . 

Az ünnepély délután 4 6mkor vette kezde- amely a 'J1estületünik életét 

tét, mmt-egy 15-en !Voltunk jelen az ünne- . idej!E a ~özny'u~om és 

30 

dekében vívott kÖ21birLtonsá.gi haa-c, háborúk 

idején pedig a fegyveres erő támogatására 

kifejtett fegyveres harc. Erre a kemény har

cos életre az tette ~pessé a csendőrséget, 

hogy tagjait csaknem 'lmzár6lag a magyal' 

pllJJ1as2lti s011b61 szedre. Ezen népcsopor.t ad

ta a harcos otJennés:retl'ü, ikiüzdeni tud6 és aJka

r6, megbizható, hús,éges embemnyagot a 

csendőrség számára. RámutaJtott továJbl>á ar-

ben meleg szavakkal üdvözölte a c 

bajtársakat és a m. kir. Csendőrség 

érzett tiszteletük, nagyrabecsülésük ~ 

társi szeretetük jeIéül átnyújtotta a 

őrzászló számára a M'HBK díszjelvér 
, > 

A szent misét' a magyar Bencése] 

szeretetnek örvendő Tábori Lelkésze 

rM~, utána ~zívbemarkoI6" magassz 

lású beszédben hódolt a katonai és cs 

ra, hogy ezt a 4 elemi .tliÍ'V6ján álló ember- • . eszménynek és áldozott a Haza iránt 

anyagot, az "egyszerű paraszt-Iegényeket" 

miként fomnáiLta át ra testÜllet cél'jai.naJk meg

felelően és mennyiben si!kerulit a megbizha

t6ságukat, f.egyeLmezettségüket a tökélyre 

"inni. Végül ikiemeLte, hogy a 2. vflÁgihá
ború folyamáJn, majd az Áva börtöneil>en 

és áJltaJáJban 'kommunista !kézen ,m1>lsoikat vér

zertJt a csendöI1Ség; s21inrte "el!Vérzett". 

Dálndky-Víell1ess VieZJezds. úr a csendőrt, 

mint katonát mélmtta. Elismerő szavai me

ieg érzéssel töltötték el a .jelen-volt csendőr

sziveket. 

A bajtársi összejöVietel aJkaJmával felkér

te a jelenlevő Il>ajtársakat ra B.L.~re vatl,ó ada

kozás!1a. Ehn~ eI1edménye: 2U 7 shilling 

volt. 

Brazília 
A brazíliai csendőr csoport 1966. február 

13-án, ,Sao P'auI6ban, ünnepelte meg az idei 

Csendőrnapot. Meghívta az összes magyar 

keresztény Egyházakat, Egyesületeket, a 

bajtárs akat és csendőrbarátokat, e. Család

tagokkal egyetemben. 

Az ünnep délelőtt szent misével kezdő

dött. Mise előtt a MHBK dél-amerikai ve

zetője és a Magyar Vitézi Rend dél~eriJkali 

TörzskapiltáJnya az egyesÜl1eit'€lk képviseleté

nek jelenlétében, a honvéd bajtárse.k nevé-

lességteljesítés apostolai: a Hősök e 

nek - Kiemelte a m. kir. Csendőrs. 

éves múltját és elévülhetetlen érde: 

személy- és vagyonbiztonság terén. -

telezőnek állította homloktérbe a tek 

tis:meletet, ami né'1kül nincs hadsereg 

csendőrség és nem lehet társadalom 

Az oltár előtt az ,egyesületi zászl 

szelegtek, kÖzépen a csendőrzászlów 

Az Istentisztelet a Himnusz közös c 
sével végződött. 

A mise után a saopau16i Magya 

dísztermében gyűltek össze a meghí' 

Itt a Csoportvezető .bajtárs mélta 
Csendőrnap és a 85. évforduló jelent 

SZiépen felépített és . elmondott ibesZl 

különösen a csendőrségi szolgálat lé 

vel fog1alkozott. Kiémelte a béke- és 

galom örének áldozatát, ami olYcin so 

teremtett l>ék,ében és hábol'1Úban eg] 

Beszédének ennél a fejezeténél a jeler 

néma felál'Láss~ áldoztak Hőseink él 

tirjaink emlékének. Az ünnepi besZié 

ünneplők megérdemelt, egységes taps 

talmazták. 

