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Gondolatok Argentinában 

HŐSÖI{ NAPJÁN 
Szeretett Vendégeink, kedves 

Bajtársak! 

"Az nem lehet, hogy annyi szív 
hiába onta vént!" Amil~or az előt
tünk levő emlékműre eu a monda
tot felvésettük, feltettük a kérdést 
és mindjárt ~eleLetet is, hogy hőse
ink nem hiába haLtak meg? 

Mégis a háttéJlben ott Lappang a 
kétely, a kishitűeknél és lemondók
nál, hogy minden áldozat hiába 
volt. Nem kellett volna meghalni
ok. Kár volt a háborúba belemen
ni, az első világháborúba, aminek 
a második már csak a ~oIytatása 

volt. Van egy moodás, hogy nem 
élhetek békében, ha a gonosz 
szoms~éd nem -engedi. 

Egy profán példát említve, a fa
lu legjámbombb legénye elmegy a 
kOCsmába egy pohár borra és egy 
6ra múlva megbilincselve viszik el 
<lIDnan, mert egy embert megölt. 

tudta előJle, hogy ott társai 
be1ékötnek és támadóját le fogja 
ütni. 

Az öregebbek közülünk bi'zonyá
ra visszaemlékeznek az 1908 és 
1914 év közötti időkre, amikor Eu
l'Ópában a külpolitikai helyzet 

kiéleződött. Kezdő-

dönt Bosznia-Hercegovina annektá
lásával, folytatódott a balkán ihábo
~al és végződött a sarajevoi 
gyilkossággal. Hogy egy magyar
eLlenes trónörökös haláláért érde
mes volt-e nekünk magyaroknak 
háboruba menni és annak végével 
országunk. és népünk 2/3 részét el
veszteni? Tudjuk, nrem volt érde
mes. Mi a történelmünk folyamán 
sohasem mérleg,eltük, hogy mit ér
demes és rniIt nem érdemes tenni, 
miböl lesz hasznunk, miből nem, 
hanem a lovagiasságot helyeztük 
elötérbe. Mindenkinek h i t t ü n k , 
mindenkiben bíztunk, vállalt köte
lességeket hűségesen teljesítet
tünk, esküt nem Iszegtünk, senkit 
hátba nem táimadtWlk, s ezekkel az 
enény:einkkel minden nemzet visz
szaélt. 

Amikor egy ellenséges nemzet 
saját érdekében és ellenünk a pári
zsi béketárgyalásokon nőket is sze
Jlepeltetett, mi elküldtük az öreg 
Apponyi grófot, hogy ő majd euró
pai tekintélyével, többnyelvű nagy 
felkészültségével meg tudja győzni 
ellemeleinket egy igazságos béke 
érdekében, akkor az láttuk, hogy 
az öreg urat megtapsolták ugyan, 



de a félvlilági hö1gyeknek nagyobb 
sikierük volt. Ezt az aljasságot még 
eIJrepzelni sem mertük volna. 

Visszatérve az elsö világháborút 
megelözö kritikus napokra, ami
kor Ausztriát a német, a srerbeket 
az orosz kOm1ány biztatta, hogy ha 
kenyértövésre kerül a sor, akkor 
melléjük fog állni, a mozgósítást 
eldöntő koronatanáoson mÍlniszter
elnökünk .tiltakozott a háború el
len, békés megoldást ajánlott, de 
evedményt nem ért el. Erve mi hü
séggel és becsülettel vállaltuk an
nak minden áLdozatát és kockáza
tát. Azonosítottuk magunkat az 
osztrákokkal, kiket elsősorban ért 
a sérelem. Mi akkor velük egy vi
lághatalmat képeztünk és azt nem 
bonthattuk meg, ugyancsak beosü
letböl. 

Arról nem beszélek, hogy ho
gyan hálálták meg ezt nekünk az 
osztrákok. 

Nem óhajtottunk elLenfeleinktől 

egy barázdált sem elvenni, hisz elég 
nagy, mindenben bővelkedő orszá
gunk volt, melyröl egy költő azt 
írta: "Ha a föld Isten kalapja, úgy 
Hazánk bokreta rajta". Hogy erre 
a háborúva nem voLtunk elkészül
ve, bizonyítja a legjobban az, hogy 
huszárjaink kék mentében, piros 
nadrágban és sipkával, a dragonyo
sok ~én)lles <sisakkal, tüzérjeink sö
tétbarna zubbonyban, kék nadrág
ban, agyalogsági tisztek messze 
feltünő sárga tábori ővvel, osillogó 
karddal vonultak háborúba. N em 
mi akartuk ezt a háborút. 
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De kell~e egyálitalában háború_ 
nak lenni? Nem lehetne a nézetelté_ 
réseket és felimerűlő vitás ügy.eket 
békésen elintézni? Sajnos nem. Ezt 
látjuk most is, amikor 21 év után 
sem tudtak békés úton rendet te
remteni, jól lehet, hogy közel ezer 
lwnferenciát és megbeszélést tar
tottak a fegyverszünet óta, nem be
sZJélve arról, hogy messzi keleten 
évtizedek óta ropognak a fegyve
rek. 

Kcisztus is hal1cot hirdetett a 
gonosz ellen és nem meghunyász
kodást előtte. A ,természet is örök 
háborúra va:n berendezv'e. Minden
nek van ellensége, nemcsak az em
bernek, minden állatnak, növény
nek, sőt ásvátl1ynak, de még a köuy
Vlek nyomdafestékének is. Akit ér
dekel a csillagászat, tudjá, hogy a 
Vlilágürben is nagy csaták folynak, 
ég~testek robbannak és újak szület
nek belőlük. 

Azt Lehetne mondani, hogy mint 
a viharva szükség van, hogy utána 
ti'5ztulit levegőben az erdők, mezők 
és vetések új lendületet vegyenek, 
éppúgy egy nemzet éLetében is 
szükség Vian viharra, mert máskü
lönben elpuhul, elveszti erejét és 
egy másik kellekiedik föléje. 

Attilát fogadó egyik francia püs
pök ezeket mondta városuk kapu
jánál a fejledelemnek: "A töl1téne
lem tanulsága, hogy az emberi faj 
kőnnyben és vérben újhódik meg. 
MÍJIlden nagy viharban sok a törés, 
romlás, pusztulás. Tem1ések sárba 
vesződnek, nyájak szétszóródnak, 

kiszakadnak tövestől, sziklák 
""'<:ll1lOlmllmal:K és zúznak élőket. Meny

nyi kár, mennyi siralom az omla
dékokon! De ha a vihar elzúgo.tt, 
éltető erőVlel teljesedik meg a le
vegő. A ledölt fa gyökere három
szorosan hajt s az emben lélek 
munkára buzdulva folytatja éle
tét". A püspök ezzel adta tudtám 
Attilának, hogy nemzetét és orszá
gát. nem lehet elpusztítallli. 

Az élet mindenkilI1ek egyéni hábo
IÚja, melyet végig kell küzdenie, 
ba élni akar. A harcolni nem aka
ró, vagy magát védeni nem tudó 
;nemzet elpusztul. Csak a bátor és 
merész éli túl a másikat. A meso po
t6miai őshaza 6000 éve után is 
SUnk, bár megfogyatkoZVla, de 
minden vihW1t kiállva, míg más na
gyobb nemzetek eltüntek a törté
nelem szíinpadjáról. 

Mi élni akarunk és fogunk. 

A Teremtő az embereket szabad 
akarattal, szívvel, ésszel és jó S2Je
mekkel láltta el, mégis sötétségben 
botorkálUink és nem akiarjuk észl'e
~, hogy fejünk felett süt a nap. 

Az embemek legnagyobb el1en
az ember és gyűlölete nem is~ 
határt. Ezen csak egy iSlteni 
tudna változtatni. Ezért van-

lilik a háborúk. Úgy néz ki, miInt
lia az emberiség, valamely pokoli 
trO által hajtva, saját magát akar-

kürtani. Amikor megkérdezték 
40 tein professzort, hogy mit gon

~ lesz-e 3. világháború, azt 
'tbQndta: "Azt nem tudom, de tu-

dom, hogya 4.-et már csak nyiJak
kal és buzogányokkal fogják meg
víVln1i az emberek." 

Vannak, akik ·azt mondják, hogy 
egy háJboru a nagyiparosok érdeké
ben zajlik le. Hogyahadigyárak 
reszvényei egy fegyvel1es összetü
zés folyamán emelkednek, az ter
mész'etes. A kÖzépkorban nem vol
tak nyíl- és bunkógyár részvénytár
saságok és mégis voltak háborúk. 
Nagyobb hltelt lehet azonban ad
ni annak, amÍ' minket érint, hogy év
tizedek előtt titkos erők elhatároz
ták, hogy a legerősebb keresztény 
államokat, nevezetesen Német
országot és az Osztrák-Magyar Mo
llail'chiát szét kell darabolni. Erről 
~evesen tudnak. Sajnos ez be is 
követkerett. Évszázadokkal ezelött 
város város ellen indított háborút, 
vol1Jak rablóhadjáratok is bérelt 
idegen hadsereggel, az úJ korban 
már védeLmi, megelőző vagy tá
madó hadjáIiatokról beszélnek, 
utóbbiak gazdasági ~agy politikai 
élettér nyerés e végett. 

Mr magyarok többnyire csak vé~ 
dekezö, vagy megtorló háborúkban 
vettünk Ireszt, másokét nem vettük 
el és amikor birodalmllll1k határait 
3 tenger mosta, akko.r az önkéntes 
szövetség, vagy ügyes házasság
kötés révén jött létre. Azokat a 
hadjáratokat, melyeket kis:ebb ke
retekben nyugatra hajtottunk végre, 
amikor a templomokban azért is 
imádk,ozta.k, hogy a magyarok nyi
laitól Isten öket óvja, inkább lovas
bravúrok voltak, minden hódító 
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szándék nélkül, amilyeneket más 
népek is megtettek. 

Hogy ezek fosztogatással és sar
colással jártak, azok az akkori é let
hez tartoztak és nem volt becsület
be vágó ,a nemzetre. A Raubritte
rek saját hazájukban tették ugyan
ezt kts mévetben, s közöttük elö
kelöségek is voltak. Különben a 
sarcolás ma ~s folyik, úgy hívják, 
hogy "jóvátétel" és "kereskedelimi 
szerzödés" . A késöbbi időkben Má
ria Terezia és a többi Habsburg 
alatt folytatott háborúkban, az ,el
sö vitágháborút megelözöen, fran
cia, német, lengyel, olasz területe
ken résztvett magyar csapatok nem 
Magy:arország é rdekében harcol
tak. Abból semmi hasznunk nem 
volt. 

Rágalom azt állítam.i, hogya sok 
százezer hősünk nem a Haza be
csü1etéért, népünk életéért, hanem 
K!rupp, Skoda, vagy W,eiss Man
frédért halt volna meg. Elmentek 
lelkesedésböl, becsületböl, hüség
böl a Hazáért, szülöföldjük, család
juk, kis házuk védelméért. Védték 
azt a helyet, ahol születtek, ahol 
szüleik nyugszanak, családjuk él 
és ahova ,egyszer ök is örök pme
nöre térnek. Azzal a tudattal hagy
ták el a fatomyos falujukat, hogy 
esetleg oda soha többé vissza nem 
térhetnek, . szevetteiket soha többé 
nem láthatják. A magyar l1epülö
nek nem kelett dollárokat igérget
ni, mint máshol tették, a bakák mö
gé nem kellett géppuskákat állita
ni. 
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Van, aki kél'dezte, hogy mit ke
vestünk mi a Piavénál, vagy a Don
nál? Ha a hamnadik szomszédom 
háza ég, akkor nem várom meg 
a kapuban egy vödör vízzel, h ogy 
mikor kap bele a tüz az én házam
ba, hanem elöre megyek 01tani. Ha 
árvíz van, akkor a gátra kell men
ni és nem az ablakból nézni, hogy 
jön-e vagy nem. 

A történelmet törvénynek kell 
nézzük és bele kell nyugodjlllIlk, 
hogy mmden békeszeretet hiába
való. Nincs örök béke! Az élet sem
mit sem ad ingyen. Mindenért, a 
békéért,az él'etért és m~nden falat 
kenyérért küzdenünk kell. Ahol pe
dig küzdenek, ott halottak is van
nak. EZJek a mi hűsi halottaink, kik 
iránti kegyeletböl ide ,eljöttünk. Ök 
aZl't haltak meg, mert ' Hazánkat 
védték, hogy mi, akik megmarad
tunk, tovább élhessünk. Minden 
családnak megvan a maga ~elejt
hetetlen hatott ja, eZJért szívünk 
ma egyszerre dobog érettük. 

Egy monumentális szobrot kelle
ne emelnünk 'részükl'e és ha ezt 
megtehetnénk, melyik névtelen ka
tonának alakját helyeménk a t a
lap:z.atra? A rohamozó gyalogost, 
akinek mellét több golyó fúrta át 
és szeI1ettewe gondolva roskadt 
össze? Bgy huszárt, aki képes volt 
géppuskák gyilkos tüzében puszta 
karddal lovával ,együtt a biztos ha
lálba vágtatni? Egy fötüzért, aki 
utolsó ga-ánátját kilöve pisztolyával 
védi ágyúját és azt átölelve halt 
meg? Vagy a többszörös túelröve1 

~rnbeszálló páncélos ka tonát? A 
bátor repülöt, aki kis gépéve l ne
héZ bombázókat lö le és ott pusz-
tul ö is? Egy csendört, aki társával, 
elhagyatva egyezeréves határon, 
jgJekszik néhány puskalövés sel 
y.jsIsZatartani a havas okon beszívár
gó ellenséget, v:agy egyet a több
f!I,N közül, akik Budavár ostl'omá
ban honvéd bajtársai mellett közel 
az utolsó 'emberig odavesztek? Az 
ejtöemyöst, aki messze az ellen
séges arcvonal mögött szállt le, 
legtöbbször, feladatánal{ elvégzése 

_ ... _ .. , a biztos halálba? Egy müsza
• katonát, aki nehéz aknatüZJben 
balálos sebével még továbbépíti a 
bfdat? Vagy egy öreg népfeLke}öt, 
aki a Kárpátokban bevetve, civilru
bában harcol és örökre ottrnrurad? 
A hiradót, aki távírójára borulva 
találtak megfagyva? Egy tábori 
lelkészt, aki mint zászló,djparancs
nok esik el? Vagy ,egy csapattisz
flet a hűsihalált halt tízezvek kö
zül? A vezérkarit, aki az ütközete
ket tervezte, aggodalommal irányí
totta és nehéz feladatában repülö
bomba tépte ,szét? De 1ehetne foly
tatni ezt a felsoroLást még meg nem 
nevezett fegyvernemek höseire is, 
IZ orvosokra és vÖl'öskeresztes 
'dpolónőkre, akik életmentö mun
.kájukban légiriadó alatt is végez
~ a műtéteket és ott érte öket a 
~. Nem lehet különbséget <tenni, 
-.y mely~k sorol a másik elé. 
~d drága hőseink, akik egy sor
""Ill állnak. 

