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A MKCSBK, 
A M. KIR. CSENDÖR ~AJTARSI KÖZÖSSÉG 

ontariói (kanadai) csoportjai hatósági működési engedéllyel rendelkeznek. 

Alakulási évünk: 1949. 
A működési engedély (charter) iI kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Province pf Ontario, Hon. John Yaremlq), mi

nister of citizenship, prov1ncial secr~tary. 
Angol hivatalos megnevezésür1k: "Royal Hungadan Gendarmerie Ve-

terans' Benevolent Association". II . 
Bejegyzés: November 12, 1962. ~o. 10 j Liber 1163, Province of Ontario. 

Feladataink: 
Anyagilag segíteni rászoruló tajiainkat, azok családját adománY9kkl'\\ 

gyüjtéssel, kölcsönnel. , "-~\ 
Elöadások, ünnepélyek (csendő apok) rendezésével anyagi alapot lé

tesíteni, ebből az alapból támogatni Fa rászoruló öreg, rokkant, munkanél
}{üli bajtársai'nkat, azok hozzátarto~6iil:, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni bajtársa1nkat. 

ÁpOlni a szolgálati ideálokat di 
kegyelettel megőrizni emlékét a m. 

kir. Csendőrség azon volt tagjainak,;!lliik a törvény és a rend szolgálatában 
és az ország védelmében életüket adták a Hazáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a folt m. kir. Csendőrség hivatásos tag
jaiból áll 5%-ban pedig a céljain!&al egyetértő csendőrbarát, tartalékos 
bajtársaLnkból. 

A BAJTÁRSI LEV:eL, a Mag* Királyi Csendőr ~Bajtársi ~özösség
nek, mint viIágszervezetnek közpo,nti tájékoztatója. Az -MKCSBK I~laku
lási éve: 1948. , 

A MKCSBK Vezetőség mefJbízásából szerkeszti és kiadja 
vitéz KÖVENDY KÁROLY százados 

Minden cikkért, közleJnényért szerzője felelős. 'i.' ~ ) 
Előfizetési díj évi $5.- t 

Minden levelet, hírt, közleményt és pénzadományt a 
következo [címre kérünk: 

,I 
"MKCSBK" HUNP.ARIAN VETERANS 

P. O. BOX 65, ISLINGTON, ONTARIO, CANADA 
Postafiókunkat egyházaink ajáhlása után a kanadai postaügyi xPinis 

térium (Ottawa) hivatalosan beje~ezte. 
Bajtárs, bízz a MKCSBK VJzetöségében, mely személytelenUl és 

önzetlenül intézi világszervezetUnIi' tájékoztató, nyilvántartási és $.egély
ügyi szolgálatát. 

U zen a Szeretet Szolgálat! 

Ez nem egy új szervezet, mert pontosan olyan idős, mint a MKCSBK. 
Csupán azért adtam neki ezt a címet, mért így talán barátságosabban, 
melegebben, a szívhez és lélekhez közelebb állónak, simulékonyabbnak 
hangzik, mint a "Központi Segélyalap", vagy ahogy a BL.-ben találjuk, 
egyszeruen csak "Segélyalap". Ez alatt a fejezet alatt találjuk meg, a 
Központi Segélyalapra, közvetlen Segélyezésekre, vagy jótékony célra 
küldött adományokat. 

Ezért sok bajtárs nem is tud róla, hogy létezik és ténylegesen mű
ködik egy olyan Központi Segélyalap, melynek az a feladata, hogy a 
-.:lág minden részében, de különösen otthon élő és segélyezésre szo-

ó· bajtársak, özvegyek és árvák címét tartjuk nyilván, s segélyez é
sükről központiasan gondoskodunk. Ilyenek, akik idős korukra, börtö
nök1;:>en, internáló táborokban, meghurcaltatások, vagy megkínzások kö
vetkeztében szerzett betegségeik miatt váltak munkaképtelenekké, vagy 
ezek özvegyei és árvái, akiknek a létfenntartásához szükséges minimum 
sincs meg. Ugyanakkor ha őszintén bevalljuk, mi akik a nyugati világ
ban élünk, minden földi jóban dúskálunk. 

Központi nyilvántartásunkban közel 100 segélyezésre szoruló baj
társnak, vagy özvegyek címe szerepel. De ez a szám levelezések és üze
netek útján állandóan n'övekszik. 

Sajnos ebből a Központi Segélyalapból, csoportj aink, vagy egyes baj
társak nagylelkű adományaikból, csak 17 legjobban rászoruló bajtárs
nak, vagy bajtársak özvegyeinek tudtunk egy kis Karácsonyi segélyt 
nyújtani. Ezek közül egy NémetorSZágban, egy Ausztriában, egy Francia
országban, míg a többi Magyarországon szenved és küzd az élettel. 

Ahogy a közvetlen segélyezésekből és különböző jótékonycélra ado
"~nyok összegéből 'kitűnik, mind az egyes csoportok, mind a bajtársak 

",,~bsége kiveszik részüket az áldozat vállalásból. De sajnos így fordult 
elő az az igazságtalanság és méltánytalanság is, hogy egyes rászoruló 
bajtársak, vagy özvegyek 3-4 különböző helyről is részesültek segélyben, 
ami részünkről nem képezi és nem is képezheti 'kifogás tárgyát. Inkább 
fájlaljuk, hogya többieket a legkissebb IKKA csomag ajándékban sem 
tudtuk részesíteni, hogya Szeretet ünnepén csak egy parányi meleget 
sugározhattunk volna feléjük. 

Hasonló hibák elkerülése végett, mind a csoportok, mind egyes baj
társak vegyék alaposan fontolóra, mennyivel kivánatosabb lenne, ha a 
rászoruló bajtársak, vagy. özvegyek segélyezésére szánt, szeretet ado-



mányaikat a Központi Segélyalapnak küldenék be. Ahonnan azt igaz
ságosan és méltányosan osztanánk szét a rászorulók között. 

Most pedig a jószívű adakozó Csoportok és Bajtársak felé, hadd tol
mácsoljak néhány idézetet, a segélyben részesült, bajtársak, vagy baj
társak özvegyei, Magyarországról érkezett köszönö leveleiböl! 

Egy bajtársunk özvegye írja: 81 évemben rengeteget betegeskedem. 
Nyugdíjat semmit, július 20-óta már táppénzt sem kap ok. A külde
ményt mindnyájatoknak nagyon hálás szívvel köszöfiöm. Kivánok nek
tek nagyon kellemes és boldog ünnepeket. Szentestén gondoljatok rám, 
olyan forró szeretettel, amilyennel én imádkozom értetek. Nénétek. 

72 éves bajtárs unk írja: 36 évi szolgálatom után, semmi nyugdíjat 
nem kapok. Alkalmi munkából tartom fenn magam és munkaképtelen 
beteg feleségem. A nyáron súlyos epe mütéten esteI(l át. Több mint 
egy félévig nem dolgoztam. Nagy öröm és meglepetés volt számunk \\ 
hogy ilyen nagy szeretettel gondoskodtok rólunk .. Hálás szívvel nag) . jI 
köszönjük. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ilyen szép kellemes Kará
csonyt szereztetek nekünk. Nektek is kellemes Karácsonyi ünnepet és 
boldog újévet kivánva, Isten áldását kérjük rátok. 

Egy öreg reszketökézzel írott, de anyai szivböl fakadó aranyos kis 
levéiböl: Kedves Fiaim! A küldeményeteket megkaptam. A jó isten áld
jon meg érte mindnyájatokat. Adjon nektek sok olyan örömet, mint Ti 
szereztetek nekem, és sok jó egészséget. Hálásszívvel csókol mindnyá
jatokat Nénétek. 

91 éves, alhdgy. bajtársunk, reszketö kézzel, de még jól olvasható, 
nagy kerekbeWkkel írja: Nagyon örülök ajándékotoknak. Nagyon jó 
érzés töltött el, mikor megkaptam. Nagyon szépen köszönöm figyelmes
ségeteket. Kívánok kellemes ünnepeket és jó egészséget mindnyája
toknak. 

Egy bajtársunk hálás szívű özvegyének leveléböl: A kedves ajándé
kot nagyon köszönöm. Mióta egyedül maradtam, a szeretet hatványo
:lottan jólesik, érezve, ilyen távolság, ennyi idö sem szakítja meg ~ ) 
az összetartozást, ami bennünket jóban-rosszban összeköt. Isten ált.J 

meg mindnyájukat, minden jót kívánva tiszta szívböl az ünnepekre ép 
úgy, mint hétköznapjaikra. . 

Egy kivégzett bajtársunk özvegyétöl és árváitól: Kedves megemléke
zésüket, gyermekeimmel együtt hálás szívvel köszönjük. Október 6-án, 
életem legfájdalmasabb dátumán, lélekben gondoljanak ránk! 

Nem folytathatom tovább, mert egész Bajtársi Levelet be lehetne töl
teni, ezekkel a hálás szívű köszönö levelek tartalmával. De azt hiszem 
ezen néhány idézet tolmácsolása, elegendö ahhoz, hogy minden bajtár-
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sunk megértse a szavak mögött és a sorok között elrejtett, kétségbe
esés hangját, a sok gondot, bánatot és fájdalmat. 

Kedves Bajtársak! Csak egy pillanatra gondolkozzunk el felette, 
hogyha minden bajtársunk, Isten ingyen ajándékából havonta csak l-2 
dollárt adományozna erre a szeretet szolgálatra, ami nem jelent többet, 
mint annak idején a templomajtóban álló koldus kalapjába csusztatott 
pár fillér. Mennyi tenger könnyet törölhetnénk le, és mennyi elnémí
tott, megfagyott ajakra tudnánk egy kis hálamosolyt varázsolni. 

Szeretettel kérem Csoport jainkat és minden egyes bajtársunkat, se
gítsenek nekünk segíteni, rászoruló bajtársainkat, bajtársaink özvegyeit 
és árváit! Nem csak annak ismeretében, hogy "Jobb adni, mint kapni", 
hanem azon bibliai idézettel, hogy "a jókedvű adakozót szereti és gaz
dagon megáldja a jóságos Isten"! 

eket üzeni a Szeretet Szolgálat 1970. küszöbéröl, minden megértő 
és jószívű bajtárs felé. 

V ••• k .•. n ... v. törm 

A Központi Segélyalap kezelője, 

a Vezetöség tagja. 
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A vadász 
'-

Aszkéta arcú, elfelejtett Örnagy Úr! 
Szememben ő volt minden idők legnagyobb vadásza! 
Sokszor van előttem, mint a mult emléke a kárpáti fenyvesekkel. Va

dászataihoz nagy kucsmát, öreg vadászkabátot, pepita nadrágot viselt. 
Lábaira kényelmes nagy vadászcipőket húzott az elmaradhatatlan ka
máslikkal. 

Mindig kerékpáron ment a hegyek közé, három kutyája: a vizsla, a 
foxi és a tacskó engedelmesen futottak a kerekek mellett. Ha gyorsab
ban hajtott, a Waldi névre hallgató forradásos fejű kis tacskó nem 
bírta görbe lábaival az iramot és 20-30 méterre is lemaradt. Ilyenk9r 
éktelen csaholással adta tudtul az őrnagy úrnak, hogy ne siessen . ~\ 
nyira. A vadászathoz nem értők megálltak az utcán, mosolyogtak, ae 
tisztelettel köszöntötték Csűrös Gyula nyugalmazott m. kir. csendőr 
őrnagyot. 

Én, mint hajtó gyerek ismertem meg. A vadászatokon a szokásos 
ebédidők, pihenők alatt nimródi vadásztörténeteket hallottam tőle. Ami
kor már mindenki kifogyott a szóból, az őrnagy úr szerényen megje
gyezte: - "A legnagyobb lelketlenségnek tartom a szarvasbikát sze
relmi nászában megölni!" - Az ilyen megjegyzéseiért sokan különös 
embernek tartották s megmosolyogták. 