Az ünnepséget bajtársi ebéd kö, 

~agyar Ház dísres éttermében, A t 
ebéd után a bajtársi együttlét ismét 

teremben folytat6dott ,és meghitt táI1 

sal a késő délutáni 6rákig tat:t0tt. A 
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sak ésa megjelent barAtok egy ilredvesen 
el1löl.tött magyar nap emlék!évIel hagyták el 
a saopaU!lói magyarság fellegvArAt. 

Argentína 

Argentínai csoportunk az ,idei Csendöma
pot az ottamld februári nyAri S2JÜnet miatt 
Buenos Airesben június ~n tartotta m~ 

... a Magyar Há2Jban 60 s:remély jelenlétében. 
A bajtArSEllkon Imvill je:Len volt az ottani 
MHBK {őcs0e?rt vezetősége és néhAny tag-
r 
ja csaJá.dtagoldml együtt. 

A kegyeleti res7Je május utolsó wsámap 
délután, fényes napsütésben, a német teme
tőben leV'Ö magyar hősi em~kmünél 700 
s:remély jelenJétében az MHBK rendez,é9é

?en zaj-lott le. Megjele;ek az argentJfn had
sereg kiépviseIöi az összes egyesületek ki
lmJldöttci, a cseruresrek és a vallilásfellcltezJetek 

lelkés7Jei, e7Jenfelül argentin és mAs nemze.. 
tektől barAtok. A díszjeleket egy argentin 
ezred.ldirtös tiúdta és a himnuszok elhang

zAsa utAn elsöbbnek egy 'argentin ezredes 
beszélt, ki a magyar nemzet hösiességét és 
á:ldozatait emelte ki a jöVlÖbe vetett hité
vel. Utána C7JeCZ JAnos ' 48-as magyar tá
bornok UIIlakrua. mondott beszédet. Az ille
tö- egy idősebb előkelő hölgy. Kevesen tud

ják, hogy Czecz J'Anos a világosi ,fegyver
letétel után oda !kiivAndorolt, feleségill vet

te az aJckori argentlfn állam elnök leányát, 
tálbornokkA nevezték ki. Ö alapította az ar
gentlLn katonai akadémiAt, melynek elsö pa
rancsnoka volt, a katoooi térképés7Jeti inté

zetet és a !katonai müszaki akadémiAt. Ö 'ké

szlitette az első al"gentfn iklatonai ténképeket. 
Beszélt még egy horvát őrnagy is, nagy tet-

~,.. 

sZlést aratott ő is. lAZ ünnepi besredet P. A. 
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eros bajtársunk mondta, mely rtígy EI. 'ko. 
2lÖIlSIégnél, ,mint a s-ajtóban nagy hatást ~. 

tett. (Amennyiben arm alka!I.om és hely adó. 
dik, külön J.e fogjuk közölni.) Az ünnepélYt 
a három le1kiész imája 7Járta. Az emlIélmn.ii. • 
nél mintegy 20 koszo11Út és '10 V'irágcsokrot 
helyeztek el, az emJ.ékművön JJeVÖ csendör 
mArványemlé:ktáblAt dr. E. >B. tezds egy ba. 

bérkosZOl1Úval ék!esítetJtte. ~ I ~ 

A Cső napi Unnepélyen elsőbben v V. F. 
ems elbúcsúztatta. a tisztsé éről !lemondott 

. P. A ezds-t, ki a cso ortot több mint 

. éven át ve7JettJe és a csoport ügyeinek to
vAbbi vezetését dr. 'E. Bo ezds-nek adta át.... 
kft egyhangúlag" megválasztottak utódnak. 