Nem reledlrezünk meg a hüsé-

ges vértanukról sem, akik hitükért . 
és Hazájukért adták oda életüket 
és szenvedték végig a poklok min
den kínját. Az egyház szentté avat
ta vértanúit, mi katonák és oivilek, 
mi is megadjuk mieinknek a nagy 
t~szteletet. Megemlékezünk a z 
1956-os szabadságharcot végigküz
dö fi:úkról, leányokról, munkások
ról, katonákról és civilekröl, kik 
hősiességük ragyogó példájával 
történelimünk könyvébe egy arany
lapot tettek. De azt se ~elejtsük el, 
hogy őket egy nagy nyugati állam 
Viezetöi rádióüzenetek útján kitar
tásra biztatták, segítséget ígértek, 
de gyáván cserbenhagyták és ami
kor céljukat elérték (Szuez ,bizto
sítása) kijelentették, hogy nem tü
l1ik a yaltai egyezmény felbolIitá
sáto A későbbi véI1es megtorlások 
alatt megöltek vére és az elhurcol
tak szenvedései az ö lelkükö n szá
vadnak! Hol állnak ezek a cselszö
vök azoktól a fogalmaktól, melye
~et mit a becsületröl alkottunk 
ezeréves Hazánkban? 

K!edves 11estvéI1e~! Tanuljunk 
ezekböl. Ne legyünk hiszékenyek, 
csak magunkban bízzunk. A tria
noni szerzödés aláírását is triik
kökkel és hamis biztatás okkal csal
ták ki belőlünk. Merem állítani, 
hogy ha nem Lettünk volna olyan 
lovag,iasak, mint amilyeneknek 
minket a világ tart, hanem erősza
~osak, oselszövök, mint mások vol
tak v,elünk szemben, akkor a ,tria
noni béke ilS másképp dölt volna ,el. 
Ha ágyúkkal jönnek ellenem, nem 
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-; Hösök napja Montreálban 1967. május 28-án ~ gyönyörű és 
agyar modem magyar római katolikus templom kertJében. 

A MKCSBK egyik központi i tisztségviselöj~. leteszi a MkK~SB: ~~~; 
- . át a montreáli Magyar Hösök emlékkovére ~. cser esze s 

ru] közt és az ünneplö magyarság elott. 
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~ekezhetem pisztollyal. Mi ezt 
tettük. Legyünk okosabbak a jövö
beO. Ha banditákkal állunk szem
beO, húzzuk le a glaoékesztyüt, 
gyűrjük fel iJngujj~at és tegyük 
félre a lovagiasságot, mert azzal 
már nem megyünk messzire. Az 
idök változtak. Régente, ha egy 
külföldi követet megöltek (pl. báró 
Kettlert lez évszázad elején Kíná
ban) abból háború lett és a büntetö 
b,adjárathoz más államok is csatla
koztak, ma minden v<eszély nélkül 
állaImel:nököket öLnek le, telt tiszti
kaszinókat robbantanak fel tábor
nokostól együtt, egymás arcába 
k,öpnek, letörlik és továbbkártyáz
aak. Ilyenektöl függ 'a mi jövönk. 

Voltak, akik kifogásolták azt, 
hogy a papok megáldják a hadba
yonuló katonákat, söt egyes orszá
gokban még a f,egyvere~et ilS. 

Igen, a lelkészek megáldják a 
háborúba menökiet. Egy nemzet 
életéhez tartozik a hit, így a val
lás és az egyház, mely a hit vezér
kara. A hitet semmiféle rendszer 
az ember szívéböl kiölni nem tud
ja. (Egy tömeggyilkos partizánve
fér kivégzése elött azt kiérte, hogy 
a hadbíró asztalán álló ~eresztet 
1Ilegcs6kolhassa.) Ha tehát az egy
h4zak a n~et szerves rés:zJei, ak
kor annak élet-Jlalál harcábalIl 
r6sztvesznek, mert abban senki 
!leln 1ehet semleges. Ezért áldják 
Ibeg az egy1házak a katonákat. Ré
tente a tábori lelkészeken kívül 
PClspökök és érsekek is hadba vo
IlUltak és ott :nem távcsövel nézték 

az ütközetek menetét, hanem kar
dot kötöttek, harcoltak és elestek 

Tudósok, bölcsek, még a kevés
bé istenhívök is 'egyek abban, hogy 
a viJlág egy el nem Mp:relhetö ha
talmas erö akarata által jött létre 
és fejlödik tovább, hogy minden
nek, még az utolsó féregnek is meg 
van a célja és rendeltetése, még ha 
azt nem is értjük, söt talán visszás
nak látszik. Isten nem eng,ed kár
tyáiba nézni! Mi Öt tiszteljük és 
hiszünk ennek a hatalmas erönek 
Minden a világon egyensúlyban 
v,an. A világosság a sötétséggel, a 
meleg a hideggel, a bün a bünbö
déssel és a kötelességtudás a juta
lommal. Hi:nnünk kiell, hogy a tör
vény alapján minden gonoszság 
egyszer meg lesz torolva és éppúgy 
minden áldozat valami!kor és va
lamilyen formában megjutalmazva. 
Azok a népek, melyek elpusztul
tak, utolsó évszázadaikban el vol
tak züllve. Ez volt la büntetésük Mi 
magyarok, akik többe:zJeréves szen
vedéseinkröl kieveset tudunk, csak 
az utoLsó e:zJer évröl, Isten kegyel
mében voltunk, ki megtartott min
kiet. Biznunk kell élJbban, hogy az 
isteni Gondviselés napja a sok sors
csapás után gyerm.e~einkre és uno
káinkiI1a újból fel fog sütm és nem 
pusztí1lhatják ,el nemzetünkiet. 

Most pedig emlék,ezzünk drága 
höseinkPe, kik nagyrészt idegen 
földben, behorpadt, jeltelen sírok
ban, felszántott földeken nyugosz
nak és porladoznak. H1gyjünk ab
ban, hisz a pogányok is hismek 



benne, hogy a lélek tovább él és 
halottaink osak testben hagytak el 
miJllket, de lélekben velünk vannak 
és képzeljük magunk elé azt a ha
talma:s szobrot, mely,en az első ba
kátóI az utolsó halott ápolónőig 
egy ... egy hös bronz alakja áU, he
lyezzünk egy piros-fehér-zöld sza
lagos babérkoszorút elébe azzal az 
igéretnel, hogy nem felejtjük el 
ő~et, köszönjük áldozatukat és fo
gadjuk, hogy erönkhöz képest foly
tat juk fegyvelite1enül is azt a har
cot, melyért ők életüket adták, 

hogy nem felejtjük el Hazánkat, 
anyanyelvünket, otthoni véreinket 
és hisszük azt, hogya legfelsőbb 
Hadúr, aki szívünkbe hazaszerete
tet plántált, Hazánkat VJisszaadja, 
sokat szenvedett nemzetünket 
megjutalmazza érdemünk szerint, 
hogy egyszer otthon a Hősök Te· 
rén ágyúk dísztűz-dübörgése és 
trombiták ha,rsogása közben felki· 
álthassuk hőseinknek: Testvérek, 
látjátok, nem hiába ontottátok vé
reteket, nem hiába haltatok meg! 

Pintér Aladár ezds. 

Szent László Társaság oklevelével és jelvényével kitüntetett 
montreáli csendőr bajtársaink. 
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Medve vadászat Erdélyben 
Előre is lcijelentem, hogy én nem 

vagyok sem hivatásos, sem pedig 
szenvedélyes vadász, de még ko
oavadász sem. Amit a vadászatról 
tudok, a törvényes rendelkezések-
1»61 tudom, úgy ahogy rtanultam a 
balászati, mezőliendőri, erdő, stb. 
törvényeket. Igy hált mentség,emre 
legYen, ha írásomban nem haszná
lok szakkifejezéseket. 

1940-41-'ben, amlkor Erdélyben 
voltam, Székelyudvarhel}'lröl autó
buszon elindulva, Homoródoklánd

, •• ~ ............. utaztam. Egy nagyon szép erdő
JéSZen vlezetett át az utunk. Az au
tóbusz sOlfőr közelségében fog1al
tam ülőhelyet, s onnan előre-oldalt 
,.undent szépen láthaUam és gyö
ilyörködhettem a ,természet alkot
ta szépségekben. 

Egyik kis kanyarnál jobbra for
dult az autóbusz, ahol sok málna 
bokor volt látható. Az legyik mál
• -bokor közepén megláttam a 
medvét, amitnt a málnát szemez
&ette két hátsó lábon állva. Aka
ratom ellenél1e odaszóltam ,a sofőr-
.. hogy ott a medve eszi a mál

. Egészen lelassult, az utasok is 
IYönyörködtek benne. Akkor fo
~ott meg bennem az a gondo
lat, hogy míg Erdélyben leszek, 
~szer elmegyek medve-vadászat

Gondolkodtam rajta; hisz nem 
~t olyan nehéz medvét agyon 

Ilni, kétlábra állVia éppen olyan, 
Ibintha a lőgyak01i1arton a tan
e6J.táblákra löne az ember. 

Homoródoklándi örsön a napi 
foglalkozási idö alatt - mivel ak
kor I1endkívüli helyzet volt - olyan 
dolgokról folyt az eszmecsere, 
ami nem tartozott a hivatalos fog
lalkozási időhöz. Mint például a 
köz,étkezést átváltani közgazdál
kodássá, tüzelőanyag beszerzése, 
hízódisznók vásárlása, kukOI1ica 
vásárlás, baromfi, konyhakert stb. 
örsfőzönö felfogadása, mi,nd közös 
megbeszélés tárgya volt. Közben 
élvleztük a jó b1valytejet, aJmit igen 
szerettünk, mert jóval magasabb 
volt mjta a tejszín, mint a ,tehén 
tejen. Egyik ilyen megbeszélésen E. 
J,á1nos Őlim ,ajánlotta, hogy jó vol
na a számyparancsnok úr nejének 
egy meglepetést tenni azzal, hogy 
közeleg a Karácsony, küldjÜ!Ilk ne
ki egy medvebundás kabátot, mint 
karácsonyi ajándékot, egész biztos 
fog neki örülni. Megkérdeztem E . 
őmnestelit, hát hogyan kép2'Jeli el 
ezt a lehetetleruéget? Mi adjunk 
ajándékot a sznypk. úr f1e1eségének, 
akkor, i8JIl1!~kor nem ismerjük és 
nem is láttuk? Ezt az ajándékozási 
doLgot vesse ki a fejéből. - Pedig 
olyan egyszerű volna ezt megolda
ni. - Hát hogyan? Úgy, hogy lelő
vünk egy medvét, anak a bőrének 
lehúzására váHalkozom, itt a falu
ban van egy szücsmester, a bőrét 
kikészíti és máliis kész az ajándék. 
Nem mondom, a medVle 1elövéSe, 
jó magamnak is csiklandós érzése
ket keltett. De viszont azt is meg 
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Csendör tiszthelyettesi bál 1942-ben Budapesten 200 résztvevöveI, hol 
a csendörség felügyelöje is megjelent. 

Reggel 6 és 7 óra közt az örsön 
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hogy E. örm nem hivatá
SOS, hanem szenvedélyes vadász 
yolt otthon civilben. 

A medvevadászatra támadt csik
landós érzéseim mellett ott lebeg
tek a csiklandás gondolatok is ,elöt
tem. Mert hát mondjuk meg az iga
zat, azok között a sok szép és 
szükséges S~abályok között
melyek Testületünk gépe~etét és 
csendőrségünk müködését irányí
tottAk - voLtak olyan tekervényes 
paragrafusok, melyek ,egész köny
nyedén betekerték a csendőrt a 
fogdába, vagy a hadbir6t ülüették a 
csendőr nyakába. 

Szolgálati Utasításunk megírta, 
bogy az őrsparancsnok időnkint a 
szomsredos őrsöt látogassa meg és 
a problémákat beszéljék meg, stb. 
Szemügyl1e veszem alaposan az 
5rskörlet térképét és azt állapítom 
meg, hogy a szárnyparancsnok úr 
által kijelölt vonalalmak egy bizo
nyos rés~e, kb. 3 km. hosszúság
ban, közv'etlen szomszédságba esik 
a baróti örskörlet határáv:al, de 
egyuttal a román hatál1ral is szom
sZédos volt. Tehát volt egy prob
léma, am1t tisztázni keH a szom
SZédos baróti örssel. 

Telefonon megkérdeztem a ba
róti öpk-t, hogy mikor tehetnék lá
togatást nála. Azt mondta, hogy 
egy héten belül - bármelyik na
POn - mert ő egy kisebb bokarán
dulás miatt úgy sem mehet ,el az 
&sről. 

lGvezényeltem a járört (kettö 
tGs) BaróUg az útvonal portyázá-

sára, azután a 3 km. hosszú erdős
határsáv megállapításána. Én mint 
őpk. egy erdélyi :születésü próbcső
rel ,eHndultam ellenőrzőbe. Pihenőt 
a baróti őrsön tartottuk 's közben a 
problémák megbeszélése is meg
történt. 

A megbeszélésen jelen volt a ha
tárőrségtől egy karp. honvéd örm. 
is, aki a 15 fős határt őrző egység
nek volt a parancsnoka. Amikor 
végighallgatta a megbe:szélésünket, 
aZlt mdítványozta, hogy a határ
megáHapítására ad segítséget (kJ
vezényel egy 6 fős járőrt). Egyben 
felhívta a figyelmet, hogy a határ
sáv Romániától - bent a süru er
dőben úgy van jelölve, mint a 
cserkész utak, csak nem sárgával, 
hanem f.ehér sávok vannak 10-15 
méter távolságban levő fákra fest
v,e, stb. De azt is bele szúrta az 
egyik mondanivalójába, hogy na
gyon óv:atosan és nyitott szemmel 
kell portyázni, meIit azon erdőrész
ben medvék is tanyáZInak, de van 
még más különböző vadakbál ts 
éppen elég. 

E. őrmester, am1kor a medve és 
más vadak létezéséről hallott, olyan 
nagy i~galom fogta el, hogy azon 
nyomban máris szükségesnek vél
te az erdöhatár-sávnak a leportyá
zását. 

DélutáJn l óra az idö. Egy sza
kaszvezetö, mint járörparancsnok 
és 5 határvadász honvéd, valamint 
4 csendör elindult. Hogy feItü
nést ne ,keltsünk, már a baróti fus
röl kettesével 5-6 perces időkü-
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Sítanfolyam a Kárpá
tokban a hegyi örse
ink számára. 

Tábori ' csendör eg~ 
útelágazásnál ' Kárpát
alján 1939-ben. 
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Sítanfolyam a Kárpá
tokban a hegyi örse
ink számára. 

ll)nbséggel indu1tunk. Gyü1ekező 

belynek a f.enyöerdő ~eleti résZ;é
nél levő s.óSvízkutat jelöltük ki. 
Annál a sósvízkutnál félórai pihe
nő, s közben teI'epszemlievételezés 
stb. Nagyolbb haditerv megbeszélé
sére nem volt idő, mert E. örmes
ter azt javasolta, hogyha valaki 
rned~ét lát, nehogy rá lőjön, mert 
akkor valamennyiönknek vége. 
Medvét engedjék áJi őneki, majd ő 
végez vele úgy, hogy senkinek 
sem Lesz belőLe baja. 

A fenyveserdön keresztül vez,e
tő cserkészutakon csatároszlopban 
meneteltünk. TöLgy, bükk, cser és 
nyirfás erdőreszekien már csatár
láncszerüen fejlödtünk fel 10 m. 
térközre. PuskáJnkról a szuronyo
kat leViettük, mert igen sok bok
ros rész ,előtt álltUlIlk. Én magam
nak tartottam fel a magyar és ro
mán hatá.<nt elválasztó festJett, illet
ve bemeszeit jelzésű fák melletrti 
menetelt. Én mindenhol a mesze
lésel jelzett fák vonalában mentem 
és a 3 lmn. hoss,zú úton 12-szler kel
lett adnom ,a paranCSOlt, hogy hú
zódás jobbra vagy húzódás haLm. 
Térképen pedig csak kétszer volt 
feltüntetve a kis kanyar, ,ahogya 
közigazgatási határ vezetett. E. 
6rm. a Qsatárlánc közepén foglalt 
magának haroiállást. Már csak 
azért, hog~ha mégis vaLaki medvét 
lAt, azt neki tudomásá!'a adja, gyor
~ tU?jon jobbra vagy baLra cse
~kedru. Egy kis fielfelé ívelö olda-
44 haladunk. KÖll'Ülbelül 70 méter 

;VolSágban elöre látom, hogy va-

lami mozgás van az eg~ik boróka 
bokor körül. Adom a parancsot, 
hogy: Állj! Figyelés előI1e 70 more, 
boróka bokorban mozgás van. E. 
örmester elöre! E. őrmester máris 
rendelkezik, hogy slenki ne lőjön. 