Gyermekkoromban, ha a falum környékén vadászott, engem mindig 
magával vitt. Napokon át behivtuk az őzbakot, de sohase lőtte le! Meg is 
kérdeztem egyszer: - "Akkor rrtinek a puska?" - "A rókára fiam!" -
volt a válasza. Az őzbakon csak gyönyörködni tudott. Lelőtt vadakról, 
trófeákról sohasem beszélt. De az erdők titkairól annál többet. 

Multak az évek, belőlem csendőr lett, az őrnagy úrból pedig nyug
díjas. Szilveszter éjszakáján, midőn az egész világ hangos mulatozás
sal búcsúztatta az ó évet, és várta a reményekkel teli Új-eszten? J' I 
járőrtársammal a Drino Djil (Hármas hegy) fái közt előirásoson ha,~ -
tunk a tereptárgyak mellett. Szótlanul tiportuk a havat, mint ahogy 
szerte az országban ilyenkor ezt tették a csendőr járőrök. Hó borított 
mindent, a hold szinte nappali fényt árasztott a fehér hótakarón. Messzi 
lehetett látni az éjszakába. Hirtelen megálltam! Az egyik fa tetején 
emberalak körvonala tünt fel! 

_ "Hé! Mit keres ott a fa tetején?" -, kiáltottam fel. - "Pszt!" - , 
hangzott a fáról. FelszóIításomat megismételtem és megint csak pissze
gés volt a válasz. Elfogott az indulat és felkiáltottam: - "Ne pisszeg-
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jen nekem mégegyszer! Azonnal jöjjön le! Ne várja, hogy én menjek fel 
maga után!" - "Ennek sincs jobb dolga, mint Szilveszterkor a fa tetején 
ülni" - súgtam járőrtársamnak. 

Az árnyék megmozdult és kezdett lefelé mászni. Miután leért a havas 
földre, elővette igazolványát és csendesen mondta: - "Csűrös Gyula 
csendőr őrnagy vagyok. Viszont Önök a hangos kiabálással elrontották 
egész esi fáradozásaimat. Mert ma bejött volna a szenes rókák egyike!" 
(A kárpátaljai rókákat "szenes rókák"-nak hívják, mert a bundán igen 
szép fekete árnyalatok vannak.) 

Közben megismert az őrnagy úr és nevetve kiáltott fel: - "Neked 
János megbocsátom, amit most tettél!" 

Együtt haladtunk az erdészház felé, ahol kispihenőnket írta elő az 
őrsparancsnok. Az őrnagy úr kutyái türelmetlenül várták gazdáj ukat 
az erdészlakban. Járőrtársam tüzet rakott és a vaskályha pattogó tüze 

ellett hármasban vártuk az ó-esztendő elmulását. Fejedelmi vacsorát 
Iogyasztottunk: abált szalonna fehér kenyérrel és alkoholnélküli tea! 

Közben az őrnagy úr beszélt. Most se emlegette a kilőtt szarvasbi
kákat és az őzbakokat! Elvonultak előttünk az életben maradt vadak. 
Puskagolyó vérgőzétől mentes szarvasbőgések, az erdő mélyén élő 

nagyvadak ... Járőrtársammal éreztük, hogy egy nagy vadász mesél: 

.. .\.~ .. -
Csendőrjárőr a magyar télben. 
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vadrucák költései, szalonkák huzásai, a természet boldog és gondtalan 
élete terült elénk, az állatok sokszor életre-halálra menő küzdelmei a 
szabad természetben. 

Még negyedóra hiányzott éjfélig. A kis Waldi tacskó kutya fejét 
gazdája lábára fektette és aludt. Az őrnagy úr az erdők temetkezési 
vállalkozójáról mesélt, a "ravasz"-ról, a "komá"-ról. Egyszer mégis 
kiejtette száján a róka nevet. Erre Waldi felugrott, szőrét felborzolta és 
vészesen kezdett morogni. Tudta, hogy halálos ellenségéről van szó. 
Mert őkelme már sokszor vívott élet-halálküzdelmet a rókákkal a róka
várakban. Innen ered forradásos feje ... 

Éjfélkor még pattogott a tűz a kályhában. Harangszó nem hallatszott 
ide a távoli völgyekbe. Éjfél, Szilveszter! A nyugdíjas ősz őrnagy és a 
fiatal csendőrjárőr búcsúzott, mint az óesztendő az Új évtől! Öt hívta az 
erdők titka, a vadászok szenvedélye, minket várt a tovább szolgálat a ))) 
Vihorlát aljáig, ahol nagypihenőnket töltöttük. J 

Az újesztendő első perceiben ismét tiportuk a havat. Egyre távolod
tunk egymástól, az őrnagy úr eltünt egy nyiladékban, fent a hegyolda
lon a hold fényében ismét előtünt sötét alakja s kucsmájával intege
tett! Mi mégegyszer tisztelegtünk, kezünk egyszerre csúszott le a puska 

tusáján ... 
Csend volt, békés nyugalom mindenfelé. Mire megjött a hajnal, ki-

értünk az erdőből s előttünk csillogott az arany naptól megviIágított 
Vihorlát havas csúcsa! 

1940. január l-et mutatott a naptár. 

Nagy János őrm. 

,~~\~"% . 
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Hírek, közlemények, szerkesztői üzenetek 
Csendőr világtalálkozó. Időpont: 

1970. június 27-28 (szombat, va
sárnap). 

Helye: Ridgeway, Ontario, Ka
nada, 7 mérföldre Fort Erietől, a 
kanadai-'amerikai határtól nyugat
ra a 3. számú országúton. Cím: 
"Family Unit Cab1ns", tulajdonos: 
Tóth Imre őrm bajtársunk. A hely
szín egy jó karban lévő motel sa-

t fa,rmmal, réttel, erdő;vel. A mo-
eltól 1 mérföldre déme az Ede tó 

homokpartja kiváló rurdőlehető

reggel. 12 mérföldre északra a vi
lághírű Niagara vízesés. 12 mér
földre nyugatra Welland magyar 
városa a híres Welland csa~orná
val, melyen tengeri hajók, köztük 
európai hajók is közlekednek. 8 
mérföldre keletre Buffalo, az USA 
egyik legszebb gyárvárosa. Ren
dezi a MKCSBK központ, Isling
ton. Öltözet: rövid nadrág, nyári 
kényelmes. Elhelyezés: a motel kü
lönálló házacská~ban és a főépület 
szobáiban, él: természetkedvelők sa
ját sátraikban. Helyfoglalás az ér-

ezés sorrendjében. GyülekeZés és 
lentkezés: szombat déltől a hely

színen. Műsor: ·este 7-kor megnyi
tás, üdvözlés, egyenkénti bemuta
tás, ismerkedések. A sötétség be
álltakor müsoros tábortüz. Vasár
nap istentiszteletek, csendőr kiállí
tás a motel nagytermében a MK 
CSBK központ anyagából. Nagy
gyűlés, javaslatok, határozatok. A 
találkozó vasárnap délután ér vé-

get. Étkezés egyénileg, a motel 
konyháin főresi lehetőség, a szom
szédban több vendéglő, az út má
sik oldalán sörözö. Költségek: $1 
fejenként a helyszínen fizetendő a 
MKCSBK központ pénztárába 
költs'égmegtérítésekr:e és a találko
zó ügyv;iteléI1e. A motel szoba ára 
$5 fejenként. Megközelítés: a USA
beli bajtársaink számára (New 
York, PitrtJsburg, Cleveland) a New 
York State Thruway-en Buffaloig, 
onnan a Peace Bridge-en át Fort 
Er~be és a 3 számú országúton 
nyugatra a helyszínig. Detroiti, 
chicagói és milwaukeei bajtársaink 
számára Detrott, onnan Windsor
Kanada, majd a 3 számú ors.zág
úton az Erie tó partján keletre a 
helyszínig. Torontó, Sudbury, Ot
tawa számára a Queen Elimbeth 
Way Fort Erie-lig, onnan a 3 szá
mú országúton a helyszínig. Mont
l'eá:1i bajtárs aink számá~a a legrö
videbb autóút az Ontario tótól dél
r,e a New York Thrueway-n. Ten
g.erentúHak számára a legközeleb
bi repülőtér: Toronto Internatio
nal ,Airport, maJd 100 mérföld a 
helyszínig, vagy Buffalo Interna
tional Airport, 20 mérföld a hely
színig. Részvételi szándék bejelen
tendő írásban a MKCSBK központ 
eímére: P. O. Box 65, Islington, On
tario, Canada 1970. június 15-ig. 
A központi vezetöség néhány tag
ja és az ügyvezető elnök június 
26-án, pénteken este már a hely
színen lesznek és várják a Badtár-
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sakat A 3 .sZámú országúton a mo
telnél feltűnő és nagyméretű fehér 
útjelzőtáblát helyezünk el CSÖ 
felirattal. A Tóth motel postacíme: 
Family Unit Cabi.os, R. R. 2, Rid
geway, Ontario, Canada. A motel 
telefonszáma: Are8J code 416, 
869-1696. A találkozán hozzátar
tozóink is megjelenhetnek. 

A helyszínen lesz az utolsó ke
rületi parancsnoki zászló: Tö!gye
sy Győzö vőrgy úr zászlaja. Baj
társ készülj fiatalos lélekkel, szí
vedben a régi lel~esedéssel a soha 
VÍlSsza nem térő nagy alkalomra: a 
hazátves:ztés 25-ik évfordulóján 
Bajtársaiddal való személyes talál
kozóra! Itt hitet teszünk az örök 
és szabad Nagy Magyarország fel
támadása mellett! 

BAJTARSAK FIGYELEM! 

"MKCSBK" Felügyelősége 

7. szám 
CSBK. Fel. - 1969. 

Tájékoztatás v. Vattay Ferenc 
ny. áll. ezds. akciójáról 

A clevelandi Egyesületi Értesítö 
1969. juniusi (29. és 30.) számá
hoz mellékelve megjelent a "Ma
gyar Csendőrök Családi Közössé
gé"-nek az emigrációs cső. egység 
helyreállítására irányuló "Határo
zata", amivel kifejezetten egyetért 
a MKCSBK-ból kilépett és a, cleve
landi Cső. Csal. Közösséghez csat
lakozott csoport is. 
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Amint az 1969. februá'r 14-00 
közleményünkben is kifejtettük, a 
több, mint 21 évvel ezelőtt megala
kult emigrációs "cső. egység-szer
vezet" a MKCSBK ma is él és, mű
ködik. 

Azok, alcik időközben a Bajtársi 
Közösségünkböl ,kiléptek - mel
lékes, hogy milyen okból tették 
ezt - elvesztették a MKCSBK 
ügyeibe vaJó beleszólási jogukat. 
Teljesen mindegy tehát, hogy kit 
és mit ismemek el és mit nem; 
minJdegy, hogy mi ellen tiltáko7"~\ 
nak, mit nem vesznek tudomásu .JJ 
miliez ragaszkodnak és mit vesz
nek, vagy nem ves~nek figyelem
'be. Az előbb említett közlemé
nyünkben örömmel üdvözöltük az 
újra egyesülésre való törekvés 
'gondolatát. És mint akkor, úgy ma 
is mondjuk, hogy keressék hoz
zánk, a MKCSBK-hoz visszaveze
ro utat. TeMtnem 8J mi dolgunk a 
tovább! lépések megtétele érdeké
ben az összeköttetést felvenni, ha
nem azoké, akik kiváltak. 

Ennek nem az a módja, hogy az 
E. É.~ben és meIlékleteihen nyilvá
nos viJtákat rendezzenek. Az ilyes
mire ,a jövőben nem fogunk vála-
srolni. .~. 

Akik kiléptek, közöljék a l\'11 )J 
CSBK. Felügy.előségével a vissza,
iéi=ési szándékukat. A részletekre 
vonatkozó esetleges javaslataikat 
pedig majd a tárgyalások folya
mán adják elő. 

Felkérjük mindazokat, akiknek 
az említett "H8Jtározattal" kap
csolatban valami mondani valójuk 
van, azt írásban tudassák a Fel-

ügyelőséggel a MKCSBK eímén. 
(P. O. Box 65, Islington, Ont. Oa
nada). 