Dr. E. B. eros is méltatta a ltelépö elnök .ér. 
demeit. P. A. ems meglk.öszönte a meleg el· 
ismerest rés azt mondta, hogy csak köteles. 
ségét te1jeSJÍtette, amiél"t dicséret nem jár, 
bAr az jól esik. ~p úgy, mint egy teoló
gus, amiutAn pappá szentel <ték, élete végéig 

pap marad, még akkor is, ha hivatását Illem 
folytatja, kilép, vagy valamely sza.bá!lytJaJan· 
sAg miatt papi zArdába kenU, egy férfi is, 

kit katonának avattak, mindvégig katona 
marad, úgy él. és teljesíti kötelességét ha
l,állá.ig. KJérte az rtíj elnö~t, hogy razt a kis 
hajót, mely a csppoI'ltot jel!kiépezi, kOMi 
nyozm rIsten segítségével be albba a kikö 
be, melyet szabad iMagyarorszAgnak neVe

~ünk. 

A CSŐ napi ünnepi bes~édet P. J. fhd~ 
mondotta Megemlékezett a m. kir. Csend
őrség elötti időkrol, öss7Jefogla!lta a csend

őrség '1lÖrtlénetét és szervezetJét, felidézte azt 
az orszAgos ünnepélyt, melyten a csendőr

ség 50 éV'eS jubileuma alikalmAval 'az akko- t 
ri Ifiglyelő, \itJéz ~ iBéla aIrtálbonnag)' , 
100.1. f1ebruár ilUn e napot Csendömap-pá 
avatta. MegemIé:kiezett továbbá a sok vesz-

:.AI!leillj){rijl a ire!: világMboru és a forra
alatt, arról ds, hogya csendőr haza-

mindig a legjobb példát adta 

ti figyelmeztetett arra, hogy magyarsAgun
JaIt örizzük meg, hazaszeretetünket és tra
cIlciónkat ültessük At gyermek!einkbe és az 
_rAcióban magatartásunk és minden 
c:se'ekedetünk olyan legyen, hogy azzal a 
Jllllg)'ar népet az idegenben megismerjék és 

saegszeressék. Több példAt sorolt fel sze
JDélyes tapasztalataiMl, hogy Dél-Amerika 
_ áHamálbe.n irAnyunkban sok rokonszen-

, elismerést és HazAnk helyzetéhez meg-
tal AIt. A halottaink iliAnti Ikegyeletből 

IZ egybegyűltek egy percnyi csendben áll
tak. Ezt követte a bajtársi ' vacsora, mely 
IrIedélyes hangula,tban az éjf,éli órAkig tar

tott. 

Sydney, Ausztrália 
A sydneyi (N. S.W., Ausztrália) csopor

tumt 1966. mArcius 26-án este 7 órai kez

dettel a sydneyi ~ Magyar HázJb.an 90 főnyi 

CIeJldörbajtárs, hozzAtartozó és csendőr

bartt jelenlétében tartotta meg csendőrnapi 
vacsorájAt. 

Az Unnepi bes:zJédet Rlev. Kandó Ferenc 
. mondotta. A beszéd címe "Húsz évvel 

bb" volt és a csendőrlelkiségrol szó
lott. 

A nagy tisztelettel körülvett illusztris rk. 
a6nok: többek közt a következőket; mondot
ta: - ,,A m. kir. Csendőrségneik, mint egy 

lIIII1tánS arculatú, határozott célkitűzéssel 
I'Ddelkezö testületnek, amelynek nehéz, 
4IIJéni önfe1.AldoZJást igénylő, sokszor félre

fItett és népS7JeTÜtlen feladatokat is kellett 
~, természetszerűleg meg11elelő neve
M.beli, lelki, erkölcsi és nemzetpolitikai ki-

képzésben kelle tt részesülnie. Hogy ez a 
kiképzés és fegyelem megvolt nála, soha 
senki se tagadta és még ellensé~ is elis
merték. Célja az ezelléves magyar lkirálysAg 
belső rendjének és biztonsrágának szolgála
ta volt. A csendőrlelkiség alapvonAsa és 

jelleg:lJetessége tehát az ezeréves magyar ki
I1ályi álla:meszmény, annak szeretete és oda