Ö átadja a szolgálati puskáját egy 
másik csendönnek és puskanélkül 
elindul a mozgás kányába. Mi, akik 
hátra maradtunk, egymástól ké,r
dezzük, hogy mi a fészkesfenét csi
nál ez az E. őrmester, talán birok
ra akar menni a medvével, stb., hi:
sz'en a puskáját itt hagyta. Egyszer 
csak egy nagy durranás, egy másik 
dUl1ranás, s már ~s halljuk, hogy 
meg van, nu~njünk a hang irányá
ban. A helyszínre érkezve tényleg 
egy szép medve f,ekszik ,elöttünk 
és az OI1fából csurog a vé:I'e. Hát 
ennek még a fele se trétia. Ránézek 
E. örmeslterre s kérdezem, hogy 
miként oselekedett? Puskané1kül, 
durranással, 1eterí1ieni egy ilyen ál
latot? Ekkor E. örmester a köpe
nye alól előhúz egy kétfeLé tört 
román katonai ismétlö pus.kát, 
aminek a osöve is meg a tusa is 
le vo1t fŰlreszelve, és még 20 darab 
román töltényt. LövIedékek hegyei 
szintén Le voltak fŰl1észelve és mu
tatja, hogy ,ezzel a puskával mm
den egyes lövés biztos találat. Hát 
ez meg honnan van magának? -
kéI1deztem. Elmondja, hogy a Köz
birtJokossági erdöörtöl kapta a med
v'e vadás~atra. 

Szép emlék voLt számunkra. 
Azonban még most is sokse:or visz
szabOlrzongok, hogy elkerültük a 
hadbírót. J. P. fötörm 



Egy járőrvezetői tan
folyam az iskolapad
ban. 
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Egy nagylétszámú 
gyalogőrs a csendőr. 

napon. 

Csendőrnap az óz& 
őrsön 1939-ben. 

Víziőrsö 'k 
A m. kir. csendőr közlelredési és 

bkadó osztály 1revetein belül, il
IetVe parancsnoksága alatt, 1942. 
Aprilis l ~én kezdődött egy úg~
vezett csendőr vizitanfolyam Uj
pesten, a folyamör laktaJllyábaJll, 
báJ"OIll Viagy négy tiszt és huszOlIl
)Jét legénységi állornányú csendőr 
iiszvételével. A vizicsendör tanfo
tyamra - nagyobb részben - elő-
JDépzettsé~gel (utász, folyaanőr, 
biradós, közlekedési) és legalább 

évi, csendőrségi szolgálattal 
csendőrt vezénj'íeltek. 

Az előadók (oktatók) részben a 
kir. k,ereskedelem és közlek.e-

....,fla·"; minisztérium hajózási osz
tisztviselői, a m. kir, fo
tiszttJeiből és <tiszthelyet

"Bel![)Ol, valamint a m. kir osendőr-
közlekedési és hÍ:r.adó osztá

tisztjeiből és tLszthelyette
tteR>öl k!erultek ki. 

A kiképzés főleg kishajó- (20 
'llegisztertonnáig) vezetöi és mo
torirezelöi jogosítvány elnyerésé
lIek alkalmazására irányult. En-

elméleti resze a nemzetközi 
általános hajózási szabályokat 
l'endelkezések!et tartalmazó "Ha
~ és Rendöri- Szabályok" (H. 
A. SZ.) címü könyv szerint tör
.... míg gyakorlati része a Du
~.~ésöbb aBalatonon evezös, 
~.-uas és motoros osónakokkal, 

ör- és csendörtisztek veze
A kikép2lés anyagához tar

még: Hajóépítés általános 

ismemte, hiradás (rádió, távbeszé
lö és távíró forgalom) "Viziutasf
tás (V. I. lU. T.), amely a területi 
ilLetöséggel, a vízhez tartozó épü
letek, építmények és ISZJerkiezetek 
ismertetéséViel, valamint a vízből
mentéssel és áLtalában a vizilcsen
dör szolgálati feladataival foglal
kozott. EZJeken kívül a Halász- és 
Vadásztörvények alapos ismerete. 

A kéiliónapos tanfolyam után, a 
tanfolyamon résztvett csoodörök 
"Hajóv<ezetöi és MotorkeZJelöi Jo
gosítványt" nyertek, melyet azon
balIl nem kézbesítettek ki, hamem 
a m. kir. csendör közlekledési és 
h í r a d ó osztálypar.ancsillokságon 
örizték meg. 

Az elsö vizicsendör örs (nem 
fürdökülönítmény) 1942. június l
én kezdte meg a szolgálatot, mint 

"Gr. Klébelsberg Kuno" 
csendörhajó aBalatonon. 
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A "Csendőr I." hajó bevonul bala
toni szolgálatból az őrskörletébe. 

olyan, egyelöl1e a 'Balatom Hajózá
si R. T.-tól bél1elt két motorosha
jón. Az őrsl~tanya Siófokon, az 
Andrássy úton volt. Hátsó kapuja 
a Sió csatoma rakpart jára nyílt, 
mely rakpartnak a közvetlen ikapu
előtti résZle a viziőrs hajóinak ki
kötésére is szolgált. 

Az első nyár eltelte után, az őri 
tagjai, egy-egy hónapi vezénylés
sei a Balaton körüli területi örsö
kön rteljesítettek közbiztonsági 
szolgálatot, helyi- és személyiitSffie
retek nyerése, illetve kibővítése 

s:oompontjából. 

A következő nyáron már a bala
tonfüredi hajógyárban készült há
rom csendőrhajón ("Csendőr L", 
Csendőr II., és "Csendőr Ill.") folyt 
a szolgálat. E hajók öt reszböl ál
ló, 20 Reg. Tonnán alúli befoga
dóképességgel rendel~ező kishajók 

16 

volitak. Az első rés,z a hajó orrában 
lévö horgonylánckamra, 2. rádió_ 
és hálófülkle, melybe egy rádió 
adó-vevő készülék, két fekvőpad 
egy aJszrtal és egy falisZJ~rény volt 
beépítve. 3. motorfü1kie ,egy beépí
tett 6 ihengel1es 36 ,lóerős benzinmo
tOI'I1al, munkapaddal és szeI'SZá_ 
mokkal, v:a1amint a rádiót müköd
lÍiető telepekik1el. 4. A motorfülke 
mögötti, félig nyitott kormáJnyállás; 
a járőr tartózkodási helye utazás 
közben. Az irtJt1évő szerelvényfalon 
ny,ert elhcl}'lezést a kormánykierék, 
a mOltorhoz tartozó müszeI1ek, óm 
és egy repülőgép-kompasz. Vihar 
esetéln e rész nehéz ponyvaanyag
ból készüLt, rágombolható füg
gönnYíel vízmentesíthető voLt. 5. 
Üzemanyagkamra. A hajók 13elsre
reléséhez taI1tozott még egy hor
gOlIly, két evező, dobó- és kikötő
kötelek, négy esőköpeny kucs
málkkal, mentőővek és egy hajó 
után kötött, két evezővel 13e1sze
I1elt mentő csónak, valamint az el
sősegélynyújtáshoz szükséges men
tőszekrény, sebUsztító és sebkötö
ző szerekkel, ollóval, csi:pessrel és 
hömérőv'el ~elszerelve és ,egy hord
ágy. 

A hajók legénysége egy járőrböl 
(jv. jt.) és kezelőkből (hajóv:ezetó 
és motorkerelő) állott. A hajó pa
ranosnoka mindig a járörvezetó 
voLt. Tereptárgyakhoz való megér
kezéskor a járőr a hajót elhagy
hatta, míg a kierelők a bevooulá
sig a hajón tartózkodtak. 

A második viziőrs a ,siófoki viZi-

váLt ki a messzebb fekvő 
könnyebben és gyorsabban 

elérhetése végett, amely ki
osendör,rel és egy hajóval 
május 1-én kezdte meg szol

UlIltát Ba:latonbogláron. 

e (1944.) nyár folyamán, úgy 
,iIIo,tItOIIOKl, mint a balatonboglád vi
_iw'!:li~k kiJSebb k-üLmotoros csóna
iiIII~;;U is el letJt:ek látva. 

viziöI1sök szervezése és fe1sze
azOlIlOS volt a többi őrsö

azzal a hozzáadással, hogy 
yj,ziőrsök járörei - ·rendszerm.t 
kistollas táborisapkával, puska 

szurony helyett egy 9m/m pisz
volrtaJk ~elsZJel1elve. 

m~JaroI's;zo~galat:· A szolgálat ép-
úgy, mint a területi, vagy 
őrsökön lehetett rendes, fel

vagy szükségig vezényelt 

Clgendőmajón v:ezényeLt szolgá
négy fős, míg egyéb jármüve-
vagy gyalog vezényelt szolgá

at két fős járőrből állott. A napos
dlandör szolgálatot egy csendőr 

el, aki a siófoki őmön az úgy-
_~~·tt naposszobábm tartózko

Az ő ~eladata volt a rádió
távbeszélő forgalom lebonyoli-

Vizicsendörjárőr osak a vizzel 
~ összefüggő (kapcsolatos) 
UL..... ~ken (fürdőteiepeken, hajó
:-umasok, mólók) történt esetek

léphetett fel, illetve járhatott 
Ulfg minden más esetben csak 

akkor, ha a késedeLem veszéllyel 
jáIt. 

Vihar esetén a csendőrhajóu ve
zényelt járőrök rádiókészültség
ben álltak, melymé1fogva képesek 
voltak minden a vízen előforduló 
baleset színhelyén a legrövidebb 
időn belül megje1ernü, a bajbajutot
takon segírteni. (Vízbőlmentés, el
sősegélynyújtás, stb.). Ha egy vizi
balesetet a csendőrhajó legénysége 
észlelt, minden további nélkül, tel
jes sebességgel a helyszínre hajó
zott. Mások által észlelt baleset 
esetén az észlelő közvetve, vagy 
közvetlenül a viziőrsöt értesítette, 
az őrs a hajót rádión hívta és a bal
eset szinhelyének közlése mellett 
a járönt a mentésre utasította. 

A baleset színhelyének pon
tosabb leíl1hatására az őrsön és 
hajókon lévő szélességi és hosszú
sági vonalakkal 4 km2 terüLetre 
os2Jtott részletes térkép szolgált. 

A smbad látás bármilyen korlá
tozása esetén (éjjeli sötétség, köd, 
"\fiagy sürű zápor) a tájékozódás 
tájoló (kompasz) segítségével (vak
hajózás) tö·rtént. Ez úgy volt Le
hetséges, hogy a megelőző szolgá
latok alatt, jó látási viszonyok 
mellett, a járőrök összegyűjtötték 
a tereptárgyak között lévő egye
nes útvonalak kányadatait, me
lyekről az őrsparancsnokság kimu
tatást szerkesztett. Ezeknek egy 
példányával az őrs és a hajók is el 
voLtak látva. 

Fürdőrtelepeken hajóállomáso-
kon és a partok egyéb részein és 
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személyhajókon szolgálatot teljesí
tö vízicsendörjárörök által közvet
len közelükben észlelt balesetek 
es etén, az illetö járörök vízbölmen
tésré minden ottalálható vi-zijár
mŰViet igénybe vehettek. Adott ese_o 
te}{Jben a mentés úszva is törtéme
tett. 

A viziöI1sök javaslatára a Bala
tont érintö járások föszolg1l'bírái 
elrendelték aBalatonon közlekedö 
összes viújámnűVieknek nyilván
tartásba Viéltelét, azoknak nyilván
tartási számmal való ellátása mel
Lett. A nyilvántartásban szerepelt a 
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"Palóc menyecske" a cserhátsu
rányi őrsparancsnok felesége. 

vízijármű anyaga, építési-módja, 
méretei, sz~ne, esetleges neve és 
száma. 

Még több hasonló intézkedés ál. 
lott kidolgozás alatt, melyek egy. 
I1észt büncselekunén~ek és balese
tek megelöresét célozták, máSrészt 
az elkövetett bÜtncselekmény.ek ki. 
nyomozásáJt kÖl1JIlyítették, illetve 
biztosítottáJk volna. 

Besrelgetések hangzottak még 
el további vizicsendörörsök feláUí. 
tásáról a Velencei- tavon és a Du. 
nán is. 

Körmendy János önn. 

Közgazdálkodási teVékenység 
I 9 3 7 - ben a cserhátsurányi 

őrsön. 

Egy csendőr főhadnagy kitüntetése Gödöllőn az ellenség előtt 
tanúsított vitéz és bátor magatartásáért Signum Laudisszal 

I 944-ben 

Bálint Gábor bácsi 
(Igaz történet az 1950-es évekből) 

Két éve halt meg Gábor bácsi. Vi
haros múltj'a volt, mindig, mint 
JleggYözödéses komrnuIJ.Lstát is
merték, ezt ö büszkén meg is val
lotta. 

Az elsö világháború utáni ÖSSZie
omlás, mint hadifogly.ot, Ol'los.Zior
IlAgban érte. Hamarosan magas 
katonai l'Iendfo~ozatot ért el a 
Szovjetunióban. Ö volt a cád vo

t paroocsnoka. Annak a vonat
~ mely az ,elfogott cárt és csa
"ját szállította. 

A 30-as évek k,eZidetén a hon
'vigy visszahozta Magyarországba. 
kommunista múltja miatt ig,en sok 
lDeUemetlensége volt. 

1945 után múlt jára való te}{Jin
tettel tismeletbe1i állást kapott. Ö 
- a zalamegyei: Kéményseprö 
VAIlalat igazgatója. 

1950 körül éltem a legnehezebb
idöket. Munkált nem kaptam sehol. 
Ú gy néZiett rám otthon minden 
munkalehetöség, mintha apagyi!
kos lettem volna. 

VáraJtlanul a kémény;sepröknél 
lehetöség kínálkozott. Gábor bácsi 
felv-ett. Két hét után behívott iro
dájába a kövekezökkel , - "Kar
táns, ön intelligens ember! Meg
élti a helyzetet, 1.000.000 foroint 
kilnt1evöségünk v,an. Amegye min
den hónapban - mivel a törvény 
sZierint elsödleges joga van-
52.000 forintot leemel a számlánk
ról. Közeledik az elseje és nincs 
miböl fiz-etni a dolgozókart:. A me
gye a pénzt elvitte!" 

A magy.ar -embernek -egés2íséges 
természetet ,adott az Isten. A}{Ji va
lamLt csinál Gábor bácsi javára, 
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annak "becsületesen" megfi<zet, ezt 
tudtam. 

Nyakamba akasztottam a kor
mos táskát és elindultam a pénz 
után. Több ,esetben előfordult, hogy 
a párttitkárok "Elvtárs Ú r" -nak 
szóHtottak. Látták vaj tam , hogy a 
kéményseprés nem iga:m mestersé
:gem. Ök is falusi magyarak voltak, 
sodródtak az árral. Ezt 1956 sok 
esetben bebizonyította. 

Munkám nem álmodott ered
ménnyel végződött. qmlött a pénz 
a táskámba. Minden héten elszá
molásra bementem Gábor bácsi
hoz. 