Külön kiJhang,súlyozva megje
gyezzük, hogy vitéz Vattay F.e
renc eros. urat mi is tiszteljük és 
becsüljük. Itt nem is az ő s~emé
lye ,ellend., hanem tisztán elvi dol
gokról van szó és hisszük, hogy 
ezt az Ezredes Úr is belátja. 

A MKCSBK felügyelőség 
elnö~e 

A MKCSBK Felügyelösége 
8. szám 

CSBK-Fel. 1969 

A Vezetőség ügyvezető elnöke 
működésének elismerése 

A olevelandi Egyesületi Értesítő 
f. lévi júniusi (29. és 30.) számához 
mellékelt határozat "Zárszó" feje
zete, u;;yanlÚgy a NemzetvédeI.em 
Nyílt levelével ~apcsolatos "Vá-
18JSz" mindenért a MKCSBK v,ere
töség ügyvezető ,elnökét hibá.ztat-

és támadja. De támadják a "néVI-
elen" felügyelőséget is. Nem óhaj

'tunk vi11ába szállni a szerzőkkel, de 
felhÍvjuk a Baj.társak figyelmét a 
kÖVietkezo'kre: 

A MKCSBK. Vezetőség üg,yve
zetője, egyuttal oa B. L. szerkesztő
je és kiadój a, 'a lelkes és önzetlen 
munkatársai segítségével 5 év óta 
nagy buzgalommal , fáradhatatlan 
szorgalommal és áldozatkészség-

gel emberfeletti munkát fejt ki! a 
Bajtár.si Közösségünk érdekében. 
Csod8J, hogy még, nem roppant ösz
sze és a sok támadás - mely mél
tatlanuJ érte - nem osökkentette 
munlkakedvét. Ha a nagy idegőrlő 
lnlUnka közepette néha el is vesz
tette az idegei feletti nyugalmált és 
indulatba borulva a kelleténél joh
han megnyomta atollat, ami miatt 
az 1968. éVI 9-12. sz. B. L. 56,. ol
dalán nyilVánosan -oocsáiiifot ké11t. 
'úgy látszik ezt sokan nem oJvas
tálk és továbbra is csak ahihái 
után böngészn ek. 

A Ve~etőség ügyvezetőjének ezt 
a nemes gondolkodásra valló oot
tét nagym értékeljük és dicsérőleg 
elismerjük. 

Egyúttal megköszönjük az 5 
évet megha1adó ,önfeláldozó mun
kát úgy neki, mint a Vezetőség 
minden többi tagjának. 

A bocsánatkérő nyilatkozat8J 1. 
bekezdése vég~iIl a Vezetőség a 
bajtársakra bizza annak az eldön
tését, "hogy ez a hosszú idő a 
mostani fiat8JIabb vezetőség részé
ről jó munka volt e, vagy sem". 
Úgy érezZJÜk, hogy nemcsak a Fel
ügyelőség, hanem a bajtár:sak ne.
vében is cseleks~ amidön most 
kijelentjiÜk, hogy a Vezetöség 
munkája igen is 'er.edményes és ki
váló voL 't. 

Ismételten és a to;vábbi működé
siiJkre Isten bőséges áldását kérve 
igaz bajtársi szeretettel üdvözöl
jük a Vezetőség minden egyes tag
ját. 

A MKCSBK Felügyelőség 
elnöke 
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Kiss Gábor fhdgy a new bruns
wicki osendőmapon két és fél hold 
földet ajánlott f,el ajándékképen a 
nem brunswicki MKCSBK csoport 
számára $2.500.- értékben egy 
csendőr otJthon, vagy csendőr ta
nya céljaira. A csopont tagjai a 
felajánlást '~itörő örömmel és nagy 
tapssaJ' fogadták. A felajánlott föld 
helye közép New York államban, 
Cincinnatus község határában Kiss 
Gábor fhdgy farmjámk déli olda
lán 'Út mentén terül ·el, ahol beve
zetett vizszolgáltatás és csatorná
zás várja a kezdeményezés folyta
tását. Az ősz folyamán a területet 
megtekintette a vezetőség ügyve
zető elnöke is, aki a nemes fel
ajánJásért a vezetőség elismeresélt 
tQlmácsolta. Egyébként Kis·s Gábor 
fhdgy bajtársUl1lk a Leglelkesebb 
kezdeményezője annak a tervnek, 
hogy Is,lingtonban is cs·endőr lak
tanya szüle'Ssen la MKCSBK köz
pont, a Bajtársi Levél szerkes:zJtö
Slége és a csendőr múzeum céljai
ra. Reméljük, hogy majd 1970-ben 
a terveket tettek követik! Kiss Gá
bor bajtársunk első és egyedülál
ló, öl1!ZetJen áldozatkészsége előtt 
a vezetőség tiszteleg! 

* 
Sydneyben, Ausztráliában, 1969. 

szept 2-án Szent István milIéniu
mi szentmisét rendeztek a helyi 
magyarolk ,a St. Mary katedrális
ban. A nagy ÜiImepségre kivonult a 
sydneyi MKCSBK csoport is zász
lója alatt. Ezzel kapcsolatban a kő
v:etkezöket írta az Ausztráliai Ma-
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'gyaI"ság: - "Ki kell emeljük a M. 
Kir. Csendőr Bajtársi Közösséget, 
mely ez alkalomra két zászLóvivő
jével ellküldte am a csendőrzász
lót, mely a balassagya,rmati osztáJy 
zászlaja volt és 1945. február 14-
én az utolsó ottlhoni harcok közben 
megtartoitt csendőmapi megemlé
kezés aJkaImából az ácsi os'endör
laktanya zászlórúdján leng,ett. A 
!közben kif.ej[ődö ürt:közet során 
egy csendör altiszt mentette ki 
zubbonya alatt és a zászlón láJtJha
tó vöröS1barna foltok és lyukak a 
csendőrt ért s.zilánkokiól származ
nak. Az ezeréves szentistváná bi
rodalmat és a hozzá füzödö hősi 
évszázadokat méltóképpen jelké
pezte ez a zászló". 

A zászlós tiszt Dr. Jani István 
szds, zászl6vlvö 5mberényi J áIIlos 
őrm bajtársa ink voltak A sydneyi 
kardinális fej élt megJhajtotta a 
mszló előtt 

Ezidólben megkezdték a Szent 
István szabadegyetem elöadás so
Tozatát is, melynek elöadói: Dr. 
J ani< István szds. Dr. Török Béla 
tb. hdgy, Dr. Budaváry Alajos tb. 
zls. CSaJpó Endre tb. fhdgy és Maj
say Ottmár tb. őrnagy bajtá-rsaink
voltak Ausztráliai hírek szerint az 
előadásokon a legnagyobb sikert 
Dr. Jani István, sydneyli csoportve
zel1:őnk. érte el. 

A rk. egyházközség Szent Erzsé
Ibet napi búcsúját Dr. Tamás Gyu
la szds, csoport-rt:itkár és csendü r 
bajtársai rendeztéJk, ök voltak a 
forgaJlomszabályozók, a bemon
dók, iI1ányítók. Annak ellenére, 
hogy lesett az eső, a búcsú $2.000 

'-o 

összeget hozott az egyházközség 
javám. 

* 
tA. kanadai Sudbury bányaváros~ 

ban kiállítást rendeztek vitéz Pa
xy Károly fhdgy faszobrász baj
társunk müve~böl. A kiállítás any
nyira sÍlkeres volt, hogy hete~re 
meghosszabbították és naponta ez
res tömegek néztélk végig. A Lau
I1.entican egyretem igazgrutója, a tele
vizió és rádió heteken át megem
lélkezett P,ro~:y Ká:roly müveiről, a 

. állítást még Ottawából és Mont
reálból is Látogatták. Az emigráns 
csendör szívböl gratulál! 

* 
Hazai hírlemk s2lerÍll1it a Zlarattne

gyei Petöhenye község melletti út
elágazásban áll egy nagy kösír. A 
lJakossásg tudja, hogy a sir egy 
csendől11:isztet tJakaJl". aki a súllyos 
1945 márciusi harookban mett el 
a szovjet tömegelk: ellen. E síron 
örökké friss virág, télen fenyögaly 
fekszik. A }'ak;osság örök szerete
te Itiséri ülé Gyula századost, alki.t 
a harook tetöpontja idején ott te
mettek el hűséges csendől1e1Í. Olé 
Gyula szds a szombathelyi tan
zás211óalj egyik századpaI'ancsno
lm volt A 2llj la kemény védeLmi 
harcokban szilntén elpusztult. 

* 
tA. calgaryi csoportunk Viezeté

sét (Alber.ta, Kanada) Szabó Gel
IJért hdgy-tM SzeLei József s2lak\n 
vette át. A vezetöség köszöni Sza
bó Gellért bajtársunk derék és 

eII1edménJyes muIllkáját és váWto2lat
lan ~ert; kíván az új csoportveze~ 
tőnek. 

* 
Egy rube:zmedes bajtársunk és a 

vezetőség ügyvezetö elnöke 1969. 
nO/v. 8-án Ottawában résztvett a 
Kimadai HerruldikaJi Társaság kong
resszusán, 1llJaIjd laz azt követő he
ralliLkiai kiáhl.ítáJson a: N emzetr Le
vétt.á.rban. A kiállítást Michener 
RoJland főkormányzó, la kimlynö 
kIépv:i:Slelöje nyitotrVa meg.. A oem.u
taltás után a kormán~zó VisBzaJtért 
hOZZájuk és rendkívüL barátságos 
hangon érdekltödött a torontói és 
álitallá:ban a :kall1iadai magyaroik fe
lől. MkJhener kormányzó'nak még 
magyalr ~erlesztgyermekei 'Ls van
nak! 

* 

Vitéz kisbamaki Fadms Ferenc 
~zérezredes úr, a Magyar ViJtézi 
Rend fökapi:tánya 'a: vitézi szék elő
terj.es.ztésé.ne 1969. október 18-án 
vitézzé avattJa és at &end-be felJvet
re hadi érdemei a:liapján Beszédes 
Lajos t. hadnagy bajtálrsUl1lkat és 
vá11Ományosként Szendi Csaba és 
S2lendi Zoltán cS1eIldör fiúkaJt. Vi
tJéz Beszédes Lajos t. csendörbad-
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nagy, viJtéz Szendi Csaba tizedes 
és vi,téZ Szendi Zoltán urak előtt 
a m. kir. Csendőrség tiszteleg! 

* 
A hazai kommunista sajtó kö

zÖllIte, hogy TaJtabámJyán a bányá:
sZOlk: OOlpj,a a\l.kaJlmábó1 emlékJmű

Viet ,lepllJez,ook Ile aJZ "emlékezetes 
csendolrsortűz" ötvenedik évfor
dulóján. A képrö'L je'len~kte1en 
müvéslZi. alkotás mutatja a kom
munista kiválóságot. A cikk elfe
lej,tJette közöl'ni, hogy sztrájkok és 
kommuniÜSJta ügynÖlkök által fcldü
hitett tömeg rendbontása esem a 
csendőrség köteLes vOILt a ~endelt 
,helly~eá:llíúaJni és a csendör kaIlhata
lom kötelles, vo~Jt ftegyv:erét is hasz
ná:Im:i, ha lét rendbontók az áJllwn
hatalom képvis'et!őit megtámadták, 
vagy öket szolg:állati ténykedése
ikben akadá:lyoztlálk. M.t ils ez tör
tént! Sre:retnénlk, ha egyszer írná
nak a Rátkosi 1iéle kommunista 'ren
dőrség kiírtásárói is, melyet az 
1956-os felkle;lő ifjúság órák .alLaItt 
ehsiÖpö,I1t és helyet1lük a N emZletör
séget áJILitotta fel, maly ugyanazok
ra a tis.ztJa, ~sületes a'lapokl1a 
épült, mint a m. kir. Csendőrség! A 
fclkelés végső gyozelme a csendőr
ség vissmátUtását hoz)tla volna ma
gá'Vlal, ezt bizonyította az a tény 
is, hogy jófo.rmán mindenütt a nép 
bizaJ.máJbóll meg]V'álasztotlt fornadal
mi bizottságok elnöke:i és tagjai" 
aronkívi1t a iiegyvenes karhatallom 
e,gységeinek p~ancsnokai mind 
csendorök voltak 1945 előtt. 