adó szolgálata ... 
A magyar csendőr azáltal, hogy a rend

nek és közbiztonságnak szolgálatában ál
lott, a konkrét politJikai 'AllamformAn felül 
egy á11:alAnos emberi jót és nagy ügyet 
szolgált. lA politikai á:llamformától függet
len, - közvetlenÜ!!. Istenakarta jót, ami alapja 
az emberek IbMres egytittélésének, anyagi 
és szeHemi boldogulAsának, -lellk.iismeretük 
sza,badságAnak, hitük sZaJbad megvallAsá
nak és gyakor lAs ának . .. Ezen es~mény

indokok nevelöereje a csendőro~ben oly 
hatékony volt, hogy eziideig megőrizték 

csendőr öntudatukat, fegyelmezettségü1ret, 
testüileti s:zJeHemüket, annak ellenére, hogy 

a tényle~ szolgálat tápJAt két évtizede 
nem kaphattAk meg. Ami azt bizonyítja, 
hogy fény,esen kiállottálk a szétmá!lIAs pró

báját, ami még a tüzprobá:nAI is erősebb ... 
A csendőrJJelkisrég Vlégső kikristályosodAsa 
tehAt az, hogy s~em 'előtt tartva a megta
nult és gyakor.Iott áLtalAnos emberi rés Isten
akarta közjó szolgAlatot, ügys:reretetJüket, 
fegyelmezettségüket, tudAsukat álrLftsAk be 
mindenütt - otrt, ahol éppen vannak - a 

mindennemű magyar ügy, az összetartás, 
meg békéltetés , egytiUdolgozás, hAtorítAs, 
erősítés , a magyarság, kereszténység és az 
Isten szolgAlatAba. His~en mindnyájan egyek 
vagyunk IKrisztusban rés Isten gye.rnnekiei va
gyunk. Ez a csendőr lelkiség kiteljesedése 
az emigrAcióban!" 
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Kandó rfőtíszteiendő 'lir mágasszá:rnyal'á

sú beszéde és abban követendő irányelvei 

a meghatódottság .kiönn)"eit csalta a jelen

,l:évő Ibajtársak sremébe. 

Az egybegyült Ibajtársak a késő éjjeli 

órákig 'beszélgettek a iiehér asztalnál és egy 

kellemes, kiváló est emléke ivel tértek ha

za otthonukba. 

Melhourne, 

Ausztrália 

A melbournei (Vic., Ausztrália csoportunk 

vezetőjét munkája és Üzlete I(hét naEQLdol

~oÚk reggeLtől éjfélig) akadályozták az 

~dén is, hogy nagyobbszabású csendörnapot 

S21ervezzen. Ettől függetLenül február 12-én 

>és l3-án étkezdéjébe betJévedt csendőr baj

társaival külső ünnepség nélkül, de lélek

ben annál mélyebben emlékeztek meg a 

véráztatta magyar Haza csendőr hőseiről >és 

mártirjairól. Több bajtársunk otthonaikba 

hívtak össze kisebb csendőr társaságot és 

ök is me,günnepeluék a m . kir. Csendőrség 

emléknapját. 

Pert Ausztrália 

A perthi (Nyugat-AusztráLia) csoportunk 

kis csoportja hagyományainak megfelelően 

az idén is hossru körlevélLel lepte meg cso

portjának tagjait, melyben egy meleghangú 

közvetlen bajtárs szólt a csendőrökhöz és 

méltatta a napot. 

Február l2-én a csoportvezetö lakásán 

gyültek össze a bajtárSak és csendőrbar~, 
hogy emlékezzenek hajdani TesUilletünkre. 

Február l3-án páter Fazekas János S.J. 
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a magyar s:ziéritmis&i, in(g a ref. és ev. Is. 
tentiszteleten dr. Domahidy András , egyház. 

verető imádkozott a m. kir. Csendőrség;ért 

és mondott :k!önnyek.ig me,ghat6 szép besZé
det, méltatva TestüleUünk érdemeit, h ÖSi ál. 
domtait a háborúban, emlékezve a márti. 

rok sokaságára arabhazában, bajtársaink 

nemes erőfeszítés'eire az emigráciöban, mely 
minden magyarnak példaiként mutatja az 
utat a srebb magyar jövő felé. 