Második héten meglepetéssel 
é~1eLtem, hogy egy idös csendör 
alhadnagy bajtársam lett az iroda
szolga. 

Pár hónap alatt a megye minden 
részén egymás után vette fel Gá
bor báosi a csendör bajtársakat, 
olyan munkára, ahol pénzkezelés
röl volt szó. 

Negyedév után Gábor báos;i. ta
lálkozót adott nekem egy vendég_ 
lőben. Már várt, az asztalon egy 
üveg bor két pohárral. Tőltött. 
- "SzeJ.'lbusz!" - mondta. Hát _ 
"Szerbusz Gábor bácsi!", válaszol_ 
tam. 

Közben meséLt aKolcsak-féle 
narcoMól, Orosrországról, a vallá
sos és jámbor1elkü muzsikokról. 
Majd a vá:llalat pénzügyi nehéZSé. 
geiről. IGfejezte háláját, mivel 
most már soha nincs gond az el
sejei fizetése kkel. 

,Utána én kérdezteIn: - "Tudod 
a múltamat, Gábor bácsi, mégis al
kalmaztál. Miért?" - Rám nézett 
és öszÍlIltén felelt: - "Nagy hibát 
követtem el, hogy mikor igazgató
vá kineveztek, nem közületek al
k,alJmaztam a pénzbeszedöket. Nem 
lett volna annyi s.iJkkasztás és za
var! HÍlgyjed el nekem, akkor vol
nék nyugodt, ha minden dolgozóm 
csendőr ,lenne!" Nagy János önn. 

Téli tüzifa beszervezése a tatai örsön. L-__________________________________________________ ---
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A CHESTERLANDI WVASŰRSÖN 
Furcsán hangzik ez a cím. Per

Hy<ell new kőzség sohasem 
tolt Magyarországon, így hiába is 
)aeressük a térképen. Ú gy gondo
kIII1 azonbalIl, hogy már elég sok 
eaUgrációban élö csendörnek az 
t1etébe -egy pár év óta - bele
~ik ez a kis pontja a nagy 
Egyesült ÁUamoknak. Ez egy kis 
.-gyar s.ziget, a nagy idegen nyel

tengeI1ben, amely éppen Ohes
terJandben található. 

... Türkí.zkétk mesirn, a "Portyá-
216 Töhötöm", már Ésmk felé for

t a 306-os úton. Nyeli a mérföl-

eteket a lankás- dombos ohioi tája
kOIIl. Jól ÍlStmeri az útaJt. mint egy 
régi kiszolgált csendörló a portyá
zási teru1etét, hisz elég gyakran tet
te meg. Szép 'szíines októberi táj ,ra
gyog az ősti ~orai veggeli napsü
tésben. iN o már nem ÍIS vagyok 
mess~e. A 322-es útkereszteződé

sen áitjutottam s egy pár perc múl
va már nem beton úton fut a :kQ
CSÍ!m. Már látom is a jól ismert há
zat az út haloldalán. - Lassítok. 
A fehér kaviosos kocsiúton fordu
lok be. Jobbról f,enyőfák adják a 
szegélyt, balrÓ'1 pedig a még mÍln-

Az örsparancsnok felesége sü
ti az áldott magyar kenyeret 
a cserhátsurányi örsön 
1937-ben. 

az örsön. 

21 



dig ooezöld pázsit. Ezen túl pedig 
csendesen folydogál a kis pattak. 

A fekete bundájú Ctgány öröm
teli csaihotással ugrándozik a ko
osimra s ke;oomet nyaldosva üdvö
zöl. Megállok, de Pekáry Pista, az 
ől1Sparanosnok, egyben házigazda, 
már ott áll a nyitott ajtó küszö
bén. 

Minden alkalommal örülünk a 
Vliszontlátásnak, az újr<l!1Jalálkozás
nak. Barátságunk nem új keLetü. 
AmIIlakidején együtt szolgáltunk lo
vas Nagy Pista bácsi nyíregyházi 
osztályánál. Pista barátom nekem 
megmaradt olyannak, mint mikor 
utoljána még otthon együtt vol
turlllc Megitestesítöje az ízig-vérig 
lovascsendörti:szúnek, magyar úr
nak, igazi jó barátnak, - bajtárs
nak. Nemcsak a háza, de a szíve 
is mindig nyitva áll a jó baj társak, 
barátok elött. 

Miután átÖ'leltük egymást, már 
megyünk ils kJetten fel az istálló 
felé. Négy lóállás van. Most már 
mindegytkben ló áll; Kics'r, Bla~e, 
Rebel és Öcsi. Otthon ts mindig 
ezt te1:item. Elöször az istállóba ve
zetett az útam s csak azután a 1ak
tanya épületébe. 

Mosl!: a lovak "ertra" abrakot 
kapnak a tiszteleteml1e. Megvere
getve azok nyakát imdulunk vissza 
lromótosan a Pekáry kuriába. Ezt a 
nev,et tölem nyerte a ház a kereszt
ségben. A lakás tisztán, rendben 
várja a látogatót, vagy mint tréfá
san engem nevez Ptsta, a "szem
lélő elöljárót". Mimdig "szemle-
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kész" állapotban tartja az örspa_ 
ralJ1CSiIlok azt. A szobák falain csen
dör-, és lovas képek somkoznak 
váltakozva. De ott van a Szent Ko
ronás magyar cíimer is, valamint ze
benyöi Pekáry Tamás 1633-ban 
nyert nemesi cimere. Ez egy igazi 
osendörcímer, - mert benne a fél
lábon álló, kiavksOlt tartó daru, az 
örködésnek a jelképe volt mimdig 
a heraldikában. így a Pekáry ös is 
már osendör lehetett. 

Az örsparancsnok szobájáballl, _ 
mint otthon az örsirodában, - ott 
Vian a fi ókJOs , l1ekeszes íróasztal 
Néha~ Pekáry István hwszárkapi
<táJny daliás alakja foglalja el a fé). 
helyet mjta a többi családi kép kö
zött. De még a Csendömégi zseb
könyv sem hiányzik az asztalról. 

Újra itt vagyok "Kis-Magyaror
szágon", - szoktam mOlI1dani Pis
tának. A föld amerikai, de ttt a le
vegö ,is és a környezet már ma
~ar. Ezt föLeg 'te tetted azzá. AJ. 
út porát itókával mosom le, majd 
n~nSOlkára már nyergelünk is, hogy 
egy kicsriJt portyázzunk. A lovak 
csak magyarul értenek, talán érzik 
azt is, hogy két messziröl jött ma
gyar ül a nyeregben. Pista mosoly
gós szemei ~t tükrözik vissza, 
hogy talán a chesterlandi lankák, a 
ChagriJn tiolyó völgye most a má
tészalkai tájakká változik át. Ma
glam a sóstói erdöt, a nyírségi dOIll
bokat látom lelki szemeim elött. 

A nagy, öszi VÍlrágokkal telehin
tett mezön vídáman vágtázunk 
egymás mellett. Most fácán cso-

riasztuntk fel, melyet a Ci
és társai vad hajszával pró

egy daraJbig követni. A 10-
nyakáJn tajtékos hab verödtk. 

fogjuk öket s átmegyünk 
Ez s'em sokáig tart, mert 

közeli domb oldaláról már lépés
ereszkedünk Lefelé. Hatalmas 

.. 
juhair és platánfák között 

az útunkat tovább. Ez 
szentély", az lsten c~tos, 

alkotott ,tlemploma. 
csend, a lovak patái 

csinálnak zajt, mert a föld vas
zöld mohal1éteggel VaJIl borítva. 

egy kis patak csen.geltyü 
csörgedezése töri meg fino

a templomi csendet. Lovainkat 
uk. Mi pedig némán ülünk 

nyeregben, s magunkban mon
el 'egy röpke fohászt a Min

..,WlCUUUaJ"-, hogy miJnket magyar
teremtett és szabad földT,e se-

Jtett. 
. _ . Az ebéd utáni idö igen gyor

E szalad. Egy kis lóidomítás, ug
~, majd beszéLgetés s már is 

ulnak be a portára a hívott, 
hívatlan, a várt, vagy várat-

barátok, bajtárs ak kocsijai. A 
··rs udvara, kel1tje egyszerre 
, mozgalmas lesz. Már ropog 

tfiz a nyito.tt lovarda mellett. A 
a alatti asztalon o.tt az étel 

ital. A poharaknak Í!S el van már 
frendelve a sorakozó. Kezdetét ve

az oly régi magyar szokás, a 
onasütögetés. A délutáni szel-

Itlesszire elviszi az ÍIIlycsiklan
illatokat. A pirított szalonna, 

a jó zsírosk:enyér pedig megfelelő 
ágyat ad a bornak is. 

Lassan kezd esteledni, a csilla
gok kigyúlna k felettünk. A tüz 
még ropog IS körülötte ülünk, mint 
tették az eleink sok-sok évszáza
dokon kJeresztül. Elirelejtjük hir.te
len, hogy szeretett Hazánktól oly 
sok ezer mérföldre vetett bennün
ket a történelem vihara. Visszaál
modjuk magunkat a Tisza füzes 
partjára s a többi szebbnél-szebb 
magyar tájm. Felcsendül a tábor
tűz körül egyik l1égi nótánk: Kis
kereki betyár csárda, zsandárokkal 
körül állva ... 

A tüz lassan hamVJad. Még egy 
kicsit gyönyörködünk a s zép, pi
rosló parázsban. A nóták is e lhall
ga1tnak és a tücskök cirpelö zene
kana. veszi át a szel1epet, hogy adja 
nekünk az altató ~enét. A barátok, 
vendégek kocsijai egymásután tün
nek el a sötétben. Mi pedig a ches
terlandi lovasöl1Sön egy szebb ma
gyar jövendöről és egy új , szép 
csendöré1etröl álmodunk. 
Pittsburg, 1965. XII. 3. 

v. baranchi Tamáska Endre szds 

Szárnyparancsnoki oktatás a 
nagykárolyi örsön 1943-ban. 
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Taxis élményeim 
Úgy gondolom, nem lesz hiába

való, ha a komoly tárgyú cikkek 
mellett élrnoo)"eimmel egy kis de
rűs hangulatot tS ,keltek. 

A második világháború vége fe
lé, vtss~avonuláskor, alakulatom
mal együtt, gépkocsimmal ' hagy
tam el Magyaror.szágot. Kocsimat 
fogságba jutásorn dacára sikerült 
nagy nehezen megmenteni. Ezért 
e!Jhatáro~tam, taxis leszek. 

A mulratságosabb eseteket papír
ra vetettem. Ezek a következők: 

1.) - Egy hajor paraszt felkért, 
vigyem őt és feleségét vagy 100 
km-re fekvő községbe. Nagy roko
ni lakodalom lesz. Kért, számítsam 
a fuvart olcsón, kapok érte jó ün
nepi ebédet. Miután ki voltam 
éhezve, megtettem. Mikor megér
keztünk a faluba, bementürnk az 
ottani nagyvendéglő be. Az ,emeleti 
nag)"teremben volt az esküvői ebéd. 
A férj lent maradt velem a fö ld
színti étteremben, felesége pedig 
felment a z emeletre. Kérdezem, 
mtért nem megy maga is vele? Fe 
lelet: Mert csak a feleségem hiva
talos az ebédve. Furcsának talá l
tam. Delet harangoznak, megl<!ez
dődött az ebéd. A bajor levest ven
delt magának is, nekem is. Húst és 
köretet azonban csak egyadaggal 
rendelt magának, a felét azonban 
az én tányéromba csúztat ta. Ké
n yesen vigyázott arra, hogy a 
gyomrornat el ne rontsam. Majd 
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jött tsmét a pincérnő, ös.s~eír.ta az 
i1Ja:lrt. Én is kértem egy pohár sört. 
Ert1e a pinoérnő kijelentette, az ne.. 
~em nem jár, nem lett számomra 
t1endelve. Lenyeltem. Majd kértem, 
hozzon azért nékem is egy pohár
ml , megfizetem. A pincérnőV1el va
ló beszélgetést a bajor lI1em akarta 
hallani, rfülig bent volt a tányérjá
baIn. Közben az emeletre v itték a 
habos-tortákat, de tortának még a 
színét sem láttra'lll. Ezzel befejezö
dött az ünnepi ebéd. Elmondhatom, 
"olcsón" megúrsztam. Eszembe ju
tottak a~aratlanul a jó hazai eskü
vői ebédek. Az igazság kedvéért 
azonban meg kell jegyeznem, hogy 
ez az eset közvetlen a háború utárn 
történt, amikor az é1elmiJSzrer kész
let még nagyon knapp voU. 

2.) - Egy napsütéses délután 
egy részeg férfit k.ellett v innem a 
közeli városba. Hogya rázás követ
kieztében viszont ne lássam, hogy 
milyen Menüt ev,ett, fejére húztam 
kis nézőkév,el egy nagy bama pa
pírzacskót. Mikor beértem a vá
rosba, a járókelők mind utánunk 
fordultak, gondolván: ezeknek el
ment az eszük? Nyáron mennek 
farsangi álarcos bálra, 