* 
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Fülöp József tb. őrnagy, a 
MHBK kanadai főcsoportvezetöje 
1969 őszén végiglátogatta a :kana
daIi MHBK csoportokat. Torontó
ban tis,zteletére több m~mozdu
lás történt A MKCSBK központ 
1969. nov. 9-én bivta meg Fülöp 
József örgy bajtálisat egy csendőr 
találkozóra, hol résztvett a helyi 
MK!CSBK csopo~vezeto és mind
azak a asendorök, kik hosszú id.e
je a MHBK tagjai voltak. Ismétel
ten lefiektették, hogy a MHBK és 
MKCSBK közt nincs külöiIlbség, 
miIIlooyájan egyformán az emigrá
ció küzd.ő kaJtonái va,gyuntk, a két 
szef'Vieze't ugyéllIlJaZ és egyH{ a már 
sikat a régi hagyományok alapján 
támogatja . . Fülöp József át:adta 
vitJéz Dusik~ Lás:zló vib, szds útján 
küldött magas kJématot, maly sze
rint vi1:léz kisbamaki Farkas Fe
lrenc vezds úr, aJ Vitézi Rend föka
pirtáJlllya kanadai' helyettes wtézi 
s zéklkapitánnyá nevezte ki 'V'itéz 
Török Belitalan v. tőrm bajtálrs'UIll
.kat A magas elismerést minooyá
jam örömmel vették tudomásul. vi
téz Török BajtláJrsunknak s'ZÍ'vool 
gratulál az emigráns csendőr! 

* 
Ameriikáhan, Délamerikában., 

Ausztr~iában és Európában egy
re több bajtársunik kerül magas 
közéletll posztra. A ViJtézi Rend és 
a SZJent László Tálrsaság tisZJtség
vi:slelőinJek zöme csemor bajtJáT
sadinkb61 kerül ki. Ez az örvende
tes megbecsülés abból €'ned, \hogy 
csendőr bajtársaink hűséggel, be
csülettel teljesítik kötelességJiiket 
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azon a poszton, ahová a közbiza~ 
lom állította Oket. Pontos munká
juk, elvégZIett feladatuk megeLége
déssel és bizalommal tölti el az 
emignáció legm~saJbb vezetőit. 

* 
Kaptuk a kÖiVetklezö levelet: -

"Comodo.ro Ri,vadavia, 1969. au
gusztus 29. Kedves Bátyám! Elné
zésedet ~érem, hogy .kedves és 
számomra ~g1en megiható jÓkÍván
ságaidat és amellékelt 10 koronás 

. yaJt, melyet édesapámtól örő-
k\};t emlékieim közé . SOiI"Oztrun, 

csak most köszönölm meg. Utolsó 
vizsgám május 22-én volt, eskü
VÖIn júnliJUs 22-én és utána Como
doro RivaldaJViába való helyeZlésem 
annyi elfoglaltsággal járt, Ihogy 
nem tudtam. nlalgatnmak időt se.,a

kítamJi. Mégegyeszer nagyon kös.zö'
nömszives figyelmedet és remé
lem, hogy a csendőr gyerekek kö~ 
zött sokan leszünk, akik tudáslunk
kal és munká:nkkal hírt és ,becsüle
tet S2'Jerzün:k: a ffialgya!r névnek és 
a cs,et1Idör kiözösségnek. TislZltleJet
tel: ilfj. Zöldi Márton okI. mélt
nöik SIk." 

* 
tDert:roiti bajtársailnk (Michigan, 

USA) szintén kiveszik résZiüiket a 
magyar iközéletböl! Koroknay SáIn
dor szakv bajt,á!rsunk: ref. pneslbi
ter, az egy/háZ j:egyzöje, a Willli.am 
Penn Társaság alelnöke, Dávid 
Bertalam őnm szintén tef. presIbi
ter, Tótlh János önn a csendörna
pok és MHBK összejövetelek [len.: 
dezöje. Mindhánna:nJ elnyerték a 

MHBK kOSZOI1ÚS jeLvényét. Derék 
Bajtársainknak a MKCSBK köz
pont szívből gratulál! 

* 
Kaptuk a következo kedves so

rokat: - "Islmlét dániai vagyok. 
Ugyani:s ezév júniusában emig)r~l
tam az USA-han élő n1ejemhe.z 
Omalháha, de ott ná keltett jönnöm, 
hogy Ame.rlkáhan egy 60 éves eu
rópamak már Is.emmi esélye si:rucs 
(Legfeljebb 2-3%) és október vé
gén" visszaemigráltam" Európába, . 
melybe beleszülettem., melyhez 
tartozom és Európa vi's,szafogad
ta 60 éws fiát f.e.nntalrtás nélkül. 
Vlissza:kaptam állásomat a ibank
b3iI1', 48 ma alatt k1utaltak szá
momra; egy két SIZObás modeI1n la
kást, a ikiolléglák s.zenetettel és meg
értéssel üdvözöLtek. Semmi feles
leges kérdés nem volt, ezt csak 
Európában kaphattam meg! Baij
társi üdvözlettel: Kalocsa Gyula 
tb. fhdgy, 15 éve a MKCSBK tag
ja." - Mi hozz,áJtesslZÜ.k: éljen az 
igaz, áldott Európa! 

* 
A néger atroeitások és ,al USA 

belso rendjét felforgatni akaró 
bomlasztók munkája 1969 tava
szán oly mértékeket öltött, hogy az 
amerikai ~endörség erejét szJ.nte 
meghaladta ez a f,eladat A tilsztes
ségles és becsületes amerikai pol
gárok milliói azonnal erkölcsi és 
önkéntes segítséget nyújtottak az 
amerikai rendörségnek, az álla
mok konnányai felszóliitották a 1a
kosságot, hogy segítsék a helyi 
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rendör sZJel'IVeZieteket. Kaliforndá
ban a gépjárművek ütközöjére ful
iIiartJOkat nagasztottak a köv,etkezö 
szöveggel: - "Policemen are hu
man, the communis ts are pig,s". 
Azaz magyarul: - "A rendOrök 
embel1ÍJ lények, a kommunisták 
dismók!" 

* 
A MlKCSBK vezetőség ügyveze

tő elnökie 1969 őszén $451.26 ösz
szeget áldozott a sajátjából azért, 
hogy megláitogatha'ssa a Kalifoniá
ban és Arizonában élő csendőr baj
társait s velük a kapcsolatot sm
rO:Sia'bbll8J fűzze a MKCSBK keretén 
belül. Az ügyvezető elnököt ameri
kai útja SOl1án Kaliforniában "Ho
norary State trooper" -nek, azaz 
tiszteletbeli amerikai rendőrnek 
neveztJék ki s az errevonatkozó 
ig!azoliványt is kiadták. 

* 
Ezidőszerint csendőr gyermekie

ink legkiválóbbja Bagoly Béla tb. 
csendőr, néhai Bagoly András 
alhdgy fia, huzamos ideje élénken 
reszt V1esz Los Angeles magyar és 
amerikai kiözéle.tJében. Lelkes tag
ja és áldozatIOs segLtője a helyi nk. 
egyházIIlak, a kleresztény amerikai 
szakszervezeteknek, az amer1kai 
t1Iiadiciókon szervezkedő egyiesüle
tekinek, a MKCSBK-nak. Izzó ma
gyarságát és keresztény hitét száz
szor bebizonyította, 8Jllyagi vonalú 
támogatlásai egyledülállóak! Béla 
Fiunk, büszkék vagyunk Rád, a 
csendőr emigráció tiszteleg! 

* 
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A mártínhaláJt halt Dr. Radó 
Endre szds egyetlen gyermeke: 
Zsuzsólm 1969 nyarán vakmerő és 
sikwes szöklést hajtott végre Er
délylböl, a jelen román kommunis
ta paI1adicsomból,. A disszidálá:s a 
következőképp történt: Zsuzsóka 
ura a kolozsváxi egyetem tanárse
géde, kiutazott állami megbízatási
sal NyugatnémetorsZágba. Ezután 
Zsuzsóka is kiváltotta. útlevelét és 
kisfiával Prágába utazott. Ott me
részen jegyet v:áltott Bécsbe és fel
ült a gyorsvonatra. Ahatáror" , 
váJmtisztviselők útlev.eiét kértél. jJ 
'l'ájötJtek, hogy nincs vizuma Auszt
dáJba. A vámtisztviselők leszáll
tak és rendőrt hívtak, közben a 
vonat elindult és átért szerencsé
sen a határon. Bár BécS/ben éjsza
ka volt és szakadt az eső, mikor 
Zsuzsóka megérkiezett, mégis ha
tártalan boldogsággal és megnyug
vássa;l szállt le a vonatliÓl. Bécs
ben nincsenek rokonai, se ismero
sei, így az osztrák Vöröskereszt 
adott számára szállást és a ható
ságOk megadták a menedékjogot. 
Egy hét múlva a boldog kis csa
lád már NyugatnémetorszáJgban 
eglyesült. Gépészmémök ura má
ris megkezdte munkáját a R '1I1 
vidéken, Zsuzsókial pedig ta:náIJ: ..f~~ 
hiJvatását folytatja az ősszel. I,sten 
hozott szabad földre Csendőrleá
nyunk, viszont Látásra "román nép
köztársaság"! Mert még egyszer, 
de véglegesen hazajövünk! 

* 
Európából 8 Bajtársi Levél rossZ 

címzés miatt visszajött KanadáJb8J. 

A címváltozások be nem jelentése 
miatt nem felelős a BL szerkesz
tösége! 

* 
"A jó pap holtig tanu!!" - mond

ja a magy;ar közmondás. Csak 
nemrég tudtuk meg, az amerikia~ 
kábítósrerkereskedelem egyik leg
veszélyes'eb'bje a marijuana ciga
retta közönséges kiender! Otthon 
Errlélylben, Kárpátalján és a Fe1VlÍr 
déken fehérnemű t és elnyüihetet-

ágyneműt készített belőle a 
\ .:!!!'I'gaLmas háziélJsswny, itt dga
retnaformában árulják, feketén és 
méregdrágán. Otthon sohase hal
lottunk arvól, hogy b,áJrki is ke n
der~cigarettát szív:ott volna. A ken
der latin neve: catlJIlabis sativa. Ha 
Bajtársaink közül valakinek már 
otthon ta.pasztalata lett volna a 
marijuana, kender dgarettáJval, 
kérjük értesítJését! A USA-ban és 
Kanadában törvény tiltja a kender 
temlelését. 

* 
A MKCSBK központ minden le

velet megváLaszol, minden kérést 
elintéz, minden pénzadományt te-

n nyugtáz a feladónak. Hat 
e:.ttendeje leveleinket kivétel nél
kü! minden nap meg:válaszoltuk 
még akkor is, ha hajnaiba nyúlott 
is az idő. Ezért fölöttébb furcsa, de 
nevezhetjük neveIetlenségnek és 
bajtársiatlanságnak is., hogy egyes 
baj társak nem válaszolnak a neki 
írott leveleinkre és kéréseinkre. A 
fáradtsáJg nem mentség, mi is dol
gozunk s mi is fáradtak vagyunk. 

SzeI'iVezetünkiet gyengíti az, aki 
megszakítji8J az összeköttetést! 

* 
A trianoni béke hírét az öJreg 

székely a következökklel üdvözöl
te 1920. június 4-én: - "MiJndig 
tudtam, hogy egyszer RomániáJból 
kapunk valamit, de hogy az egé
szet nekünk adják, azt sohase hit
tem volna!" 

* 
A MKCSRK vezetőség külügyi 

megbízottja közLi: 
Értesülésünk szerint az 1969. 

novemberében nregbaiftott magyar
amerikai diplomáciai megbes.zé1é
sek során a hazai komunisták feL
vetették a magywr Szent Korona 
visszaadásának kérdését is. Rész
letekről nem sikierült tőbbet meg
tudni. Kommunista részrő! kiiadott 
jelentés szerint ez "megoldhllitat
lan kérxiésnek bizonyult." 