Adelaide, Ausztrál" 

Az Adelaide-i I~Dél..Auszt11ália.) csendör 

baJj társaik az idei CsendŐ11Il3pot február 20. 

án 'Vasárnap ~és2lrulipOS osadádi kirándulás 

keretében tanto1Jtáik meg. Baljtnsaink csailád. 

iUlkikraJl és ,bal"árt:.a!ik! együtt gIépkocsiJkon az 
Adelaide fövárostól 50 mérföldre Levő La!ke 
Alex:am.ciriJna pal1tjára utJazJtaik gyönyörű ta· 

vaszias idöben és ott a napot rkelJlremesen 

töltötték együtt. Bbédrö1 a helybeli bajtár

saik gondoslkodtJaik. A csopont ve@töje mél· 

tatJta a nap jelen1lőség;ét és megemlékezett 

a csendőr hősökröl és mártírokról, vallarmint 

a közeli multban elhúnyt bajtárS31kr6l. A 

csendőmapi kirándulás l1észtvevöi a szép 

nap emLéIk:ével a Mső esti óráJkiban té~k b . 

za otthonukba. 

A baj,támsraik ezen aJlilG1IlommaJl vettek részt 

a csendömapi öSS2lejövetelen a legrna;gyohb 

számban és <ez 'Volt az első a!lJkalQIll, hogy 

~kleriiJlt a baljtá'l'SIaIk családjait is összeh~, 

Fenti nagyobb csoport jaink után szór' 

ványaink is megemLékeztek a Csendőrnap' 

ról, bárhová is vetette öket a sors tragédiá· 

ja a II. világhábol'Ú ut.An. 