3.) - Egy nagyvárosból jött 
hölgynek meghalt az itteni! öregek 
ottJhonában az édesanyja. Megkért, 
vigyem ki gyorsan a szomszédOS 
V\aJSútállomásra, kísérjem ki a Vo
IlJathoz és segítsem bedobni a 

~~~leH~t~s~~kE~ közv<etlen a pós
Az állomásra érve a 

nagy csodálkozásomra oda 
az lautomata személymérleg

és be akar dobni 2 drb. 10 Pf-
Én erre, bár meglepett, hogy 

lelkiállapotban mérekezni 
, figyelmeztettem, álljon rá és 
dobja be a pénzt. A hölgy er

kérdezi, hát itt így kiell? Mon-
igen. (Gondoltam magamban, 
nem lehet mérni: a levegő
Rááll, bedobja a pénzt és a 
feltüntető kiJS kartonJ.apot 

nekem. Én még jobban cso
megkérdeztem, mit esi

'ezzel? Mire a hölgy mondta, 
ki velem a peronra. 

Orsparancsnokképzős 

Mikor megértettük egymást, 
hogy ő nem mérezkedni akart, ha
nem nekem peronjegyet venni, da
cára mély gyászának, úgy elnevet
te magát, rhogy még a kÖI1lIlyei is 
osurog\tak. A peronjegyet ugyanis 
a pénztánnál adták, nagyvárosban 
automata útján. 

4.) - Az egyik közeli városban 
frekvő áruházból te1efonáltak, rhoz
zak haza egy nőt, aki hittelen rasz
s~ul lett. Ott is voltam rövidesen, 
s nővére segítségével beültettük a 
hátsó ütésre. Mel1ette a nővére 

foglalt helyet. Úrtközben ra beteg 
nem kapott levegőt, fuldokolni 
kezdett. Erl1e izgalmarnban hátra
kiabáltam, gornbolja ki gyorsan a 

1938-ban Szombathelyen 
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"Busen-Behalterjét"!! (a melltartá
lyát). Azért megértették, ment a be
teg rövidesen megkönnyebbült. 

5.) - Az ,egyik elmegyógyinté
zetbe vittem egy asszonyt vizsgá
}a,tra. Sokáig kellett várnom az ud
varon. A nem 'vesrelyes betegek 
éppen napi sétájukat végezték. 
Egyik hozzám jön, szépen köszön
tött, s kérdi "Maga úgye de Gaul
le?" Mondok nem, miért gondo1ta, 
ment nagy az orrom? Tovább mem, 
de akkor már nem köszöntött. 
Vagy 15 perc múlv.a újból hozzám 
jött egy ápolt. Kérdi: ,,;ValIl-e ott
hon állatkientem?" Most nincs, de 
az I. vHágháborúban, Oroszország
ban, voLt. Voltak piros tetüim, eze
ket hívtuk tüzél1ekinek, a zöld szí
nűek pedig voltak a gyalogosok. 

Szegény beteg csak nézett, s me
gint né~ett rám, s lassan ment min
dig tovább, majd futásll1ak eredt, 
azt hit<te én vagyok a bololl1d ... 

6.) - Egy öl1eg nyugdíjas férfi 
hívatott, hogy az egyik helyi ven
dégiöböl vigyem haza a Llllkására. 

Az öl1eg jól beszeszelt. Milkor 
megér.kez,tünk a háza elé, azt 
mondja: "Mi jó ismerősök vagyunk, 
ugye, nekem nem kell' firetni?" 

Mondok, rendben van. Erre el
kiapta a jobb keZlemet és az utcán 
kezet csókolt, s mOllldta: "Ezért 
imádkomi fogok magáért!" 

(Csak azt nem tudtam még el
dönteni, hogy az ilyen firetségböl 
az adóhivatalt megillető részt, ho
gyan lehet átutalni???) 
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7.) - Befejezésül még egy csen
dőr vonatkozású megtörtént esetet 
sreretJnék közölni. 

Az I. világháború után a szom
bathelyi csendőr osztálynál az ör
söknek be kellett jelenteni a meg
m<lJl1adt, il1etve hiányzó tiSZlti evő
eszközöket és egyéb tiszti felsze
relési cikkeket. Az egyik buzgó őrs

para,ncsnok így jelentette: "A tiszti 
evőes~özök, az éjjeliedény kivéte
lével, megvannak." 

Nyugaton, 1967. április ... 

Kör.mendy Árpád cső. g. alez. 

Kovács Elek járásörmester 
1916-ban Nagysurányban. 

Egy nagy bajunk van ... 
Szeretjük mi egymást, nincs köztünk széthúzás, 
Csak nem kell szítani mindég a parazsat, 
Inkább oltogatni, ha néha imitt-ott, 
Egy lángnyelv felénk csap s a szívünkbe harap. 

Emberi gyöngeség, minden népnél megvan, 
Nem vagyunk rosszabbak senki fiainál, 
De minket mindég csak csepült, nyűtt a végzet, 
Csoda, ha türelmünk fogyatkozóban már? 

Önmagunkat marjuk s a testvért is éri, 
De ki vádolhat itt "nemzeti átokkal"? 
A fájdalom az, mely szívünket tépi, 
Mi csak felzokogunk egymásra borultan. 

Nem bántjuk mi egymást, csak fáj, sír a lelkünk 
S e fájdalom, önvád, egész nemzetet mar, 
Ne bélyegezzük ezt félrevezetetten, 
Fajtánkat bélyegző "nemzeti átokkal". 

Nagy, merész vágy tombol, sürgeti lelkünket, 
Nyugtalanul üzünk jogos, szent álmokat. 
Büs~kén érezzük, hogy különb nép vagyunk mi, 
Mint kik hóhérmódra szoritják torkunkat. 

De egy nagy bajunk van, hogy nincs hétköznapunk: 
Csak pengetünk várva ünnepi álmokat 
S nagyot akarásból nyögésre ébredünk: . 
Kicsúszott kezünkből és összetört a lant. 

Jobb is lenne végre egyszeru üllőnél 
Napestig gömyedve ütni a vasat, 
Alázatos szívvel elűzni a mákonyt 
S fülön ragadni a hétköznapokat. 

Nemesrnonostory Jenöné. 



BAJTÁRSAK FIGYELEM! 
Mi már ,e1fielejtettük ra tengeri ki

gyót, de a buenosa~I1esi osoport 
(Argentina), mely a MKCSBK vi
lágszefVIezet kötelékéböl ki.1épett és 
a cLeveLandi Osendör Családhoz 
csatLakozott, az ,alábbi nyilatkozat 
közzétételét kérte a Bajtársi Levél
ben: 

Nyilatkozat 
1. K. K. szds. és N. F. fötörm . . 

bajtársak között évek óta nézetel
térések voltak, melyek kölcsönös 
írásbeli sértésekké fajultak. Mivel 
ezek!röl csoportunk soha tájékoz
tatva nem Lett, fel kel1ett tételez
ni, hogy ez az ügy magánjellegű 

volt. Ez a nézet megváltozott ak
kor, amikor tudomásunkra jutott 
hogy K. K. bajtáI1sunk, ki egyben 
a mi Vezetönk tisztségét is betöl
tötte, iN. F. főtörm. bt-nak, v,eze
tői minőségben, így a mi nevünk
ben is, egy durva sértéseket tar
taLmazó Levelet küldött. 

Az eleinte hamisítváJnynak hitt 
levél valódinak bi·zonyult. K. K. bt. 
nyiltan beismerte, hogy ilyen leve
let valóban elküldött és azt nézete 
szerint megindokolta. 

2. Azt a nézetet valljuk, hogy 
emigrációs nyomorúságunkbaJIl a 
tiszti- és tiszthelyettesi kar (bele
értV'e a legfiatalabb volt próbacsen
dört is) fokozottan együtt kell tart
son és érezzen, vagyis a jó bajtár
si szellem kell uralkodjon. Ez ellen 
véteni nemcsak testületünk, ha-
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nEUll magyar fajunk ellen is bün. 
Egy tiszt mmdenkor ki .kell mutas
sa nemes gondolkodását. 

3. Bajtársi csoportunk nem is
merte és nem kutatta ,az előzmé
ny,eklet, csupán azt állapította meg, 
hogy sértésre nem szabad sértéssel 
válaszolni, különösen egy erkölcsi 
testület veZletöjének nem. Téves a 
nézete vit. K. Gy. ezds. Úl1l1ak, vagy 
eld'elejtette, hogy az a sértett, akit 
elöször sértettek meg, mert nyU
ván nem tudott arról, vagy elfelej
tette, hogy ra Becsületügyi Szabály
Zlatunk által elismert OLair Párbaj
kódex egyik bekezdése így szöl: 
,Az a fél, aki! ·egy séI1tésre egy ma
gasabb fokú sértéssel válaszol, el
veszti a sértett fél jogait, így a 
f,egyverválasztás jogát is és a má
sik válik sértett féllé." Ez az eset 
iltt fennáll. 

4. Amikor az ügy a honvéd baj
társaknál is megütközésre talált, 
állást ,~ellett foglaljunk és meghoz
tuk azt a döntést, hogy K. K. bt. 
magatartásával egyet nem értünk 
és új Vezető megválasztását j ava
so1tuk, mely azután az összes cso
portokat új vezetés alatt egybehoz
za. Addig is a legnagyobb cleve
landi csoporthoz csatlakozunk. 

Elhatározásunk egységes volt és 
nem egy kis csoport nézete. Mielőtt 
ezt a döntést meghoztuk, megér
deklődtük azt is, hogy a clev,elandi 
csoport miért vált külön a többiek
től. N eViezett csoport nem értett 

az MHBK és MKCSBK veze-
komoly nézeteltéréseivel. 

}lZ, aki a vitatkozókat, vagy vesze
Jtedöket otthagyja, az nem "rene
pt" (mint azt egy Angliában élő 
ól' állítja). 

5. Tévedés azt áUítani, hogy 
Jninket az MHBK, vagy a clevelan· 
di csoport vezetője és egy meg 
nem nevezett ezredes befo~yásolt 

volna. A clevelandi csoport veze
tlSje egy kiváló ,ember, akit a hon
véd bajtársak is megválasztottak 
vezetöül. BáI1kit nem ér ilyen meg
tisZteltetés. A meg nem nevezett 

is ismerjük, akinek kivá-
16s6gában kétségünk nincsen. Az 
MHBK vezetője is ktváló katona. 
Kiváló emberek nem követnek el 
aljasságokat. 

6. Arra a megjegyzésI1e, hogy az 
elozményekre nem voltunk tekin
tettel, hogy elöre mondtunk ítéle
tet, stb., csak azt válaszoljuk, hogy 
köztünk többek között hat jogi 
doktor is van és ez a kérdés nem 
jogi, hanem erkölcsi kérdés volt. 

K.K. bajtárslIDk érdemeit elis
merjük, az ügy az ő egyéni becsü
letét nem érinti, de heves vérmér
séklete folytán ahihát elkövette. 
N. F. bt. fegyelmetlenségét is el
~ljük, mert az ő leveleiben is vol
tak sértő kitételek. 

7. A helyzeten - nézetünk sze
rint - nem változtat az, hogy a 
lemondások folytán hiányos veze
t6ség maguk között egy új elnököt 
V'Alasztott. E nyilatkozatom vonat
kOzik a 7-9 és 10-12 sz. Bajtársi 

Leve1e~ben e tárgyban vonatkozó 
kÖZJlésekre is. 

Buenos Aires, 1967. május 15. 
Dr. Endrődy s. k. 

az argentinai csoport vezetője 

A MKCSBK vez'etősége a követ
k.ezö~et fűzi a buenos-airesi jegy
zőkönyvhöz: 

1. K. K. szd s'. és N. F. főtörm. 
között nem voltak év,ek óta nézet
eLtérések, hanem N. F. főtörm. a 
Bajtársi Levél első számai! megje
lenése után súlyos, rosszindulatú 
és irányított támadást indított a 
B. L. szerkesztöie: K. K. szds ellen. 

A "magánjellegű" támadásból N. 
F. főtörnn csináLt nyilivánosságot, 
mikor is K. K. szds utol'só levelét 
hibásan sOMzorosította és kiküld
te az emi.gráció elérhető CSÖ. tiszt
jeinek és thtts-einek, valamint a 
MHBK vezetőjének. 

2. K. K. szds egész életében a 
valódi és ilgazi bajtársi szellem 
megvalósításáért dolgozott, hogy a 
ti- és thtts-i 'kiar foko21ottan együt
tartson. Ezt a magatartását hajda
ni alárendeltjei és emigráns bajtár
sai jól ismerik. Ez ellen N. F. fő

tÖml vétett, mikor már első levelé
ben sértően, tiszteletlenül lépett 
fel K. K. szds ellen, ki elnöki mi
nőségben a MKCSBK-t védte vá
Laszaiban. N. F. fötörm "nemes" 
leveleire az ő saját hangján vála
szoLt. 

3. N. F. főtörm sorozatos sérté
seNe, melyekben más nagy emig
ráns szervezeteket is támadott, a 
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fenti srervezetek védelmében nem 
lehetett más hangon válaszolni. 
N. F. főtőrm leveleinek hangja nem 
a Cla,ir Kódex szabályaiba ütközik, 
hanem a Kat. BTK. határozványai
ba. 

4. N. F. főtörm leveleiben fog
la1tak és az ügy nemcsak Mün
asenben, hanem Torontoban, Mont
rea:lban és máshol élő honvéd baj
társaknál is megütközésI1e talált. A 
buenos-a:iI1esi csoport a:zonban 
csak N. F. főtörm sérelmeit fogad
ta el clevelandi manöver alapján 
s meg sem kérdezték K. K. szds-t 
az igazság felől. 

A bizalmi kérdésben a MKCSBK 
csoportjai és Vle:zetési bizottságá
nak tag}a:i K. K szds-t elnöki 
posrtján 66:2 arányban megerősí
tették, így az új választás 1966 te
lén megtörtént. A clevelandi Csen
dőr Család nem tagja a MKCSBK
nak, alaps:zabályai szerint müködé
si területe az !USA területe, alapító 
és ~endes tagjuk csak az USA te
I1ületén élhet. Ez elev.e kizárja azt, 
hogy a huenos-akesi csopOI1t hoz
zájuk csatlakJoz:zon, vagy hogy a 
clevelandi Csendőr Család egy vi
lágs:zervezetet verethessen. 

A clev,elandi csoport annakide
jén, 1954-55-ben, a MiHBK és a 
MKCSBK komoly néreteltérései
nek vitájában egyolda1úan a 
MKCSBK-t "hagyta ott". Ezzel 
vált ",renegáttá" . 

5. A honvéd bajJtársak K. K. 
szds-t még kivándorlás elött, Né
metországban megválas:ztották az 
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egyik nagylétszámú MHBK CSOPOrt 

(100 fős!) ve:zetőjévé, vagy maj 
ny;elVien ,eLnökévé. Tehát őt is érte 
ilyen megtiszteltetés. Ha N. F. fő. 

törm s:zelleme lakozna bennünk és 
nyHvá:nosság,ra ho~nánk a meg 
nem neVJerett kiváló ,eros leVieleit 
Buenos AVl1es nem váLt volna ki ~ 
MKCSBK-ból. 

6. A hat jogi dokJtorral l1endel. 
kező bueno&-lairesi csopoI1t tagjai 
az erkölcsi kérdésben K. K. :szds 
leveleinek hangját illetően csak 
K. K. szds-it marasztalták el, a rtá
madá~)OkJat ke:zdő és a goromba le· 
velet kiérdemlő N. F. fötörm "mi· 
nősítését" K. K. szds ellen elfo· 
g,adták és ennek alapján döntöttek. 

K. K. sms nem tanusított heves 
vérmérsékletet, hanem Vlégtelen 
türelmet akkor, milkor N. F. főtörm 
lev'elewe félév:en át pontosan vála· 
szolt és rtév,edéseit akalta kügazí· 
tani a mai MKCSBK-s felfogást il
letően. 

7. A buenos",air.esi csoport több
sZÖrös helY;l1eigazításunk után is a 
f o g a l m a k a t összezavarja. A 
MKCSBK-nak nmcsen ve:rel:ője, 

csak vezetősé~e, a v,ezetőség a le
mondások és kiegészítés után is 7 
fő, mely elnököt válas~tott. 7 fő pe
dig többet tud JtenJni, mint egy f6. 
Így nyugodjon meg a buenos-ailresi 
csoport, a MKCSBK világszerve-
:rel: szavarott a tél folyamán, még