Mi csendőil1ök az egyetlen olyan 
állami szerv voltunk, kik vÍlSeltük 
a történelmi nagycímellt kalapun
,Iron a ,csonkaország idejében is. A 
Szent Korona nyugatramentésében 
a Jroronaőrségen kívül nekünk LS 
volt 'szerepUnk. 

Nixon lamerikai elnök megvá
lasztása utáln vezetösé~ünk kül
ügyi megbízottja kéressel fordult 
az Egyesült Államok: küliigyIn.inJi,sz.. 
terélhez, melyben a Szent Korona 
kiadásának megtagadását kérle, 
mert tudomásunk szerlnt a hazai 
kommunisták 1970-'re hfuZa akar
ták vÍJ11ni. Választ nem kértünk az 
USA külügyminiszterétől, mert ez-
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ügyben 1945 óta nincs felvilágoSlÍ
tás. Szerintünk ez így van rend
jén. A Szent Korona ügye 1974-ig 
nem kerül napirendre. Hasonló cél
ból egyidőben kérést intéztünk a 
pápa ősz.entségéhez is Rómába, a 
vatikáni! külügyminisztertől sem 
kémünk v,állaszt. 

OA USA ,elutasító maigatartása 
jelentöségteljes cselekedet a ma
gyar nemzet történetében, ami azt 
jelenti, hogy se a szovjet, se a ma
gyar kommUD1Í.sták nem képesek 
Srent István koronáját megsemmi'
síteni, helyett'e egy másolatot .kel
lett lreszítsenek. Történelmileg 
igen érdekes jelenség, hogy 945 
éven keresztül a Szent Korona ki
zárólag laJ fŐl1endek belső ügye volt, 
a második világ1háboru vége óta 
ez a szerepesere .a névtelen egyhá
zi és világi egyszerű ,emigráns ma
gyarok szívi1gyévé vált. 

A MKCSBK tOlVáJbbra is szívén 
viseli a Szent Korona sorsát, mert 
sajnos, ma már mi vagyunk az 
utolsó emigIiáns m. kir. szervezet! 

* 

kiérzik a kiszolgáltatott Kár,pát
medence ma:gyarságának féltése, 
mirulen mondata az igazságot hir
deti! Jelen szerkesztői Dr. Eszter
hás István ~s volt csíksomlyói fe
rences szerzetesek, akik a román 
megszálláskor is magyar szívet 
hordtak a papi csuha alatt az ősi 
kegy templomban. Az emigráns 
csendőr szívhől gratulál s további 
jó munkát kíván derék harcos Pap
jainknak! 

* 
A MünchenIben megjelenő ' I 

Hungár1a" c. hetHap írta a köveL' 
kezöklet a BajtJár.si Levél hírközllé
se alapjáln: "Torontói laptársunk, 

75 éves IM; amerilkai "Katolikus 
Magyarok Vlasárlapj.a" c. hetilap! 

1894~ben alapították a kivándo~ 
rolt magya:rság leLkigondozására 
rendelt magyar ferences barátok. 
A lap egész pályafutása során hű
séges mal'adt ,szellemben a szülö
hazához, az volt a tdanoni idők
ben és a má!sodik világháború utá
ni tragikus időkben a mai napig. 
Valláskülönbség nélkül ezt a ki
váló lapot minden magyar szereti, 
örömmel olvassa! Minden szavából 

a Kanadai Magyarság 1969 tava
száln :rejtvénypályázatot hírdetett. 
N e;rnrég hírdettJék ki a pályázlaJt 
eredményét: az összes pénzjutal
makat csendőrök nyerték, mint Se
regélyes ;Márton és Oláh Pál 
Violt főtörzsőrmesteliek, úgyszintén 
könyvjutalmakat ,is. Bizonyíték ez 
a:rra, hogy am. kir. csendőrség 
nemcsak katxmai, de inteligencia 
szempontjából is elit ia:laJkulat volt . 
A kíét háború közt több ország 
igyekezett követni annak szel'Vi~ 
zetét és példás nJevelési r,ends7~_-~ 

rét". 

* 
Csendőr vadászaink hírei: 
N agy György őrm. bajtársunk a 

Sudbury melletti erdei farmján au
tóbalesete előtt egy hatalmas med
vét lőtt! A sikeres vadászatot így 
írta le: - "Esténkint erősen uga
tott iéi kutyám, kinéztem az abla-
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kon és me.gláttam a hatalmas, fe
kete áll~tot! Elhatároztam, hogy 
lelövöm a medvét, ne ga;rázdálkod
jon itt a tanyám körül. 

A következő hét,en nappal dol
goztam s munkából hazajövet ki
mentem lesre a vadcsapás közelé
be. Tudtam, hogy a szürkület előtt 
megérkezik a medvénk. Jött is 
lomha, de mégis gyors járásáV\a~ 
egyenesen felém. A szélirány !re

kem kedvezett, a medve nem vett 
észre. Talán 10 méterre volt, rnilror 
'álőttem, a két elsö Jába közé a 
~vére céloztam. A medve nagyot 

ugrott felém. Azonnal ismételtem 
s mégegy lövést eresztettem bele 
ugyanoda. A hatalmas állat a föld
re esett, p,áJr percig még vonaglott, 
aztán elterült. Megvizsgáltam a se
beket, mindkettő halálos ,lövés 
volt Kb. 500 font súlyú, hatalmas 
állat. Meg akartam nyúzni, de v.a
dászkésem nem fogta a oorét, 
kénytelen voltam borotvával le
fejteni, lí3J vastag szalonnájából kéz
zel tudtam zsírt préselni". 

Nagy György őrm. bajtársunk 
"Smith-Rubin" svájci katonai is
métlőpuskát használt, amit a toron
tói vadászcsoportnak ajándékozott, 

lyette egy amerikai automartJa 
atonai karabélyt szerzett (30 cal, 

US M-l.) 
Virág József törm és felesége 

1957-ben a kanadai Quebec tarto
mány Murdochville nevü városá
ba vándorolt ki. A kömyék'en ren
geteg vad élt, elhatározták, hogy 
szabad idejükben vadászattal fog
lalkoznak:. Angol Enfield katonrui 
puskákat vásároltak és 2 német 

bajtársukkal nekivágtak az őser

dőnek. A németek hívósipot hasz
náltak. Egyszer váratlanul vagy 30 
méterre az öserdőben megjelent 
egy hatlaJmas aggancsos jávorszar
vas. Virágné állt legközelebb mz
Zá. Azonnal célbavette a lapocka 
környékén és rálőtt A hatalmas 
állat összes ett, párt perc múlva vé
ge lett. Súlyát 1200 fontra becsül
ték (kb. 560 kg.). A szarvast meg
nyúzták, a töhb mázSaJ húsát a 
Gaspé tüdőszanatóriumnak aján
dékozták. Az aggancsát házigaz
dájuknak adták. Virág J óz'sefné iaJZ 

elsö csendő,rvadász asszony bajtár
sunk, aki büszkén viseli kalaJPján 
a havas,iJ gyopárt! Asszon~bajtár
sak kÖViessék! 

Bagoly Attila csendőrfiunka ké
ső délutáni órákban igyekezett ha
zafelé szolgálati! útjáról Edmon
tonba. Az o:rszálgútat kocsija előtt 
keresztezte egy fiatal jávorszar
vas. Attila leállította kocsiját, meg
köze'lítette a szarvast az erdőben 
és ,Jelötte. Mint írta, nem volt ne
héz dolg/al. A szarvas húsát szét
osztotta nagylétszámú rokonai kö-
;rében s édesanyja azóta is főzi a 
finom szarva:spörköltet. 

PaJpp Gábor csendőrfiunk a mil
wauJreei erdőben ismét szerencsé
vel vadászott! Míg apja és FOg/alra
si Jóska alhdgy, csoportvezető baj
társaink a többi barátokkal disku
r.áltak a vadászházban (mi tudjuk, 
hogy idogáltak is!), aZlaJatt Gábor 
becserkészett egy hatalmas 8-as 
őzbakot és egyetlen lövéssel lete
rítette. Ez a zsákmány 280 fontot 
nyomott (kb. 130 kg.). A vadásztár_ 
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saság egy külön vacsoráin ünnepel
te Gábort. 

Eredményes csendör vadászaink
nak a ;MKCSBK központ is szíVIből 
gratulál! 

* 
Kivonat a torontóivadásZlCso

port nap 1ój ából: - ,,1969. nov,em
ber közepén ketten próbáltunk 
,~encsét Hunstville környékén 
Bagó örm-'el. ;Már a kezdet rosz
szul indult: a szlovén vadászház 
közelében kocsink megcsúszott az 
esős kanyéiJrba!l1J és leszaladt az út
:ról, szerencsére nem borult :Ilel, 
különben megnyomta volna Bagó 
:Ilejét a tfz tonnányi szikléiJdamb, 
mely az ablaknál állt. A szlovén 
területet megúntuk, mert nem lát
tunk vadat. A rusnya vadkacsák 

pedig már akkJOr JJelszálltak a tó
ról, mikor lőtávolságon kívül vol
tunk. Szabadságharcos vadásZicim
boráink házában telepedtünk le egy 
szörnyű erdei út végén. Csoda, 
hogy a Fehé'r Sólyom kibírta! 

Bagó nagyszerű szakács nő nek 
bizonyult, finom reggeUket, ebéde
ket és vacsor,ákat fözött, közben 
pedig kiválóan ke21elte a butyko
sokat is. Érkezésünkkor szakadt 
az esö, reggeli álmunkat megza
varta a gyakori pattogás, a fagy
pont alá húzódott hőmérséklet rob
bantgatni kezdte a sörösüvegeke ·'~"?' 
az ágy alatt. Öt napon át szakadt 
a hó, egy fia nyomot se láttunk, 
'pedi:g minden regg,el és minden dél
után kimentünk a sűrű erdőbe 
több km-nyi távolságokra, mtnden 
alkalommal más tervekkel. Ebben 

Pály i László malommérnök 1942-ben a Kárpátokban hatalmas medvét 
lőtt. Kétoldalán barátai: Antalffy Pál őrgy és Dr. Szigeti Jenő zls. 
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A kanadai medve. 

a szörnyű idöben aludtak ::l vadak, 
még nyuszi nyomot se láttunk a 
hóban. Bagó így is szerencsés volt, 
a patakmederben talált egy 3 éves 
özaggancso.t! 

Bagó az ágy alól húzott ki ,egy 
benzines motorfürészt. Add1g rán
gatta a zsinórját, míg beindult a 
masina, pedig fogalma sincs a mo-
orokhoz! Aztán rájött, hogy ö 
vágónak született s addig vág

tuk és aprítottuk a fát a környé
ken, míg tele nem raktuk a vadász
ház oldalát. El is kergettük örök
re a vadakat! Esténkint jól bedur
rantott a vaskályhába, csak úgy 
vöröslött az oldala. Hihetetlen! Es
te 8-kor mentünk aludni s még 
sötét volt hajnalban, mikor kinyí
lott a szemünk. Bagó ilyenkor is 

feltalálta magát, remekül ke21elte 
a rumosüvegeket! Az utolsó nap 
kisütött a nap. Indulás elött kipr6-
b,Htuk puskáinkat: 300 méterre is 
telitalálat volt minden lövés. MOllr
dani se kell: Bagó lötte be az ösz
szes f,egyvert. Az ungvári tanzlj
nál kezdte tudományát s Dominika 
köztársaságban folytatta belövö
ként a Király géppisztolygyárban. 
Etél1eD vitatkozni se lehet vele, 
mert valóban mindig igaza van. Ö 
a belövés mestere. Bajtársainknak 
készséggel áll rendelkezésére! Kár, 
hogy ez a Bagó nötlen (nem bízik 
az asszonyokban), pedig szaporíta
ni kéne, hogy sok ilyen derék csen
dörünk legyen!" 