ér~eztek a csendőrnap megünnep

a kanadai r{iudburyból, a dohányvi

Stájerországból, Karintiából, a né-

~~~~~OOi~l, hol sokszor csak 2-:3 
tudott összejönni, de lélek

egyek voLtunIk: 1966. február l 4-én. 

A harrowi és windsori swrványunk a 
~iti MlHBK által renderett csendőmapi 

JIIlOOPSégeIren vett r1>észt. 

Csendőrvacsorák voltaik még Cleveland. 

ban (Ohio, USA és IBuf,fa:J.óban (N. Y ., ,uSA), 

ezekről az ünnepségekröl a clevelandi baj

t ársak "Bgyesületi iÉrtesítö"-je adott ki 
részletes beszámolót. 

-0-

~ 
A MKCSBK veretőség megállapítása sze-

rint a csendőrszellem vá.l,tozatlanul él, baj

társaink mindenütt teljesítik kötelességüket. 

A hévizi csendörtiszti üdülö beutaltjai 1944-ben 

.. 
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Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 

A csendőr töIlténeldmkönyv kéWata vonulásáról 'a Fd.vid&re, KárpáJtaljám, 
igen etlőr~haladt stádiumlba é:r!kezeUt. A Erdélybe és a D81vidélkre. Az dső köz. 
munlkát végző és :ismét egyetemre járó bimonsági szervezés a VÍ$zacsarolt terü. 

szJds bajtársunlk kiválóan állitotta ösz- lert:.eiken. 
sze a történeilimi J1és7Jt. A könyv fejeze- 5. A ga:lánilJai csendőr zászJlóalj harcai 

teit a közcl jövőben lközread juk. . CsepalszJigeten." .. " 
Addig is azonban wv.á:bbi adatoikra 6. A csendorOk Budapest vedclme. 

van szülkség. Kérjük mindazon Bajtár- ben ,1~44-45-be~~. . 
'nIk :t J.:A. , lenti. problémáikat ismeriik, Hálásan vesszülk, ha a fentlelkre von 

Sal a:, K.IlK. a ,., ilkIk.J1. . 
hogy azOkat részleteoon (nevdklk.el, dá- kozó, fé~yképeket, .. ~J~g~, OK.e~" lr~ta. 
tummal és a hetlységeJk megnevezJésével ; kat es konyvelket roVld ,Idore B~J~aínk 
írjálk le és sürgősen jutJta.ssák el a Baj- renddlkezésünkre ~l~ák bOCS<lik~l :. be 
, . L él :ooxikesztősé~J.. ez: F onJtos ! MegvolOll"e, vagy ' O! CSIOIl' 

tars:L ev s 5'""'~ ZI L" A d'" 
1. A pandur rendszer szervezete és ~~ "P~es ~ or~ ': csen OI'Seg 
"lködése 1867 és 1881 között. toJ1éénete es TISZa Mil!Ga. "Magyaror. 
~. Az OSZJt:rák zsandárság átszervezése szág rendőrségénelk töI1tlénete" c. köny
Erdélyben csendőrséggé 1867 után. Az velket! Mindkét könyv rendlkívihl fontos 

Erdél . Coondőrség" szervezete és mű- volna a csendőr töIlténderrn összeállító-
ködése~867 és 1881 !között. jának! A külddményelket, fénylrepelket, 

3. A csendőrség szerepe az I világlhá- leírásokat sürgősen válrjulk! 

borúban. --()-
4. SzeJmtanúlk lffirá:sa a csendőrség be-

• Felhívás valamennyi Bajtársunkihoz ! .-
_____________ Egy NémletorszáJglhan élő és 
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MKCSBK-ba ntml tartozó cső. fötö 
ŐI1lnester kb. ikét év óta több levélben it: 
letéktelenül kritikát gyakorolva, kihívó 
és sértő módon támadta és vádolta a ve
zetőségünlk elnőkét és a B.L. szenk~
tőjét. A kÖ2Jclmul~ban pedig az rn:u~: 
ráció CSŐ tiS1J1:jeinek és cisztlhetlyeUtesetnCi' 
címzetJt 'körlevél kiséretében kiadta aZ 

elnőkünlk 'hozzá in1Jéretrt: utolsó és ugyan
csaJk sértő hangú válaszlevelének hlbá: 