pedig 66:2 aJfányban v,ezetősége 

mellett. 
TQronto, 1967. május 31. 

MKCSBK vezetősége 

Ha álmunk valo'ra 'l va na ... 

IRTA: BOD Ó ANTAL önn. 

Ha álmunk egyszer valóra válna, 
Nem lenne többet borongós napunk! 
Ha minden magyar a sikra szállna 
Megmutatni, hogy mi egyek vagyunk! 

Leomianának a válaszfalak, 
Mit mesterségesen építettek 
Rossz szomszédok, idegen hatalmak, 
Véres karmokkal bünös kezek! 

Ha álmunk végre valóra válna, 
Megnyílna szemünk a hályog alatt. 
Ha látni tudnánk sötétben járva, 
Ha egybe forma minden akarat! 

Kinyúlna kezünk testvérkéz után 
Hogy megszorítsa erősen, bátran,' 
Gyülölt bilincs lehullna simán 
Nem élnénk tovább eszelős lázban! 

Ha álmunk tényleg valóra válna, 
Szeretni tudnánk mélyen, melegen! 
Boldogság lenne, szívünk nem fájna, 
Gyógyírt tehetnénk vérző sebekre! 

Ha élni tudnánk, nem lennénk restek! 
Munkánk gyümölcse nem lenne fanyar! 
Nem lenne kétség s reszkető kezek, 
Feltámadna a haldokló magyar! 

31 



VESZTESÉGEINK: 
(A Magyar FeLszabadító Bizottság népi veszIteségeink" c. rovatába) 

Országh József törzsörmester 
Galambok, Zala vm~i községben 
összeírta a község kommunistáit 
és tevékenységüket. 1953. augusz
tus elején egy nagyobb viJhar alkal
mával a háza eres~e alá rejtett il1at
csomót a szél kisodo~ és azt egy 
helyi kommunista megtalálta. A za
lélJegel1s~egi ÁVO a fentiekért Or
szágh József törm. Bajtwsunkat 
1953. lélJugusúus 6-án a közsé~ben 
agyonvertJe. 

A böLcskei örs (Pécs,j; kerület, 
Szekszárdi osztály) pamncsnoka: 
Dinnyés József fötörzsörmester és 
hét beosztott csendöre 1944 végén 
a kö~ség körüli tüzharcban szov
jet fogságba .esnek. A szovjet pa
rancsnok agyonlövette öket és holt
tes'neiket két hétig temetetlenül 
hagyta, hogy ez~el is megrémítse a 
környék liakosait. 

Rosta József örmester 1945 ta
vaszán a fok:sánii hadifogoly elosz
tó táborban fiertözö betegség kö
v,etke~tében meghalt. 

HŰSI HALOTTAINK: 

Burján János örmester a felvidé
ki harcokbaJn s~ovjet fogságba 
esett, majd a Szovjetunióban hadi
fogságbélJU tüdögyulladás következ
tében meghalt. 
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Palkó András örmester a k árpát
aljai hal1cok során 1944 késö öszén 
hösi: halált halt. 

Juhász Sándor III.. fötörzsönnes
ter, zsámbéki örsparancSlIlok 1944. 
deoember 23-án 4 órakor az örsröl 
az örskörlethez tartozó Darányi 
Pusztára távo~ott, hogy a már oda 
kiköltöztetett családját megláto
gassa. Örse amap éjfélkor kiürítési 
p.wancsot kapott, addig a visszavo
nuló örsnöz nem tért visSM. Majd 
másnap, dec. 24.-én Zsámbékon az 
örlSlak.tanya kö~elében a szovjet 
osapatokkal vívott harcbélJU hösi ha
lált halt. Holttestét a lakosság he
tekig egy pincében homokkal leta
karva örizte s a harook lecsende
sedésekor több hösi halotJt honvéd
del együtt a zsámbéki temetőben 
közös sírba temette. Özvegye 1945 
öszén részél1e köskemléket állítta
tott. (A szerk megjegyzése: K. K. 
szds szolgálati gépkocsiján dec. 23-
án délután hagyta el Budapestet 
és az éjszakát a Zsámbék melletti 
Gyermely községben töLtötte gép
koosivezetöje anyósáéknál. Útju
kat reggel folytatták Szomba.thely 
felé. Bár a harcizaj és légitevékeny
ség élénk volt, Mórná! pokróccal 
letakart hösi halottakat látott a 
nyugatra haladó német páncélOSO
kon, sejtelme se volt, hogy az oro~Z 
csapatok áttörték a székesfehérv~
ri-balatoni: frontot és aznap estig 

Budapestet Esztergomig 
Szel1oocséjük!l1e ,ellensé-

nem láttJak: s szolgálati felada
teljesítJették. ) 

Csányi Gyula prbcsö tizedes, a 
JagYV'áradi csendöriskola hallgató
Ja a délerdélyi harcokban 1944 
Iizén eltünt, szülei a mai napig 
IfIIIlIIÚt sem tudnak róla. 

Szalai József örmester Buda vé-
1945. februárjában hösi 

halt. 

országi Poakingban helyezte örök 
nyugalomra a magyar hösi temető
ben. 

Visi József szakaszve~etö, miIIlt 
közlekedési csendör, .szolgálat köz
ben, 1944 késö öszén szovjet bom
batám,adás következtében Lajos
mizse mellett hösi halált halt. 

Bajtársak, kérünk, küldjétek be 
továbbra is a veszteségeink rova
tába szánt adataitokat, hogy ezzel 
is alátámaszthassuk azt a ,tényt, 
miszerilIlt a m. kir. Csendörség a 
haza válságos idejében a közbiz
tonság fenntartásáért és az ország 
védelméért - követVíe az ország 
kormányának rendelkeZJéseit - a 
bolsevizmus és a hazánkra törö el
lenséggel szemben feláldozta ön
magát! 

Vigyázat, lassan hajts! Közlekedési járör az 
magyar országútakon. 
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Wass AZbert: 

Csikszenttamás követet küld 
Fekete volt az éccaka a falu fö

lött, kutya se mert ugatni. Csak a 
szél bugott a kéményeken s kavar
ta a keserű füstöt, mint sátán a 
gondot az emberek lelkében. Árva 
Mózeséknél is csak kendő alatt 
égett a lámpa, hogy ne bosszantsa 
fényével az éccakát s ne hirdessen 
reakció t a kergült világban. 

Az ember kilesett az ajtón, fi
gyelte nehány percig szükre húzott 
szemmel a vaksötétet, de csak az 
eső percegett halkan a zsindely te
tőn, más nesz nem hallatszott se
hol. Néma volt a falu s komor, mint 
a temetők éjjel. 

- Áron, te. 
A fiú felszökött a kemence mel

lől. Tömzsi, jókötésű tizenkétéves
forma legényke volt. 

- Itt vagyok, idösapám! 
- Ujjast, fö'revalót végy. Me-

gyünk a havas ba. 
Az asszony ott a lámpa mellett 

leeresztette ölébe a himzést. Sze
me ijedten rebbent, mint a kicsi 
madarak, akik tudják már a vihart. 

- Megtudott valami:t? - kér
dezte elsápadó szájjal - Muszkák 
gyünnek újra? Vagy rományok? 
Munkába viszik a népet? ? 

- N em - felelte az ember mo
rogva - ma egyéb dolgunk van 
odafönt. Tatárkőnél gyül egybe a 
falu. 

34 

- S a gyerek? - aggódott az 
asszony. 

- Dolga lesz neki is - felelte 
az ember s nem nézett az aSSZony 
szemébe. Leemelte a kalapját a 
szekrényről s a fejébe húzta. 

- Idösapám, a kisbaltát is vi
gyem? 

- Az nem árt soha - felelte az 
ember az ajtóból - s ügyekezz. 
Búcsúzz el anyádtól is, ej szen oda. 
leszel kissé. 

Azzal már ki is lépett a sötétbe 
s csak a nyitott ajtó fekete rése 
maradt mögötte, mint egy félelmes 
idegen intés. 

- Isten megáldja Idösanyám -
mondta a gyerek s már indult vol
na az apja után, mikor az asszony 
sovány karja ki:nyúlt utána és át
fogta a vállát, féltő, markoló szo
rítással. 

- Idös kicsi fiam - suttogta 
sápadtan és a szeme megtelt köny' 
nyel - aztán vigyázz magadra, 
hallod ... ! 

- Ne féltsen engem - adta 
vissza a fiú legényesen a szót -
ejszen póstát kell vigyek újra va' 
lamerre. Madéfalvára talán, vagy 
Szentgyörgyre a paphoz ... ! 

- Vigyázz magadra, jáj vigyáZZ 
magadra. .. - suttogta az asZ' 
szony, aztán hogy az ajtó kilincsre 

kattant s ő ott maradt egyedül a 

\ 

lámpa mellett, hang-
nehéz sírással ráborúlt az 

mint terhelt bús gyü
lJlölcsfák ahogy kidőlnek a súly 

alatt. 
Kint az éjszakában, a tornác 

elOtt Árva Mózes megvárta a fi:át. 
_ Együtt vagy-é? 
_ Ugy vélem. Madéfalvára lesz 

UtaJJl esment? 
_ Messzebb most az egyszer -

dörmögte az apja s megindult. Az 
eSiS hullt s ők mentek. 

_ Ejszen tarisznya is kellett 
y,olna - aggodalmaskodott kicsi 

_ Elrendezték azt már - felel
te az apja titokzatosan s aztán nem 
iá szólott többet. 

Csak mentek. Elől a nagy szé
kely, hátul a kicsi. Kertek alatt ka
uyarogtak tova csuszamlós ösvé
'liyeken, áradt vizeken hágtak átal, 
aztán neki vették az irányt egyene
sen a hegynek. 

Zugott alattuk a völgyben a Hor
gaspatak, csermelyek hordták alá 
CSörögve a havasokból a megolvadt 
líólevet s valahonnan az éjszaká
ból zsönge tavaszi rügyek szagát 

a szél. Mikor egy kapaszko
tetején szuszogni megállottak. 

Áronka nem birta ki, hogy oda ne 
SZóljon az apjának. 

- Ejszen tavaszra váltoúk a vi
lág. Megyen már odafönt a hó! 

Árva Mózes hallgatva állt egy 
darabig, csak nehéz szuszogása hal
latszott. Aztán ennyit morgott csak 
a bajusza alatt: 

- Másoknak is menniök kelle
ne, nem csupán a hónak, hogy ta
vasz lehessen Székelyország fö
lött. .. 

Majd nagyot sóhajtott. 
- Na gyerünk. 
S nekifeszültek újra az éccaká

nak s a hegynek. 
Mire följutottak a Tatárkőhöz, 

már égett a tűz a szikla töviben. 
Vén Harangozó Márton ült szem
közt a tűzzel, reves farönkön s fe
hér haján, fehér bajszán megcsil
lant a lángok fénye. Körülötte, szé
les nagy körben, emberek ültek, 
vagy álltak, szótalan sötét arcok, 
bajlátottak, kemények. 

- Meggyüttünk - mondotta 
nagyot szusszanva Árva Mózes 
amikor odadobbant Vén Harangozó 
Márton elé s lerázta kalapjáról a 
vizet. A vénember ránézett. 

- Itt a gyerek is? 
- Itt - bökött Árva Mózes a 

háta megé - gyere elé Áron! 
- Lépj elő , fiam, - bólintott 

Vén Harangozó Márton is ott a fa
tönkön - ide a tűzhöz, hogy lás
sanak az emberek. 

Áronka odalépett a tűzhöz. Le
vette ő fejéről a kalapot s lerázta 
róla a vizet, ahogy a nagyok tet
ték s orrát i:s megtörülte a ködmö
ne ujjával. 

- Útra mégy, gyerek - mon
dotta Vén Harangozó Márton S 
Áronka bó lintott. 

- Tudom én azt. 
- Azt is tudod hova? 
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- Ejszen Szentgyörgyre, vagy 
Brassóba tán ... 

Az emberek hallgattak és a föl
det nézték, meg sokan a tüzet. Sen
ki se szólt. Furcsa nagy csöndes
ség volt, hallani lehetett benne a 
patakot alant a völgy odvában. 
Aztán Vén Harangozó Márton föl
emelte a fejét és a hangja ünnepé
lyes volt, akárha templomban szó
lott volna. 

- Ide figyelj, gyerek. Reád esett 
a falu választása esment, merthogy 
te vagy a legéletrevalóbb gyerme
keink között. S mert oda, ahova ne
ked menned kell most, nem mehet 
el sem férfiember, sem asszony, 
mert elfog nák útközben, börtönbe 
vetnék, tán még meg is gyilkolnák. 
Nehéz s nagy feladatot bíz reád a 
falu ezen a napon, értesz engem 
Áron? 

- Értem hát - felelte a fiú s 
nyelt egyet. 

- Hát ide figyelj akkor Árva 
Áron: a mai napon én s mind, akik 
itt vannak, reád bizzák a falu sza
vát. Hogy elvidd ezt a szót a Föl
séges U risten segedeLmével tova 
Ámerikába s átadd azoknak, akiket 
illet. Értesz engem, Áron? 

A fiú nyelt egyet megint. 
- Értem. 
- Elmondják itt most neked 

sorra az emberek mindazt, amit le
vélbe beleírni nem lehet, mert a 
posta nem vinné el a levelet s töm
leebe kerülne érettük az, aki a sza
vakat leírta. S te mindezt a fejed
be veszed Áron s elmondod odaát 
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messzi Ámerikában azoknak, akik. 
nek szól. Értessz engem? 

- Értem. 
- No akkor kezdjük. ÁbéCé sZe. 

rint. Antalos Esvány! 
A hallgatag sötét félkörböl egy 

ember lépett a tüzhöz s megállt a 
fiú elött. 

- Áronka fiam, segítsen az Is. 
ten s mondd meg a bátyám nak, An. 
talos Kárujnak New York várOsá. 
ban, hogy tiszteltetöm én, az idös 
öccse s tisztöltetik a rokonok is 
mind, meg a szomszédok, de bio 
zony velünk nagy csúfság esék. 
Mert Márikánkat lám elhurcolák a 
mócok s azóta se kerüle vissza, 
házunkat földulák, jószágunkat el. 
terelék, Bence fiamot bánya munká
ra parancsolák s Isten tudja haza 
engedik-e élve... Meghurcolának 
engemet is a kummunisták, meg
botozának, mert megtarték magnak 
husz véka buzát a magamé ból. 
Mondd meg, hogy hej Káruj, bé
csapódtunk mi ám tívéletek is, 
mert lám azt írtátok folytonosan 
onnan New Yorkbul hogy békesség 
következik és szabadság a háború 
után s hogya nép fog uralkodni 
ezentul. Hát mi bizony békesség 
helyett dulást kaptunk, szabadság 
helyett kegyetlen rabságot s nem a 
nép uralkodik itten édösegy bá· 
tyám, hanem maga az ördög. S 
mondd meg neki Áron, hogy te· 
gyen ám valamit értünk ott, ha 
tud, mert mink úgy élünk itt akár 
a farkasok, télen-nyáron fönt a ha
vasban, hogy el ne fogjanak s ide· 
genbe ne hurcoljanak s hogyha ha-

valami nem lesz, hát mink 
kiveszünk itt mind egy utol-

szálig. Ezt mondd meg kicsi 
segítsen az Isten. 

Sorra léptek az emberek a tűz
bOz, ahogy Vén Harangozó Márton 

vükön szólította öket s mondták 
íZ üzenetet, testvérnek, sógornak, 
iQltonnak, ismerösnek. Nehéz be
~del, akadozó szóval. A tüz 10-
~Ó fénye röten villant a kemény 

arcokon s a szemek sö-
mélyéröl visszatükrözödött. S 

Árva Áron állt szemközt az 
hallgatta a szavakat s 

öket valahova mélyen a lel
ahonnan nem törülheti ki 
és senki többé székelyek 

IlIUL::> ""'U t. 
aztán a nevek elfogytak, 

Vén Harangozó Márton fel
a rönkröl, Áronkához lépett és 

kezét a vállára. 

!Ilh,6r,01'\'''l, sem rokonom, még csak 
sem. Méges üzenek. 

veled kücsi Árva Áron 