* 
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Kanadai vadászcsoPQrtjaink .a 
következö fegyverekkel rendelkez
nek: M-95 magyar 10lVascsendör 
Manlicher karabély (múzeum pél
dány), l2-es magyar duplacsövű 
vadá!s~egyver, 3006 kal. Browning 
belga automata puska, l2-es auszt
rál automata vadászfegyver, 303 
kal. angol Enfield ismétlÖipuska 
távosö~el, 22-es német Ansohütz 
automata puska, 22-es német An
schütz 'ismétlöpuska, 303 kal. !Lee
Enfield angol katonai ismét1öpus
ka, 8 mm.-es eredeti német Mau
ser ismétlöpuska, 8mm.es Mmet 
Mauser ismétlö vadászpuska, 3030 
kal. Winchester amerikai váLtói s
mét1ö puska, Smith-Rubin svájci 

Virág József t.őrm, csendőrvadász 
Kanadában. 
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'katonai: ismét1öpuska, 4.5 mm-es 
magyar légpuska,. 308 kal. finn 
Mauser távcsÖ'Ves ismétlöpuska, 7 
mm-es német távcsöves Mauser ig.. 
métlő vadászpuska, 30 kal. US 
M-l automata roham-kara:bély. 

* 
A legoksóbb vadászpuska a to

rontói kereskedésekben az angol 
Enfield ismétlö katonapuska, ára 
$20.-nál kezdődik. A német 8 
mm-es Mauser ismétlöpuska ár(.~-"). ' 
$30.-, a magyar l2-es budapest. ~~ 
gyártm,ányú "Monte Carlo" dupla
csövü vadászfegyver ára $120.
körül mozog, de mi be tudjuk sze
rezni $80.--ért. 

~~;" 
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Öt méteres hótakaró Észak

Kanadában. 

~;}l 

Csendör Bajtárs, beszer:eztJed 
már vadászpuskádat és felsze~e1é
sroet? Van fogalmad, mily szép .ott 
messzi északon az elhagyatott er
dőben? Csatlakozol öszre csendör
vadász bajtársaidhoz? A v.adászat 
ősi magyar sport, a fegyver viselé
se otthon hivatásunkhoz tartozott! 
Mir:e vársz? Arra, hogy elrohanjon 
feletted az 1dö? A kanadai észak az 
élmények sorozatát, Isten szabad 
terméSZletJének szépségeit adja Ne
ked! Csatlakozz a vadászcsoport
h,oz! Bajtá!rsak mindenütt, ahol 

5o.,k élnek, szervezzetek vadász
csorportJokat! 

* 
Az Európai Felsza:badító Bizo.tt

ság argentinai szerve~ete a követ
kezo leVielet intézte vitéz kisbarna
ki Farkas Ferenc vews úrhoz, a 
Szent László Társaság kormányzó
jához: - "Mélyen Tisztelt Vezér
ezredes Úr! Öszfute elismeréssel 
vettük tudomásul, hogy Nagyivá
nyi Ödön szkv. m. kir. esö szds-t, 
szerve~etünk évti~edes tagját és 
hosszú évek óta 1. alelnökét a 
Szent László Társaság Magyaror-

.gé,rt és a magyarságért kifej
tt kimagasló érdemei elismerés é

ül érdemkeresztes lovaggá avatta. 
A magas kitüntetéshez mi csak 

azt szeretnénk hozzátenni, hogy 
N a g y i v á n y i Ödön 1. alelnö
künk a nemzetközi bolsevizmus 
elleni könyörtelen harcban anti
kommunista kongr,esszuSlOkón, elő
adótermekben, ÜDnepségeinken és 
a világ vezető államférfiaihoz és 

kormányaihoz szerkesztett bead
ványainkJban mindig a Legönzetle
nebbül és a leghatározottabban 
állt ki az orosz, cseh és szerb kom
munista imperializmus és kolonia
lizmusl által Leigázott valamennyi 
közép és keleteurópai nép szabad
ságának viss,zaszerzése érdekében. 
Nyugodt lrelkiismel1ettel állapítj uk 
meg, hogy a magas kitüntetés nem 
érdemteLenre esett. 

Sok ilyroo rendíthetetlen és el
szánt antikommunista élhaI1cost 
kívánunk a magyar nemzetnek, 
mint amilyen Nagyiványi ÖdÖiIli úr. 

Maradunk megkülönböztetett 
tisztelettel Stoianoff S. Tódor fő
titkár, AsancaiJc Iván elnök. Bue
nos Air.esl, 1969. november 12. (A 
Levél eredetije német nyelvű). 

* 
Borka Gyula törm. bajtársunk 

vezetésével 1969 végén megalakult 
a iMKCSBK új zélandi csoportja! A 
Csendes óceán mess~i szigetén, 
Ausztráliánál is messzebb élö Baj
társainImt és Hozzátartozóikat baj
társi szeretettel köszöntjük! 

* 
Bretán Sándor szds, a központi 

vezetőség tagja és a VieZletöség kül
ügyi megbízottja családostul visz
szaköltözött a kanadai Quebec tar
tományba. Távozása veszteség, de 
a ~evélösszeköttetés szoros ma
,radt! 1969 Karácsonyán a vezetO- _ 
ség ügyvezetO elnöke meglátogat
ta a Bre,tán családot Quebecben és 
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III 
I: 

a többi bajtársat Ottawában. Ezal
kalommal Br:etán Sándor bajt,ár
s~ vezetésével megalakult a 
MKCSBK Ottawa-Gatineau-i cso~ 

partja. 

* 
1964 nyarán, mikor a vezetést a 

kanadai "nyolc" vette át, a MKCS 
BK-nak csak 28 ,csoportja volt, a 
Bajtársi Levél csak 550 példány
ban jelent meg. Azóta csoport ja
ink száma 56~a emelkedett, amit 
sZÍvós kutató és felderítő munká
val, valamint bajtársi ,1átogatások
kal értünk el. Igy a Baj.társi Levél 
példányszáma ~S erősen növekedé~ 
nek indult, ma már 1.100 példá:nJy
ban jelenik meg lalpunk. 

* 

A kö~onti 'Vezetőség tiszteleg a 
következő új csoportok és SWIV'á
nyak előtt: 

tBritiSlh Columbia-i csoport, Vic
tori.'a, Kanada. 

Vancouveri sZÓI1Vány, Vancou
ver, B. C. Kanada, 

Kitimati szórvány, B. C. Kanada, 
WinniJpegi csoport, Manitoba, 

Kanada, 
San Francisco-i cSOiport, Kalifor

ma, USA, 
Montereyi s'zórvány, Kalifornia, 

USiA, 
Los Angeles-,i cSOport, Kalifor

nia, USA. 
Sudbury-i csoport, Ontario, Ka

nada. 
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Ottawa-Gatineaui csoport, Que-
bec, Kanada. ' 

Újzéla:ndi csoport, Wellington, 
Új Zealand. 

* 
Bajtársak Figyelem! 

Az Amerikai Magyarok Szövet
sége és a Kanadai Magyarok Szö
vetsége a köv;etkezö kérést intézi 
a csendőr bajtársak!hoz, de ez a 
felhívás vonatkozik a világ min·c..-" 
den részén érő csendőr bajtársa" 
inkra is: 

Egyetlen csendőr se menjen ha
za 1970-ben Magyarországra l:á.to
gatóba! 

1.. - 1945. április 4-e nekünk 
nemzeti gyásznap s mi nem ünne
peljük a hazánkat tönkretevő szov
jet hadsereget és a kommunista 
"felszabadulást" . 

2. - Az emigmns magyarság 
1970-hell nem ünnepli Szent István 
királyunk ezer éVes születésnapját 
mélg akkor se, ha erre a haui ~om
munisták rákényszerítették a ma
gyar püspöki kart. Ez az évfordu
ló 1972. 

3. - A trianoni béke 50 éVes év 
fordulójának ÜílInepl~sét az emig
ráció meghagyja a hazai kommu
nista balZa.á:ruló kormánynak, mely 
tétlenül szemlé1i az erd~lyi, kár
pátaljai, felvidéki és déLvidéki ma
gyarság lassú sorvadását. 

4. - Augusztus 20-át, Szent Ist
ván napját a hazai ~mmunisták 
már 1948-han az "új kenyér" ün
nepéVé, majd az "új alkotmány 

napjává" változtatták át, most pe
dig szemérmetlenül a szent király 
nalpjának emlegetésével, tüzi:játé
kakkal és egyéb programokkal 
csalják haza az emigráns magyar~ 
kat. 

A fenti felhívás vonatkoziik az 
emigráció összes nemzethü szerve
zetére is! 

A feLhívással a oozponti vezető
ség egyetért! 

* 
Az 1956-o.s sz:aibadságihal"C hősei-

ek ünnepén csendör bajtársaink: 
résztvettek 'szerte a világon. Rou
haix-hen, Franclaors~g:ban a MK 
CSBK és MHBK tagjai közösen tar
tották az ünnepséget okt. 26-án, az 
egybegyült bajtársak vezetésével a 
helyi magy1aJl'ság a hősök szobrához 
vonult zászlóink alatt, ahol a cso
portvezető virágkoszorut helyezett 
az emlékműre. Az ünnepséget baj~ 
társi találkozó követte. 

Santiagoban, Chilében nov. 2 ... án 
tartották az emlékünnepséget, a 
templomban e~helyezett ~szŰlruk 

közt ott volt a nemzetiszínü és 
gyászszahlgos MKCSBK koszorú 
is, a csendör bajtársak csoportját 

'óth Gyula fötörm vezette, az em
lékbeszédet vitéz Huszkay László 
ezds mondotta, a helyi csendörök 
igaz barátja. 

A torontói sza:badságharcos ün
nepségen Jak/ab Iván fhdgy sza
valt, majd a budapest PaJl'k-ban llé
vö szabadságlharcos emlélanüre 
Peterdy Mihály őrm és Balassa Be
nedek szakv szakadó esöben, de 
hazai katonás magatartás sal he-

lyezték el a MKCSBK hatalmas ko
szoJ:iÚját. 

Sao Rauló-i bajtársaink szintén 
réSztvettek a braziliai szabadság
ünnepségeken. 

Párizsban, Franciaországban okt. 
25-én rendezték \az igen nagysza
bású emlékünnepséget, amelyil"e 
meghívták tb. elnöki minőségben 
vitéz FaJl'kas Fer,enc vezds-t, vala
mint igen sok ~rancia politikust és 
államférfit. 

Az Ül1!OOpség nemzetközi jelen
tőségét fokozta az a tény, hogy 
Farkas V'ezds, az emigráció kima
gasló vezető egyénisége és a [l1aiIl

cia-magyar Daruváry a trianoni lbé
kediktátum 50-ik évfordulója eLő

estJéjén francianyeLvü beszédükben 
a franciák elött szólhattak a tria
noni és párizsi békék égbekiáltó 
~gazságtalanságairól és azok tragi
kus kimenetelü következményei
ről. 

Ezen az ünnepségen is résztvet
tek csendőr baj,társaink 

* 
MEG SZÜNT A MADRIDI 

M. KIR. KÖVETSÉG! 

1969 őszén bevonták a madridi 
magyar követség épületéről a 
szentkoronás, angyalos-címeres 
magyar nemzeti zászlót. A spanyol 
kommány dtpLomáciai kapcsolatba 
lépett a magyar kommunistákkal 
s így az összeomlás 25-ik eszten
dejében is müködő m. kir. követ
ség bezárta kapuit. Dr. vitéz Ma
rosy Ferenc követ elévülhetetlen 
érdemeket szerzett itt az elmult 

23 



negyedszázad alatt, munkájában 
osztozott Muráti Lili a híres anti
kommunista rádiómüsoraival, me
lyeket meghatódottan hallgattunk 
kezdeti európai emigráció nk alatt. 
Ehez a kiváló gárdához tartozott 
haláláig Nyírö József is. A követ
ség müködését az összeomlás után 
Dr. Habsburg Ottó királyi herceg 
közremüködése biztosította az 
amerikaiak felé. 

Bajtársak, immár mi maradtunk 
az utolsó magyar királyi szervezet, 
legyünk rá büszkék és szolgáljuk 
közösségünket halálunkig! 

* 
Körmöczy Nándor g. szds baj

társunk értékes klissékkel lepte 
meg a Bajtársi Levél szerkesztö
ségét: a népviseletes karácsonyi 
üdvözlet, a kisméretü nemzeti cí
mer és az ösmagyar lovas a ket
töskereszt mögött Körmöczy Baj
társunk újabb áldozatait hirdeti. 
Hálás szívvel köszönjük! 