san sdkszorOOÍltotJt másolatát. A kísérD 

II1Ir.V't::lU\.IH most már nyilvánosan meg
vádaSkodásait. 

De nerrn sdkswrosítotJta és netm mellé
, sőt meg senn említette a saját sér

tJj leveleit, amelydkikel a sére!l!rn:ewtt vá
JaS7Jt kiváll to1J1Ja. 

A MKCSBK ltis7JtáJban van azon ~ 
tPOI"Ú !körüilimérmydl, hogy a séctJege:tést 
kt:zJdő és a nylli ievelrt ~bocsátó főtö1'ffi. 
JJjta megett egy idősebb magas remd
tdrozatú csencffir törzsti.szJt áJJl. A levetle

kiboc:sáJtó főtönn. csaik eszköz voIt 
·ben. Az elnől.<Jhöz intézett levelei 

e vannak az őt i!lyen1J6n eszJk.ömetk fel
Jraszn.Mó idősebb ItÖrzstiszJt kifeje:zJési for
máival, melyet: mi nagyon is jól isrne
rüdk. Lévén ő lrrnJmJárOn. több, mint 10 
esztendeje a MKCSBK dlenes munka 
& eI1kölcsi hitdrontás gyu jtóponJtja. 

nyen tmlIbocrell mi nerrn tárgyaJunk. 
cm vesziinlk részrt: III1Jeddő viItálklban és 

a jövőben. az ilyen és hasonJló támad á
dra. sem a vezetőség, sem annak el
nöke nem fog váJlasrolni. 

Ezzel az ü a MKCSBK-Vezető-
s6g rés2Jéről lezálI1tuk. 

KözponJti seg61yaJaptmlk: a közeilimult
ban öt IKKA csomagot Iküldötrt: az óha
zálba rászoruló ha jrtá.rsa.i.nlkna, vagy 
hozzáJta.rt:ozóknalk, vaiamint $261.45 ösz
szeget jUltJtJatott el 13 Szen:!: László Társa
ság kaí'iíhrtiv céljaira Németországba. 
Da1?iary-i csoportunk $50.00-4: ' adomá
ii'yowtJt a hclyi. SzabadSágharcos Szö-

/ vets6gneik. i 

r Adalkozásdk a ,ikilldötts6g" -i a!lapra: 
Z. J. ezds $26.75, B. F. h. i1hdgy $25 .00. 

A küJldöttségi a:1ap banlkibertlétje lapzár
tafkor kiamaJtaiVM egyiitJt $1,359.03. 

A .MKCSBK vezetőség tiSLJteleg Baj
társaink kivá1ló áldozaJtOOés-li;ége elŐltrt:! 

KJérjülk az USA-ban élő bajtársainlkat, 
hogy SÜTgősen közőljék "Zip-aode" szá
mulkaJt, mert e né1lkÜil 1967. január 1 
után az amerilkai posta nJtmllk!éibesít kül
deményeiket. 

Adakozások 

a Bajtársi Levélre 

v. Á. A. Z. e2Jds $1.07, v. Sz. F.-né 
$2.14, Cs. B. ezds $2.14, B. J. őnn 
$1.91, M. L. szds $2.62, J.J. $2.07, 
sydneyi csopoot $23.93, B. A. őrm 
$10.71, H.A. tőnm $5.36, P.A. tőrm 
$15.00, v. K. Á. g. alez $2.67, F.F. 
ŐI1gY $5.00, B. J. g. SlJdS $6.00, B. .J. 
tŐI1ffi $3.00, D. I. ttőrm $1.50, F. L. fő
tÖI1ffi $8.55, K. A. flhdgy $3.00, K. J. 
szalkv $6.00, K. F. tŐJ1ffi $3.00, N. J. tb. 
ai) $3.00, K. I. főt.ötim $3.00, K. L. 
tőrm $3.00, K. L. aJlez $3.00, S. P. 
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őr1m $3.00, Sz. M. főtönm $3.00, v. Sz. 
J. őItrn $3.00, Sz. P. g. szds $3.00, v. Sz. 
L. ezds. $3.00, T. J. szakv $3.00, U. M. 
g. hdgy $3.00 Z. L. őrm $3.00, O. J. 
főtöI1m $4.00, dr. P. Z. szds $6.00, v. 

dr. Sz. S. g.i1hJdgy $10.00, E. L. főt:önItl, 
$10.00, S. M. főtőrm $10.00, v. Cs. l. 
tőmn $10.00, J. P. főtőI1m $10.70, v 
T. B. v. rorm $2.00, B. B. SZaJW $2.00' 
S. J. szaJkv $5.00, dr. F. K. fhdgy $ 10.00: 

Á. A. Z. ezds $1.07, K. G. fhdgy $16.05, 
v. K. E. fhdgy $5.35, H. F. főtörm 
$3.22, dr. K. L. SlJds $10.73, Cs. F. őrm 
$5.00, F. K. f&törm $5.35, v. Á. A. Z. 
ezJds. $1.07, v. T. P. F. ooez $6.00, ~ 
gaI')'1 csopoIlt: $35.00, Sz. J. onn 