székelynek, akivel odaát 

.IPoau.U:LUJ. Hogy bajban vagyon a 
Bajban és pusztulásban. Hogy 
vagyon itt éppen, ahogy a 

mondja: és nagy pusztu-
lészen és rettenetes sírás és fo

csikorgatása. És minden 
leromboltatnak és minden 

népek elhurcoltatnak kegyetlen 
rabságba, hogy éltük végéig szol
gálják a gonoszokat és hatalmaso
kat. És eltöröltetik minden öröm 
és minden békesség és minden igaz
ság a földnek színéröl. Igy vagyon 
ez éppen, ezt mondjad meg nékik. 
S mondjad meg nékik azt: Csik
szenttamás üzeni, a falu. Hogy 
mindez azért vagyon rajtunk, mert 
ök odaát Ámerikában nem úgy cse
lekedtek, ahogyan kellett volna. 
Hittek a gazoknak és bécsapattak 
és eladtak bennünket is földestül, 
lelkestül, asszonyostul, gyerekes
tül a gonoszoknak, kik imé vérün
ket vevék. Eladtak és nem emeltek 
szót miérettünk amikor kellett vol
na, hanem inkább restül elhittek 
mindent amit a gonoszak mondtak, 
hogy itt szabadság lészen ezentúl 
és békesség. Hát mondd meg nekik 
Áron, hogy miféle szabadság ez itt, 
amit Ámerika a nyakunkra rakott 
és miféle békesség? És mondd meg, 
de mindegyiknek, érted: azt üzeni 
innen a havasbul Vén Harangozó 
Márton, hogy verje meg öket az 
Isten, ha megfeledkeznek rólunk 
mostani bajunkban! Verje meg az 
Isten, de megverje öket, ha nem 
kiáltják oda naponta hétszer is a 
politika urainak akikre a szavukat 
leadták, hogya csiki hegyek között 
emberek élnek, akiknek nagy adó
sággal tartozik Ámerika! Tartozik 
a szabadsággal, ami:t megigért! Tar-
tozik a megkínzottak vérével, tar

tozik az élettel, amit odadobott 
rablók és haramiák prédájára! És 
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úgy áldja meg őket az Isten, úgy 
adjon az Úristen békességet és éle
tet egész nagy Ámerikának, ahogy 
a mi békességünket és a mi életün
ket visszaadják nekünk! Értettél 
engem, Áron fiam? 

- Értettem. 
_ Akkor áldjon meg az Isten és 

őrizzen meg téged. Itt la egy ta
risznya, abban lelsz élelmet, egy 
hétre valót. Ehejt egy ujjas, ennek 
a gallérját bontsd fől, ha odaértél 
s megleled benne vászonra írva 
mind a címeket, akiknek az üze
netek szólnak. S, amott a két csü
csőkbe én magam varrtam bele két 
darab aranyot. Én magam formál
tam laposra őket az oltári kehely
ből, aJIIlit elrejtettem volt a musz
kák elől. Utolsó kincse ez a falu
nak, gyerek. Utolsó ami a temp
lomból s a régi világból megmara
dott. Okosan élj vele s bizonyára 
átviszen érte valami hajós a vizen. 
A partjáig szépen elgyalogolhatsz. 
Megértettél, Áron? 

- Megértettem. 
- Na akkor eridj s legyen ve-

led az Isten. Búcsúzz el apádtól. 
Kicsi Áron megkereste szemével 

az apját. Ott állt az a tűz mellett 
és a lángokba bámult. Sovány ar
cán mélyek a barázdák és feketék. 

- Isten-Isten, Idősapám! 
- Isten, Isten ... - morogta az 

ember a tűz mellett és nem nézett 
a fiára - Aztán ... 

- Aztán mi? 
- Vigyázz magadra, csak ezt 
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akartam mondani. De te ezt tudOd 
úgyis. 

- Tudom, idősapám. 

- Akkor hát Isten áldjon. 
- Isten megáldja. 
Vállára vette a tarisznyát, magá

ra kanyarította az újjast, megmar
kolta a kicsi baltát s indult. Nehány 
lépés után megállt. 

- Oszt merre van az az Áme
rika? - kérdezte tétován. 

- Merre?? Hát Udvarhely felé! 
_ mordul fől Árva Mózes a tűz
nél, olyan hangon mintha haragos 
lenne, pedig csak a zokogást foj
totta el, ami rázta belül - Érted 
te? Udvarhely felé? 

- Értem hát - nyelt egyet a 
gyerek s már ment is. Kis tétova 
lépteit egy-kettőre elnyelte az éc
caka s a csönd. 

Az emberek pedig ott álltak a 
tűz körül, lehajtott fejjel és hall
gattak. És tudták mind egy szálig, 
hogy ez az utolsó reménység. A le
geslegutolsó. Ezután már semmi 
srncs, csak a fekete sötétség, a fe
kete halál, a világ vége. 

S Árva Áron kis székely gyerek 
útban van azóta is. Jön, jön, jöddö
gél. Valahol ott botorkál idegen or
szágútakon. Kerítések tö,:"ében 
meghál s tovább megyen, ml!1dég 
nyugat felé. S hej , székelyek, Ame
rikában s szerte a nagy világban, 
készüljetek föl, hogy tiszta szívv: l 

s tiszta lélekkel fogadhassátok ot 
s életet üzenhessetek vissza vele 
Csikszenttamásra, föl a havas ba, a 
Tatárkő mellé, nem pedig halált! 

Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 

Neu Károlyné Mohácsi Ágnes 
(néhai Mohácsi György őrm. leá
nya) North Bay, Ontario, Kanadá
ban fiúgyemneknek adott életet. 
Szívből gmtulálunk! 

Pál Imre törzsőrmester baj tár-
sunk leánya: Anna Mária, 1967. 
JDájus 20-án esküdött örök hűséget 

Antal honfitársunknak a 
.,II~",~n,~li Magyarok Nagyasszo

rk. templomban. A már diplo
férj után Anna Mária is egye

tanulimán)'lai beftej.ezéséhez 
Az ifjú párnak és az 

:.)rölms,~üli)kr~ek sírig -tartó boldog-
kívánnak az emi~ráns csen-

tudósítónk je-

A Bécsben lezajlott nemzetközi 
:1III!gkc)ro1ng bajnokságok alkalmával 

versenyző hasznáLta ,ki a kedvle
alkialmat a v;asfüggöny mögötti 

hogy megszabadul
a kommunis,ta paradi-

I""U'V.ll,UU'J. Közülük 9 volt magyar! 
osztrák posta 1965 és 1966 

hetenkint kétszer autó
inditott a Balatonra. A 

az idén érdeklődés hiá-
leállitották. Egy gráú új-

szellint az ok a pénzváltási 
" a magas árak, különbö

zaklatások és hosszú ideig tar
igazoltatások a határon. 

Ausztriába és Európa több or
szágába ezév tavaszán visszatért a 
tél! Az osztrák hegyek tele voltak 
hóval, a hőmérséklet éjjelente a 
fugypont alá süllyedt. Csontig ha
toló hideg szél fújt és a gyönyö
rűen virágzó gyümölcsfák Jefagy
tak. (Vígasztalódjatok: Kanadába 
május végén érkezett meg a tavasz, 
két hónap késéssel!) 

A Magyar Nemzetvédelmi Világ
szövetség (Hollywood, California, 
USA) értesülvén a kiválóan tanuló 
csendőr-gyermekekről, elhatározta, 
hogy ajándékképpen megküld~ Ma
gyaro:rs-zág vállmegyéinek €'I1edeti 
színes címereivel ékesített, a Kár
pátok ővezte történelmi magyar bi
rodalom politikai térképét abból a 
céLból, hogy azokkal a kitünő ta
nuló csendőr-gyermekeket, vala
miJnt azok szüleit me~ajándékozza, 
hogy minden csendör otthonban 
legyen egy olyan eI1eklyeként meg
örzendő történelmi kép, mely em
lékeztet aSzülöhazára! 

A MKCSBK központ hálásan 
nyugtázZ!a a Magyar Nemzetvédel
mi Világszövetség nemes felajánlá
sát! Névszerint említi Görgényi: Gé
m bajtársunkat, a NVK tulajdono
sát! 

Három világrész 40 országáJból 
kérjük a csoportvezetők igélllylését, 
hogya fenti térképet a jelentkezéi 
sorrendjében kipostázhassuk! 



Csendőr gyermekeink ismét kiváló 

eredményt értek el! 

Gál Erzsébet 
okl. ápolónö 

Dr. Gál József 
orvos 

Nagy örömmel oszoozunk Gál József fötörm Bajtársunk és Nejének 
örömében! Leányuk, Gál Erzsébet eredményesen Viégezte el a LenoX 
Hill Hospital ápolónőkiépzö föisroláját és jelenleg már New York-ban 
dolgozik, hol !egyéniségével, komoly kötelességteljesítésével kiérdemelte 
összes betege elismerését. 

Fiuk: Gál József 1963. május 24-én az ,eddigi legmagasabb ered· 
ménnyel elsőnek végezte el az orvosi elökészító egyetemet és nagyösz: 
szegű ösztöndíjat nyert, majd 1967. május 31-én elnyerte orvosdo~ton 
diplomáját is a pittsburgi! egyetem orvosi s~akán. Dr. Gál József sZ!JIltén 
megkezdte hivatását az egyik pittsburgi kÓllházban. 

A MKCSBK Központ és az emigráns csendörök szívböl gratulálnak 
Gál József fötörzsőrmester Bajtársunk!nak, 'a pázmándi örs utolsó pa' 
rancsnokának (Székesfehérvári osztály, tatai szárny), ki komoly mun' 
kával, becsületes hel}'itállással teljesítette kötelességeit az emigráció~ 
is gyemnekei ki.'taníttatásával. Amhl}'ienek az Apák, olyanok a Gyerekek, 
További sok szerencsét Gál Erzsébet okI. ápolónö és ifj. Gál Józse; 
Doktor úr mind hivatásukban, m,d a Szü1öhaza iránti küzdelmükbeJ1' 
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MKCSBK vezetöség ügyvezetö 
titkára kíséretében 1967. 

20-21-22-én látogatást 'Í'ett az 
New York állam körepén 

csendör bajtársainlmál. Liver
vitéz Szendi József örm. 

hatalmas házában tar
összejöveteLen és igen nagy

csendőr vacsorán (köszö
a ki~áló és bajtá.ns[aJS csendör 

átadta az ér-
Bajtwsnak a Szent László 

"IIII[tiél:)<:\.b ok1eVieleit és jeLvényeit. Itt 
olyan bajtársakkal js taIál
akik szórványban élvén, 

is tudtak csendör szeI'V·ezet lé
Az egybegyűltek közfel

".~isal megalakították a Syra
Cortland~Rochester- Churah-

négyszögben élö bajtánsaink-
a MKCSBK 42~ik csoportját 

István tihdgy bajtársunk, (a 
ilrvasörs pk-a) vezetésével. Az ad
minisztrációs munkát v. Szendi őrm 
battársunk vállalta. Gratulálunk 
~sak! 

:tJgyancsak az ügyvezetö elnök 
kiséretében látogatást tett 

kanadai Montreálban, hol 1967. 
27~én Dr. Csery C. Mihály, 

-.aIl:_.+ László Társaság ke1etkana
SZéktartója rendezésében ünne-_es kü1öségek közt átadta a 

ág okleveleit és jelvényeit 
ar egyházainkban és szerve

~ben élénk szerepet vívő hét 
Ységi Bajtársunknak. A más

~. montreali Hősök Vasárnapján 
~ a MKCSBK hatalmas ko-

szorúját a többi magyar egyesü
lete~el, köztük a MiHBK - val 
együtt a oserkészek soI1fala közt a 
montreali Hösök emlékkövére. Az 
ezt köv·etö MKCSBK gyűlésen a 
montreali Magyarok Nagyasszonya 
rk. templom különtermében alkal
ma volt megg}'iőződni, hogya mont
reali csendőr szellem az .emigráció 
23-ik évében ÍJS kiváló, derék Baj
társaink teljesítik emi~ációs köte
lessé~et a kü1földre szakadt ma
gyarság szolgálatában éppúgy, mint 
a MKCSBK iránti áldozatkészség
ben. Gratulálunk derek montreali 
Bajtársak! 

Niagaravidékíi BajtársaiJnk. teljes 
létszámmal és hamiltoni képvise~ 

lettel resztvettek a MHBK wellan
di csotportjának 1967. április 15-én 
rendezett bajntársi estjén. A kivá-
1óan sikerült tavaszi bált jórészt 
MHBK-s csendör bajtársaink kJészí
tették elö, példát mutatva a hon
véd és csendőr testvéri együttmű
ködésnek! Gratulálunk Bajtársak! 

A fort~riei (Ont. Kanada) "Club 
Hungaria Peace Bridge District" ki

válóan sikerült tavaszi bálján a 
rendezés fősrerepét Horváth Béla 
törm bajtársunk Mária felesége vé
gezte. A bál sokszázfőnyi résztve
vöje kiváló hangulatban érezte ma
gát, az est tiszta jövedelmét ismét 
magyar nemzeti oélokm utalták át. 

Gratulálunk Mária, a MKCSBK 
vezetöség tiszteleg! 



Ugyancsak a kiválóan sikerült 
calgaryi MHBK bált (Alberta, Ca
nada) a Mluión Dr. Kiss Gyula csö. 
szds. bajtársunk rendezte, hol meg
jelent ill város polgármestere is fe
leségéV'el több kanadai kormány
férfi társaságában. Az est jövedel
mét a kÖ2lismert magyar egyetemi 
tanszék és a becsületadól1a fordí
tották. 

Az MKCSBK torontoi csoportja 
1966 telén .tiszteletbeli tagjává vá
lasztotta Dr. N agy György I. oszt. 
követségi .titkárt, a Kanadai Magya
rok SzöV'etségének II év óta ötször 
megválasztott fötitkárát. Dr. N agy 
György tb. csendör a régi magyar 
diplomádai testület tagja, ki Ma
gyarország érdekeit a pozsonyi, a 
stockholmi, majd a párisi követsé
gen képvliselte, honnan a kommu
nizmus uralomrajutásakor önképt 
disszidáLt és vállalta a magyar 
emig.ráns sorsot. 

Dr. Nagy György, kinek édes
apja föispán volt, kezdettöl fogva 
teljes energiával dolgo:zjott és fö
ként az ö érdeme, hogy a kanadai 
kormány a kanadai mag)'íar.ságot 
elismerö helyen kÖllyvlelte el. Dr. 
Nagy György érdeme a kanadai 
csendör oharter elnyerése is. A 
Szent László Társaság kormányzó
sága a káptaLan elöterjesztésére 
Dr. Nagy György tb. csendört a kö
:zjelmúltban a S:zjent László Érdem
kereszttel tűntette ki Magyarorszá
gért és a magyarságért teljesített 
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kiváló szolgálataiért. A MKCSBl{ 
vezetöség elnöke a MKCSBl{ 
jeLvényét valamint igazolvánYát a 
to ro ntoi csendörnapon nyújtotta 
Dr. Nagy György tb. csendörnek. 

A csendör szeretetéröl közismert 
és a m. kir. Csendörség sze.fepét 
kiválóa n ismerö diplomatánkat 
szeretettel köszöntjük sorainkbanl 

Körmendy János Öl1ID bajtársUnk 
a "Viziőrsök" c. írásának vétel~ 
után a viÚör.s elsö és egyben utol
só parancsnoka: Virág Béla fötönn 
két fényképet kü1dött a viziörsök 
életéröl. LeveLéböl a köv,etkezöket 
idézzük - "De szép szoLgálat volt 
az nyáron aBalatonon kö·rben ha
jÓZlnil A kezdeti idökben az orv
halászok igen sok gondOlt okoztak 
nekünk. M1re a partra hajóztunk, 
a z orvha}ászok elmenekültek. 
Igen ám, de a:zjtán mi is oseleked
ti.iInkl Amikor a hajó elindult szol
gáLatba, ugyanakkor elindítottam 
egy kerékpáros járört is a BaLaton 
partján, mely la normális sebesség