* 
Varga Géza hegyivadász száza

dost a torontói MKCSBK csoport 
1969. június 4-i gyü1ésén egyhan
gú szavazással tiszteletbeli csen
dörré választotta közismert csen
dörbarátsága és értékes munkája 
elismeréseként. Szívböl gratulá
lunk! 

* 
A niagaravidéki csoportunk ve

zetését Körmendy János örm-töl 
Kiss Ferenc g. fhdgy bajtársunk 
vette át! A nagymultú és egyik leg-
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kiválóbb csoportunk további sike
reihez sok szerencsétkivánunk! 

* 
Hazai levél szerint a híres csik

somlyói búcsún, Mária napján oly 
sokan voltak, hogy nem fértek el 
a kegy templomban és az elötte lé
vö téren is ezrek állottak. Erdély 
Istene óvja továbbra is a dupla já
rom alatt szenvedö-sorvadó szin
magyar Csikországot! 

* 
A hazai kommunisták külföld-' 

re küldött filmjeikben mindig csen
dörgyalázást követnek el, ez az ök 
ellenünk szóló propagandájuk. A 
naív és hiszékeny külföld meggyö
zése szinte lehetetlen feladat, mert 
a külföldi szakembereknek alig van 
fogalmuk az eseményekröl. Az 
egyik legújabb filmben egy mezte
len leányt durva csendörsorfal kö
zött vesszöznek a brutális kakas
tollasok. A new-yorki "Newsweek" 
c. képes magazin egyik friss szá
mában nagyított képet láthattunk, 
hol örömmel fedeztük fel, hogy a 
kakastollasok nem magyar csendö
röket ábrázolnak, hanem osztrák 
zsandárokat eredeti osztrák egyen
ruhában és oSztrák kakastollas 
zsandárkalapban. Egyébként a MK-

. CSBK központ minden esetben irás
ban tiltakozott mindazon külföldi 
képeslapoknál, 'melyek csendörgya
lázó képeket hoztak. Mondanunk 
seI'R1Jk.ell, ezekre a levelekre soha-

. sem'~Kaptunk választ. 

* 

Újból megjelent az igen nívós, 
56 oldalas "Kárpát" c. szépirodal
mi képes családi havi folyóirat Dr. 
Kótai Zoltán rk. lelkész szerkesz
tésében és kiadásában. A lap évi 
elöfizetési ára $12. Az igen szép 
kiáIlítású és értékes folyóirat meg
rendelését szívböl ajánljuk mind
azon csendör családoknak, kik ed
dig a meg szünt "Magyar Nők" c. 
lap olvasói voltak. A Kárpát szel
leme hasonló. Érdeklöldök kérje
nek mutatványszámot: Kárpát, 

.0. Box 5348, Cleveland, Ohio, 
SA,44101. 

* 
Az ungvári tanzlj utolsó parancs

noka: vitéz Máriássy Lajos ezds 
most ünnepelte 75-ik születésnap
ját. A kemény kárpáti és budai har
cokat túlélö alárendeltjei ezúton ki
vánnak jó egészséget és hosszú, 
megelégedett életet! 

* 
Sirschich László, a Magyar Fel

szabadító Bizottság egyik vezér
egyénisége kis könyvecskét adott 
ki Clevelandben "Belvedere-töl 
Kassáig" c. alatt, melyben törté-

elm i dokumentumokra hivatkoz
va végigvezeti az olvasót a felvi
déki magyarság életén az elsö bé
csi döntéstöl kezdve a "Kosiczky" 
programig, a felvidéki magyarság 
összeomlás utáni brutális üldözésé
ig. A könyvhöz szívböl gratulál az 
emigráns csendör és köszönjük a 
központnak küldött példányt! 

* 

A vezetőség ügyvezetö elnöke 
1969. augusztus 23-24-én résztvett 
a Magyar Cserkész Szövetség fill
morei vezetöképzö táborának záró
ünnepségein, ahol átadta a Szent 
László oklevelet és jelvényeket 
Andróczi Ferenc M.Sc. örm. cser
késztisztnek, majd együtt Hamil
tonba utaztak az ottani bajtársak 
kiválóan sikerült nyári piknikére. 
Október folyamán az ügyvezetö el
nök és vitéz Szendi József örm, 
courtlandi csoportvezető megláto
gatták Horváth Sándor zls-t, a new
brunswicki csopo'rtvezetöt és foly
tattak megbeszéléseket, majd láto
gatást tettek a dutch-hilli ellátó 
örsön, Kiss Gábor fhdgy hatalmas 
farmján, majd meglátogatták Pe
káry István fhdgy nagyszeruen fej
lödö lovasörsét. November és de
cember folyamán az ügyvezetö el
nök látogatást tett a quebeci és az 
ottawai csendör bajtársaknál, akik
kel igaz bajtársi hangulatban foly
tatott fontos megbeszéléseket. 

* 
1969. augusztus 24-én rendezte 

hamiltoni csoportunk a szokások 
nyári piknikét Seregélyes Márton 
fötörm csoportvezetö kertjében. A 
pikniken megjelentek a hamiltoni 
bajtársak hozzátartozóikkal, vidám 
szalonna és zsiványpecsenye sütést 
rendeztek. Közben befutott az ügy
vezetö elnök és Andróczi Ferenc 
M.Sc. örm, utóbbit igen nagy baj
társi szeretettel és lelkesedéssel fo
gadták. Andróczi Bajtársunk ked
ves beszédében fejezte ki örö
mét, hogy ily kiváló bajtársak közt 
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N iagarav idéki csendőr piknik 1969. július 20-án. 

lehet. Tiszteletére itt is mozgásba 
jöttek a butykosok. Majd az ügy
vezető elnök tartott ismertetést az 
egybegyülteknek a MKCSBK vi
lágszervezetének jelen helyzetéről. 

* 
Lassan gyülekeznek csoport jaink 

és szórványaink zászlószalagai Töl
gyesy vőrgy úr zászlajára, a MK
CSBK központ zászlajára! A niaga
ravidéki csoportunk szalagját Hor
váth Béláné himezte és készítette 
el gyönyőrű kivitelben s az urá
val, Horváth Béla tőrm-mel együtt 
adták át a torontói csendőrnapon. 
Hálásan köszönjük! 

Csoportvezetők, várjuk a szala
gokat, mert kifutunk az időből! 

* 
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Rev. Ur. Dénes Gergely h.plébá
nos beszédét mondja a Szent Lász

ló ünnepségen Wellandon 

Kritikus bajtársaink, főleg a nem
fizetők, vagy a nehezen fizetők 

kritizálják a Bajtársi Levelet, hogy 
"csak egyszer jelenik meg egy év
ben". Ez nem igaz, mert a leg
nehezebb években is kétszer jelent 
meg s mindenkor könyv formában, 
80 oldalon, vagy 88 oldalon össze
vont formában. A BL havi kerete 
12 oldal, a BL eddig sokkal többet 
nyújtott, mint anyagi helyzete meg
engedte volna. Miután a BL szer
kesztőjének "mellékfoglalkozása is 

an", azaz kenyeret is kell keres
., így csak az esti és az éjszakai 

órákban ér rá a Bajtársi Levéllel 
és a központi levelezéssel foglal
kozni. Ezt immár 6 éve egyedül 
végzi, jóformán segítség nélkül, 
mert munkatársai is dolgozó baj
társak, fáradtak s a 20-30 km-es 
távolságok Torontóban nem enge
dik meg se idővel, se any'agiakkal 
az örökös autózást a köz javára in
gyen, saját zsebből. A kritikusok 
jelentkezzenek, hogy átveszik a 
munkát és jobban elvégzik, mint a 
jelen vezetőség. (Ezt kőtve hisz
szük!) 

* 
Szomorú azt megállapítani, hogy 
Bajtársi Levél anyagi terheit az 

USA-ban, Ausztráliában és Kana
dában élő csoport jaink viselik % 
részben. Az egyéni fizetők Európá
ból jelentkeznek főleg. Legkisebb 
abevételünk Ausztriából, Angliából 
és Nyugatnémetországból. Utóbbi
ak nem szeretnek anyagilag áldoz
ni, holott az életnívó és a kereseti 
lehetőségek azonosak az amerikai-

val. Legtöbb adósunk az USA-ból 
tevődik -ki, vannak, kik 6 éve fe
lejtettek el fizetni. Hol állnánk 
már, ha minden bajtársunk köteles
ségének venné anyagi helyzetéhez 
mért áldozatát! Igy csak a BL meg
jelenését késleltetik s az idegőrlő • munka mellett még anyagi gondot 
is csinálnak a szerkesztőségnek. 

Nem vigasztal az, hogy más emig
ráns lapok is hasonló gondokkal 
küzködn ek. Mi csendőrök voltunk, 
nálunk ma is van önfegyelem és ál
dozatkészség! 

* 
A Bajtársi Levél csendőrvonat

kozású hírszolgálata az egyetlen a 
világon. A lapunkban megjelenő 
hírek, cikkek máshol nem olvasha
tók, így híreink sohasem érkeznek 
késve, még akkor is újak, ha a lap 
a nyomda túlterheltsége miatt hó
napokat késik! 

* 
Bajtársaink száz és száz levél

ben írják, vagy mondják szemé
lyesen bajtársi látogatásaink során: 
- "Nagyon szeretjük a Bajtársi 
Levelet! Ha megérkezik, az az el
ső és minden egyéb áll. Míg 'ki nem 
olvastuk, letenni nem tudjuk! Dü
hös vagyok a feleségemre, mert 
szinte kihúzza a kezemből, őt is 
érdekli!" 

* 
A nyugatnémet sajtó tudósítása 

szerint Dr. Nagy Endre szds Afri
kában, Tanganyikában Arusha kör
zetében a kenyai határ mentén, a 
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Kiliman'dzsáró hegy közelében 
nagy birtokkal rendelkezik, ahol 
nagyvadakra vadászik és külföldi 
vadászvendégeit vezeti sikerre. 

* 
Forrás Ernö fhdgy az ausztrál 

Alpokban, Victóriában egy igen ko
moly téli üdülöhely és siiskola tu
lajdonosa, melyet Aurél öccsével 
közösen irányít. 

* 
Az ügyvezetö elnök augusztus 

9-én és 10-én az amerikai New 
York állambeli Chautauqua tavon 
randevuzott vitéz Tamáska Endre 
szds, pittsburgi csoportvezetönkkel 
és folytattak a MKCSBK javára 
értékes megbeszéléseket. 

* 
Köztudomású, hogy alI. világ

háború végén a Szovjetúnió elsö
számú ellenségét: a m. kir. Csen
dörséget az ország új kormánya 
feloszlatta, tagjait pedig példátlan 
üldözéssel pusztították. Az ok az 
1921. III. törvénycikk volt, me ly 
Magyarországon bünnek nyilvání
totta a kommunista szervezkedé
seket s ezt a törvényt a többivel 
együtt a csendörök maradéktala
nul végrehajtották. A szovjet fog
ságba került bajtársaink jórészét 
kivégezték, másik nagyrészét pe
dig életfogytiglani, vagy 25 esz
tendei kényszermunka büntetéssel 
sújtották. A Bajtársi Levél egyik 
tavalyi számában közölte a bereg
szászi osztály állományába tartozó 
mindazon csendör bajtársak nevét, 
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kiket az Ungváron müködö szov
jet haditörvényszék ítélt el. A 25 
évre ítélt bajtársaink - ha egyál
talán túlélték e kegyetlen bünte
tést, melyet ártatlanul, kötelesség
teljesítésböl kifolyólag szenvedtek 
_ most töltötték ki idejüket. Ag
godalommal lessük a hazai híreket, 
hogy egyáltalán hazaengedik-e 
öket s hányan érkeznek meg a 
Szovjetúnióból? A MKCSBK veze
töség külügyi megbizottja és az 
ügyvezetö elnök e sulyos helyzet
ben is valami segítséget próbál el
érni nemzetközi vonalon. 