$10.70, E. F.-né $2.63, dr. B. K. szds 
$5.37, v. V. B. hdgy $10.55, perseJ.y
gyűjtés la wellandi cső. pikrrrilkoo $16.30, 
dr. v. H. B. $3.82, F. F. alhdgy $1.00, 
v. Á. A. Z. ezds $1.08, F . L. S'mlkv 
$10.72, Sz. M. zls $10.72, J. J. őnm 
$10.72, P. A. őrm $10.72, H. S. z,Js 
$5.36, F. J. alihdgy $5.36, L. F. smkv 
$5.36, K. Gy. fatörm $2.14, v. Á. A. Z. 
ezx:ls $2.14, Nt. SZ. J. $2.14, v. V. B. 
Ihdgy $2.14, P. V. $2.14, chicagoi cs(}

poot: $32.19, v. M. Á. szds $10.72, v. 
L. B. a!litJbgy $2.00, B. J. szalkv $3.00, 
P. I. őnm $5.00, D. D. szds $15.00, sao 
pauloi csoportt : $10.72, tourcoingi cso
port $21.40, .:,aigarri csopoIlt $23.00. 

Adakozások 

a Segélyalapra 

Felhívás 
csoportvezetőinkhez 

és hajtársainkhoz 
. 

A szabadságharc 10 éves évforduló. 
ján rrrinden erőnlld1rel segítsünJk orikölcsi. 
leg és anyaJgill!ag S1JaJbadságlharcos Szövet. 
ségleinlk munkájáJt! Az évfordUiló méltó 
megi.iJnneplése u jból jele:n:ros e:serrreny 
szwőhazánlk f e1szalbacliJtása érdeJk.6ben ! 

--o--

Mindazon csopootjainJk, Ikilk e1Jévre 
még nem IkUld1Jék el h.ozzájárulásubt a 
Bajtársi Levél-re, vaJlaminJt: hátraJMkban 
lévő Ba }társaJi.nUc., Ik.ü!ld j ék be micló'bb 
adamányukrut, hogy a Bajtársi Lev6l r;z

évi utolsó száJmla ,aBQadálytalanul tm . 

lenlhemm. 

Felhívjulk. ,a figyeImeil: a !központi se
gélyalap táJmbgatására is, hogy K~
CSOllyva újból segithesrunlk a szül(lhaza-

v. R. J. őrm ~26.88, K. G. fhdgy ban élő öreg, rdklka.nt és beteg Baj~
$10.70, bethlehtmU csoport: $5.36, P. A. sainJkat és hozzáJtartozóikat vallalmlÍnt oz-
tőmn $5.36, v. V. B. hdgy $10.72, E. M. ~ 'nlket" áinlk:rut ' 
h.fhdgy $10.72; oalgaryi csoport $.íQ.OO.,. vegyen es arv . 
B. S. szds $40.00, v. R. J. őrm $26.75, A tehetősdlctől várjuk a bdize;tJ~e~ 
v. Sz. K. szds $20.00, G. F. őr!m $20.00, a küldöt:tségi alapra, tlengeren.túli

ak 

R. J. főtőrm $20.00, Sz. S" tőrlm $15.00, kü:ldjeneJk erejülkndk megfdlelő .. 
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~~~~~~~~~~~:..- csapatOk nyilvános rendezvénycin. Mind
azon maJgywl<&ta h.elyeJken., hdl nlnCS 

ezzcl elszJálmolámnkiait egy1bohoz- lnJég cserlktészcsapart:, oogítsélk elő megala-
a naptári évveJl. kul.á.suikJart:! 

MKCSBK műlködéséneJk egy]k prog
.,nrnpontja em:igt1áns ilfjúsáJgunIk, így a 
jIiIg'Y'aT cserikésmnozgalom erlkölcsi és 
~ támogartJása ! Bajtársamk, cso
r,-tjaink nyújtsanaJk segítőkewt a ma

csettikészcsapaJ1Jdk szervezésénél, fenn
ál és jeilen jendk. ImJeg a cser1kész-

Bajtársi hlreinlIret, HalotJtainJk kÖ2ll!é
sét, hősi és máJIltínhaJláJlt !haJlt BajtáJl"SaJÜruk
ról szóló heszámolót, Gci:váióan tanuló if
juságunJk eredmény/eit stb, stlb, ihelyszü
k!e mla1rt: - a lhosszÚI'a nyúlt csendőr
napi beszámolók !köV'Cltik~boo - a kö
V'etJke21Ő szám~an fdlytatjuk! 



HIVEN BECSÜLETTEL 

MINDHALÁLIG! 

tt 

VITI:ZUL 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazAban, 

Hiszek egy isteni örök igazsAgban, 

Hi.szek MagyarorszAg feltAmadAsában! 

Ámen. 

KanadaI MagyarsAg nyomdAjában, 353 Spadina Ave., Toronto 2B, Ont 