gel haladó hajóval egymagasság
ban haladt. Amikor az orvhalászok 
látták a közeledö csendörhajót és 
megszöktek, belefutottak a kerék
páros járörbe! Egy év múlva már 
nem volt orvhalász a Balatononl" 

Buenos Airesben, 1967. májuS 
28-án, Hösök napján a német te
metöben épíitett Magyar Hösök Fa
lára Pintér Aladár eros és MátyáS 
Ferenc Öl1ID helyezték ,el a MKCS 
BK koszorúját. 

"Magyar Élet" c. lap 
április 15.-i számából szósze

idéZZük az alábbiakat: 

HABORÚS BÜNÖK NEM 
ÉVÜLNEK EL 

A budapesti rádió jelenti: 
I-C'. _t.. ... Béla v;illanyheggesztö 1944-

a kassai körzethez tartozó 
csendörörsön, mint járörve-

csendör-szakaszvezetö telje
szolgálatot. Gyakran járták a 

szökött katonák, par-
felkutatására. így többször 

riellen1tek Hiloff kÖ:zjségben, Ora
Jánosék Lakásán. OraVieC2let 

aki a pantizá:oolclloz ·csat-

~t:::lI1~r 29-én házkutatást ,tar
a lakásban, majd magukkal 

a családhoz tartozó Hra-
Józsefet. Szabó felszólítot

hogy fusson, majd 
két sorozatot adott 

"'411l'CI.~:t,;Llt\.1 a helyszínen meghalt. 
a háború után s,ikerült 

a iielelösségl1evonás alól. 
,.Dvetett tettére most derülit fény, 

ügy:e a fövárosi bíróság 

legiteg:vz~~sünk:· A magyar csen
fegyvere ártatlant sohasem 

a szovjet partizánoh. és tá
leküzdése államérdek 

amit a m. k1r Csendőrség 100 
IIlleko~;an teljesített. A csendör

fegyver:zjete Ma:nlioher puska 
gOlyószóróval csak az ellen

kötelékben beVietett egy
szerelték fel. Csendörjárör 

még géppisztollyal is osak ritka ki
vételes esetben rendelkezett. A fen
ti híradás ross:zjffidulatú és kiter
velt csendörellenes kommunista 
propaganda. 

Kérjük Bajtársailnk,a,t, hogy aki
nek biIli:okáboo vannak a "Osen
dörségi Lapok" 1944. novemberi és 
decemberi számaá, küldje cl a 
MKCSBK központnak. A fenti la
pokra föleg a magyarországi har
cokboo rés:zjtvevö csendöralakula
tok helytállásait és hösi küzdelme
it megörökítö méltatások és kép
sorozatok miatt van szükségünk. 
4Ungváni és nagyvár.adi oo.nzáS.:zjló
alj, stb.). 

MúLt .száimunkból kimaradt ·a 
",csendör bajtársahlk részvétele a 
Vitézi Rlend szolgálatában" c. hí
rünkböl: az amerikai Középltlyugat 
vitézi hadnagya viJtéz Á. A. Z. eros 
bajtár.sunk, kit a közeLmúltban Zá
kó András vörgy úr, az MHBK ve
zetöje az Európai Frontharcos Szö
vetség nevében a Fronthwoos 
anany Lov;agkel1es:zjttel tŰlltetJett ki 
háborús és emigrációs érdemei el
ismeréséül! 

Ezredes Úr, gratulálunk! A 
MKCSBK tiszteleg! 

TorontJoi csoportunk 1967. júni
us lO-én l1endezte hagyományos ta
vaszi Viacsoráját a Budapest Res
tauraIIlt különtel1IDében. A tel1em 
teljesen megtelt, sorainkban üdvö
zölhettük ismét MHBK-s honvéd 
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bajtársainkat és a MKCSBK leg
újalbb csoportjának, a közép New 
York állambeli-nek v,ezetöjét: vi
téz Szendi József őrrn bajtárs un
Imt itS családjával. A kitÜlnően sike
rült vaCSOl1a után a toronto i MHBK 
v1ezetöje, V1élII'ga Géza szd s méltat
ta a Hősök napját. Utána levetí
tettük mmdazon filmeket, melyek 
az 1967-<es toronto i csendőr-bálon 
és ünnepi csendőrnapi vacsorán
kon készültek. Örömmel üdvözöl
tük Kal1aos László fötörrn baj tár
sunk Magyarországról szüleihez 
él1kezett ifj. László fiát is. 

Kanada 100 éves szüLetésnapját 
ünnepli országszerte hatalmas ará
nyokban. A kianadai tartományok 
1867~ben alakították meg az állam
szövetséget, mely az AHanti óceán
tól a Csendes óceánig, az amerikai 
határtól az Északi J,eges oongerig 
egy szövetségbe vonta össze Ka
nada I8IIlgol és francia lakosságát. 
A fenti születésnap egybeesik a 
magyélJr kiegy,ezés 1867-<es dátu
mával. 

KélJOOda áldott, ~azdag ország. 
Lakóinak szálma 20 millió, az or
szág magyarságának lélekszáma 
105.000. Az életszínvonal magas, 
egyforma az Egyesült Államok és 
Nyu~atnémetország szint jével. -
Mérhetet1eJIl emberi szabadság uraJl
kodik, ~orláJtlanok a lehetősé~ek 
is. Aki dolgozni akar és tud, min
denütt talál jól fizetett munkakört. 
Aki erovel bírja, két, sőt három 
állásban tS dolgozhatiJk. Szabad a 
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kJezdeményezés, üzletkezdés, a tár. 
sadalmi szervezkedés. Az emberi. 
szabadság néhány példája: ismeret. 
len a személyazonossági igazOl. 
vány és a bejelentőlap. Minde~ 
a kanadai közbiztonsági !Szervek 
munkáját nehezítik meg l1endkíVij. 
Li arányban. KIanadának van karn. 
munista lés nemzeti szocialista párt. 
ja is, de jóformán tagok nélkül. El. 
képzelhetetjük, a nagy szabadság 
következtében a kommunista szer. 
vezkedés is állandóan folyik, amit 
külföldről irányítanak. Ez pedig fo· 
kozatt éberséget kíván az állambiz· 
tonság kiváló végr,ehajtói:tól: a Ka· 
nadai Királyi Csendől1ség derék 
tagjaitól. 

Kanada az angol világbkodalom 
tagállaJma, mely az angol sziget· 
ország, Ausztrália, MáLta, India, 
stb. or'szágaival együtt ma is a vi
lág egyik Vlezető hatalma. 

A ,kJanadai magyarság, köztük 
többszáz csendőr bajtársunk, mél· 
tóan kiveszi részét a színes, lélek· 
emelő ünnepségekből! 

, "Létszámszaporodás" a 
cserhátsurányi örsön 1937-ben 

Árpád pótcső szakasz
legidősebb Bajtársunk 92 

korában, 1967. március 30-án 
Eggenfelden város-

Bajtársunk a Bajtársi 
lelkes olvasója és haláláig a 

és katonaeszmény ápolója 
Vezetőségünkkel több lev,elet 

és büszkén hangoztatta az 
világháborús tábori osendőr 

Katonaidejét a regi szép 
Jóskás" időkben töLtötte a 

cs. és kir. gyalogezl1ednél. 

Szödényi Árpád 

kegyelettel megőri·zzük. 
egytittérzésün-

Remetey József alezredes 

Remetey József alezredes 1967. 
március 18-án Cleveland, Ohio, 
USA-ban szívroham következté
ben rövid szenvedés után elhúnyt. 
A MKCSBK az orvosnő özvegynek 
együttérzését küldi és lent közli 
teljes egészében a gyászbeszédet, 
melyet Remeteyalezredes sírjánál 
mondott el közeli barátja: Csepi 
Béla ezds Ibajtársunk: 

Kedv,es Jóska barátom, kedves 
Baj társ unk ! 

Nehéz kihült tested előtt beszél
nem, amikor nem tudsz már sem-
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mi jelet adni, vagy valamilyen meg
értést mutatni. - S én mégis be
szélek, mert his~em - hogy távo
lodó lelkedet még utoléri a han
gom és magaddal viszed érresein
ket és gondolatainkat. 

Öregedö korunkra már oly sok 
kötelességet gyűjtöttünk össze, 
hogy fá.l1adt testtel és léleIrnel ne
héz hordoZJni ö~et. Gyermekko
runktól k e z d v e kötelességeket 
hordunk szüleink, testvéreink irá
nyában, de megtanultunk hiruti és 
áldozatot homi ,a legmagasabb esz
mény;ek: az Isten, a Haza, barátok, 
honfitársakért, az 'egész emberisé
gért. - De mindezek nem nehe
zednek lel~emre oly súlyos köte
lesség gyanánt, mint a halotti bú
csúztató a legjobb barát ravatalá
nál. 

Egyenként hámozom le magam
ról az elmúlt hét évtiz,ed megta
padt emlékeit s csak azoknál állok 
meg hálás gondolatokkal, melyek 
Téged mutatnak, melyek Veled kö
zösek s amelyek kialakították azt 
az érdemes barátságot és bajtársi
asságot, mely az utolsó napokig 
oly tisztán fennmaradt. 

Felemlegetem öket, hogy bizo
nyosságot vigyél Magaddal. Látlak 
a pécsi honvéd hadapródiskola lo
bogó lelkű ifjúsága között, amikor 
együtt készültünk a magyar ember 
legsrentebb feladatára, a haza vé
delmél1e. - Látlak az ,elsö világhá
ború gondatLanul elszánt fiaJtJal 
tisztjei között vél1es hadszintere
ken, miJndennap odataI1tva ftatal 
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szívünket az ordítóan éhes halá!. 
nak. - Látlak a pihenönapok gOnd. 
talan életörÖIIleiben, de az elvonu. 
ló csendes munkálkodásban is 
Együtt éltünk és szolgáltunk azt~ 
a csendörségnél, ahol egyf0rtnán 
hentergettek meg a körülménYek 
a jóban, rosszban, örömben, ko. 
molyságban. - De együtt vészel. 
tük át a második világhábOrú vak. 
szerencséjét is, - az utánakövet. 
k e z ö visszavonulást, nyomor. 
gást, ,lerongyolódást, üldöztetést 
- s átéltük a "Jaj, a legyözöttek. 
nek" embertelen sorsát. 

Isten segítségév,el embereknek 
paranosolt jószívűséggel még±s el· 
jutottunk a félelem és gond nélkü· 
li élet hazájába, hogy maradék éle· 
t~et az emberiség javára hasz· 
nosítsuk. 

Itt szakította meg közös sorsun· 
kat a Mindenható akarata, s el· 
szólított közülünk Téged. 

Kedves Jóskám! Aki meghalt, 
hiányzik valahonnan! Lelki szeme· 
iddel tekints rá a Töled búcsúzó, a 
Téged gyás210ló sokaságra s látni 
fogod, milyen 'Sok helyröl hiányzol 
'f.e a jobb hallába kerültél, - mi 
maradtunk bánatunkkal, hogy 
már Nélküled hordjuk kötelessé
geink egyre nehezebbé váló terhét. 

Iisten Vieled, kedves J óskáIJl, 
kedves Bajtársunk! 

I IS t 'e n akaratában megnyug
s21unk, de elfeledni! nem fogunk! 

A vis21onlátásra! 

Irnz,a:J\J'1\. a Bajtársi Levélre: 

Gy. örm $10.85; B. J. örm 
H. M. törm $5.-; P. A. törm 

Sz. A. fötörm $5.35; v. P. 
$4.13; F. F. örgy $5.-; V. 

$5.-; Calgaryi csapott 
G. Zs. 1. örm $10.78; K. J. 

$1.07, v. Á. A. Z. e~ds $1.07; 
alhdgy $10.73; Sz. M. zls 

O. J. törm $4.40; Sao Pau-
1~IDO:!1t $10:78, v. T. B. v. töm 

M. r. törm $6.-; Sz. J. törm 
M. A. örm 10.-; TOO'ontoi 

$160.-; N. J. ezds $5.-; 
öIttn $2.50; v. Sz. J. örm 
P. r. fhdgy $10.75; P. r. örm 

F. A. örm $5.-; O. P. fötörm 
M. J. törm $8.-; B. G. örm 

Dr. D. B. szds $5.-; P. J. 
$10.-; Dr. Sz. L. hdp. örm 

B. K. örm $5.39. 

a központi admi-

szórványailIlk és 
_zatclS baj társaink jóvoltából s,i

gond nélkül kiadni a Bajtár
I967. évi 4-5-6. számát is. 

6szi számunk hasonló oldal
való megjelenése azonban 
Bajtársainkat és csoport ja

terhelik. Hisszük, hogy a so-
IW'WI\E!IU(ez:o adakozások az öszi 

Számunk megjelentetés.ét is 
teszik. 

száimaink valamelyi
hazai kommuniSlta kiadásra 

hozzuk mmdazon csen-

dör Bajtársaink nevét, lakóhelyét 
és fegyventérrlyét, melyek során 
öket a csonka ország 13 vármegyé
jében a nemret akarata a forradal
mi bizottságok elnökévé, vagy a 
nemretörség parancsnokává emel
te. A ha~ai könyv CNne: "ElLenfor
radalm± erök a magya,r októberi 
eseményekben" . 

Adakozások a segélyalapra: 
M. r. törm $5.-; F. J. aJhdgy 

$5.36; M. r. örm. $2.50; M. J. törm 
$5.-; B. G. örm $5.-; P. J. örm 
$10.-; P. r. törm $5.-; Dr. F. Gy. 
sros $5.-; Dr. Sz. L. hdp. örm 
$5.-; V. Gy fötörm $10.78; G. F. 
öIttn $5.-; Dr. S. J.-né $10.-; J. r. 
fhdgy $10.-; T. J. Wrm $11.-; B. 
J. örm $10.52; K. J. örm $16.05; F. 
J. alhdgy $10.-; B. J. s~v $10.
v. Sz. J. örm $ 10.75, Valenciai cso
port $107.70; G. Zs. 1. örm $10.74; 
Cs. F. örm $10.-; F. A. örm $10.
M. J. törm $10.-; P. r. törm $10.
Dr. Sz. L. hdp. örm $10.-; Dr. Sz. 
S. g. fudgy $5.-; torontoi osoport 
$150.-; v. P. J. alez $4.14; N. N. 
$5.-. 

A MKCSBK központ segélyszol
gMata a kö~elmúltban 6 IKKA cso
magot küldött rászoruló Baj társa
inknak, özvJ€igy;einknek és árváink
nak az Öhazába. Jelentösebb össze
get küldtünk két idö töti Baj
társunk gyógykezeltetésciI1e. 

Adakozások a küldöttségi alapra: 
Dr. Sz. S. g. fhdgy $15.-. 
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A feszült világpolitikai helyzet 
a kö~ljövőben bármikor hozhat 
meglepetéss~rü fordulatokat. Ka
nadai BajJtársainktól és amerikai 
Bajtál1Sai:nktól várjuk a "küldött:sé
gi alap" befizetését ($25.-), hogy 
az események ne találjanak beIIl
nü.nrk:et cselekvésképtelen állapot
ban. Tengerentúliak küldjenek 
army1t, amennyit meg,engedhetnek 
maguknak. 

Az á1do~tkésZlSégben élenjáró 
tOI1ontói csopontunk 150.- dollár 
összegű adománnyal támogatta 
a toroIll1::oi Első Magyar Refornná
tus Egyház új ,templomépítés i alap
ját. A templom gondnoka csendör
bajtársunk, presbiterei közt ,is több 
osendörbajtársunk található. Egy
házam életében világviszooylat-
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ban csendőr baj társaink vezetösze., 
repet vÍiSznek. 

A MKiCSBK központ a tavasz 
folyamán $220.00 összeget küldött 
el a Szent László társaság karita. 
tív céljaim Európába. 

Felhívás! A MKCSBK központ a 
begyült segélyösszegelret minden. 
kor kizárólag az adakozó Bajtár. 
sak és osopontok utasításai alap. 
ján küldi szét. Tehát a Vitézi rend 
a Szent László Társaság jav~ 
vagy bám1ely más célra hozzánk be. 
fizetett adományokat az adomá. 
nyozó rendelkezései szerÍ!nt 
b1tjuk. Az adományok melletti 
sérölevé1ben továbbra is kérjük az 
öss.zeg rendeltetését! 

Köszönjük BajtársaId 
ség tiszteleg! 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Ámen. 

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