* 
A hazai kommunista sajtó tudó-

sítása szerint 25 év elötti "bünök
kel" vádolva most állították bíró
ság elé Dr. Vámosi (Vogel) József 
volt csendör föhadnagyot, volt sá
toraljaujhelyi szárnyparancsnokot 
és négyalhadnagyot: Borbély Vik
tort, Benedek Áront, Mester Mik
lóst és Németi Pált. A vád szerint 
a német megszállás napján a sátor
aljaujhelyi internálótáborban ör
zött szerb partizánok kitörtek s 
ezeket a szökevényeket Vámosi 
fhdgy fogta el, vagy semmisitette 
meg a környékbeli erdökben a kas
sai osztályparancsnok: Majoros Ist 
ván alezredes parancsára. Megje
gyezni kivánj uk, hogyam. kir. 
hadbíróság Dr. Vámosi József 
fhdgy-ot 4 évi fegyházra és lefo
kozásra ítélte 1943-ban jogtalan 
fegyverhasználatért és emberölés
ért, mert ittas állapotban agyonlöt
te egyik örmester alárendelt jét az 
egyik vendéglöben. Vámosit a szov-

jet hadsereg szabadította ki Sop
ronköhidáról, de megtudván csen
dör mult ját, öt is a Szovjetúnióba 
vitték, honnan az 1950-es években 
került haza. 

* 
Ugyancsak a hazai kommunista 

sajtó tudósítása alapján tudtuk 
meg, hogy Madacsay Béla szds-t, 
a szombathelyi nyomozó alosztály 
parancsnokát háborús és népelle
nes "büntettei" miatt 1955-ben 10 
évi fegyházra ítélték, honnan az 

.1to. 956-os felkelök 'kiszabadították. 
A nemzeti felkelés leverése után 
Madacsay szds nem tért vissza a 
fegyházba, hanem 1969 öszi elfogá
sáig saját házukban élt, felesége 
rejtegette egy dupla ajtó mögött. 
Hazai hirek szerint Madacsay Bé
la szds-t azóta már kivégezték. 

* 
A legtöbb kommunista atroci

tásról nem is tudunk. Csak azt tud
juk, hogy a jövendö felszabadult 
Magyarországán a tisztességes kor
mányzat bírósága, vádat fog emel
ni elöre megfontolt gyilkosságért 
mindazok ellen, kik ezeket a szov
',et sugallta gyilkosságokat 1944 
ta végrehajtották! 1956-ban hös 

Ifjúságunk felkelése elsöpörte eze
ket a gyilkosokat, mégsem tanul
tak eleget! A vérben és bünben fo
gamzott gyalázatos kommunizmus 
megdöntése útban van! A kínai 
kommunista hadsereg felszerelése 
eröltetett ütemben folyik, 300 mil
lió harcosuk van, a német sajtó 
szerint ezek tisztességes kommu-

nisták, kik gyűlölik a szovjet im
perializmust és a hazugságban, 
vérben és bünben született szov
jet féle kommunizmust 'ki akarják 
írtani. A készülödés moraja az eu
rópai sajtó szerint már hallatszik. 
Európa túlnépesedett terület, így 
a kínaiakat nem érdekli Európa. 
csak a szovjet Szibéria és a Szov
jetúnió megsemmisítése. S ha ez 
megtörtént, jajj lesz ismét az aljas 
hazai kommunista gyilkosoknak, a 
nemzet fog ítélni az összes gyalá
zatos bünös felett! 

* 
Üzenet az "Egyesületi Értesítö

nek": A Bajtársi Levél 1969. jan.
aug., l-8 számának 78-ik oldalán a 
II. hasáb "Adakozások a segély
alapra" rovat 9-ik sorában lévő 
közvetlen szót az ÉÉ legújabb szá
ma nem említette. A közvetlen szó' 
után közölt adományok mindenkor 
úgy értendök, hogy az illetö baj
társak, csoport, vagy a Csendör 
Család közvetlenül küldte el ado
mányát az érdekelteknek. Kere
kes Ferenc szakv közölte velünk a 
clevelandi nagyösszegü adományt 
is, mi azt is hoztuk a közvetlen 
rovatban, mert az is csö adomány 
volt a rászorultnak. 

* 
"A MKCSBK a m. kir. Csendörség 

jogutódja" kijelentést Folkusházy 
Lajos altbgy úr alkalmazta elö~zörr 
mikor 1950-ben átvette a központi 
vezetést. Töle vitéz Király Gyula 
ezds vette át e feladatot, a MK
CSBK-t ő is a m. kir. Csendőrség 
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jogutódjának nevezte. Ö 1964-ben 
a Kanadában székelő és 8 tagú 
központi vezetőségnek adta át a 
vezetést, így a' kanadaiak nem al
kottak új szervezetet, hanem a ré
.git folytatják, ezért jogosan hasz
nálják a megjelölést, hogy a MK
CSBK a m. kir. Csendőrség jog
utódja! Ezt igazolja az 56 csoport 
és az 1967-ben begyűjtött 67:2 ará
nyú bizalmi szavazat is (csoport
jainktól és a V.B. tagjaitól), vé
;gül döntő módon az ezernél maga
:sabb taglétszám a MKCSBK ke
belében. 

kilépett tagokat MKCSBK hű baj
társakkal pótoltuk. 

* 
Többeknek: írásban, dokumentu

mok százaival tudjuk bizonyítaní, 
hogya cső széthúzást nem a MK
CSBK kezdte. A MKCSBK 1948-
ban alakult s ma is szilárdan áll! 

* 
A clevelandi Csendőr Család 

születése óta alkalmazta azt a szo
kást s erre bennünket is felkértek 
írásban, hogy fedőneveket hasz
náljuk s a BL-ben ne írjunk ki 
'Olyan neveket, akíknél a kommu
nisták hazai hozzátartozóikat meg
hurcolhat ják. Ez az oka annak, 
hogy a MKCSBK felügyelősége és 
vezetősége névsorát sohasem tette 
közzé s nem is fogja. Éppen ezért 
nem értjük a Csendőr Család meg
változtatott óhajait, melyeket az 
ÉÉ 1969. augusztus 12-i határoza
tában tettek közzé. 

* 
A MKCSBK 35 főnyi vezetési 

bizottságából egy önként kilépett 
és Clevelandhoz csatlakozott, egy 
másik pedig Vattay eros urat óhajt
ja központi vezetőnek. A megma
radt 33 tag hűséggel áll a Felügye
lőség és vezetőség mögött ellentét
ben minden más egyéb hírrel. A 
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* 
A MKCSBK vezetősége minden-

kor kötelességét teljesíti, mikor a 
csendőrellenes támadásokat visz
szautasítja s szerintünk ez a be~) 
csületes eljárás, nem pedig a sér
tések meg nem hallása, vagy a til
takozás elmulasztása! 

* 
A vezetőség ügyvezető elnöke 

1967 óta nem írt levelet Dr. End
rődy Barna ezd s úrnak. A vezető
ség levelezést kizárólag csak a 
MKCSBK-hoz hű maradt buenos
airesi bajtársakkal folytat. Egy ott 
élő bajtársunk levelét kérésére a 
vezetüség továbbitotta, így Dr. 
Endrödy Barna ezd s úr egy saját, 
Buenos Airesben élő bajtársának 
levelét semmisítette meg. 

* 
Örömmel értesültünk, hogy 

Clevelandben, 1969. október 25-én 
a Csendür Család tagjai új elnököt 
választottak nemes altorjai Molnár 
István szds személyében. Örömmel 
vettük Molnár bajtársunk bátor
hangú kijelentéseinek hírét is, hogy 
a béke megteremtése szívügye s 
ezért Torontóba utazik a MKCSBK 

vezetöségével előzetes tárgyaláso
kat folytatni. Üzenjük Molnár Ist
ván elnöknek, hogy bajtársi szere
tettel várjuk, Torontóban igaz baj
társak fogadják s nem lesz eluta
sításban része, mint 1964-ben 
Clevelandben a MKCSBK vezető
sége tagjainak! 

Molnár István szds személye biz
tosítéknak igérkezik arra, hogy 
1970-ben megvalósul az évtizede 
óhajtott béke és együttműködés, 
végül az egy, csendür lap! 

* 
25 évvel ezelőtt volt az 52 napos 

budapesti csata. A Hadak Utján 
novemberi száma közli akörülzárt 
füváros védelmében résztvevő csa
patokat, melyeket az 1. hdt. jelen
téseiből és egy 1945. márc. lO-én 
kelt vkf. összeállításból vettek. 
Ezek szerint a m. kir. Csendőrség 
részéről 5 teljes zászlóalj vett részt 
a védelmi harcokban, mégpedig: 
Galántai zlj, Zilahi zlj, Székelyud
varhelyi zlj, Besztercei zlj és Pécsi 
zlj. Csendőrségi felügyelői adat 
szerint Szilády Gyula ezds psága 
alatt 3000 csendőr és 160 tiszt ve
szett oda Budapest védelmében. 

yik Torontóban élü volt hadap
diskolás barátunktól hallottuk, 

hogy 1944. december 24-én a szé
kelYUdvarhelyi zlj vonult védelem
be a Svábhegyen. Pk-a egy igen 
jó megjelenésű, kemény alezredes 
volt, sajnos nevét nem tudjuk. Mi
után Budapest ostromát csendőr 
bajtársaink közül csak néhányan 
élték túl, a védelemről, a szervezés
ről nem állanak adatok rendelke-

zésünkre. Szórványos helyzetképe
ket kaptunk az egyetemi rohamzlj 
életbenmaradt és emigrációba jött 
tagjaitól, kik jóformán mindig csen
dőrök szomszédságában harcoltak 
s pk-uk is cső ti volt: Nagy Zsom
bor szds. Az utolsó csendőr-rádió
jelentést leadó szds bajtársunk 17 
évi fogság után megszökött és a 
szabad nyugatra érkezett. 

Párizsban megjelenő ,~Uj Hon
foglalás" c. kiváló lap decemberi 
számából idézzük a következő ada
tokat: - ,,1945. február 13-án 52 
napos ostrom után Budapest tel
jesen a vörös hadsereg kezébe ke
rült. A harcok sulyosságáról a 
számok adnak leghűbb képet: a 
fővárost védő 70.000 katona közül 
50.000 meghalt. A szovjet veszte
séget nem tudní pontosan, csak 
azt, hogy a magyarországi harcok 
alatt a Szovjetúnió 500.000 embert 
veszített halottakban, feltételezhe
tő, hogy Budapest ostromában en
nek 10%-a esett el, amely 50.000 
főt jelent. Igy 52 nap alatt 100.000 
ember pusztult el, ami napi 2.000 
átlagnak számít hét héten keresz
tül. E számok mutatják a harcok 
hihetetlen keménységét." 

Az utolsó csendőrrádió jelenté
seiből tudjuk, hogya csendürvédők 
pk-ai minden este jelentésen és el
igazításon jelentek meg a védők 
legfelsübb pk-a vitéz Hindy Iván 
vezds előtt. Az 52 napos csata ke
resztülhúzta Moszkva azon számÍ
tásait, hogy Európát lerohanja és 
elérje az Atlanti óc~ánt. Ezt a di
cső hadiérdemet a történelem csak 
most kezdi értékelni nyugati for-
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vitéz Hindy Iván vezérezredes 

rások szerint. így vitéz Hindy 
Iván legendás csapatainak és Szi
lády Gyula csendőr ezredes 3.160 
főnyi csendőr áldozata nem volt 
hiábavaló. Csendőrnapjainkon az 
emigrációban mindig megemlékez
tünk Budapest fenti Hőseiről. A 
kommunista "humanizmus"-ra jel
lemző, hogy a fent említett hon
véd és csendőr legfelsőbb parancs
nokok mártírhalált haltak, de tet
teik belekerültek Európa történel
mébe! Dicső emlékük áldott! 

* 
32 

Dr. Tóth Imre professzor, az 
ankarai egyetem tanára (Törökor
szág) rendkívül kedves és bajtár
sias levelek kíséretében elküldte a 
csendőrmúzeum számára azt a kl · 
magyar zászlót, melynek ezreit a 
török ifjuság Koszigin szovjet mi
niszterelnök ankarai látogatása so
rán a főútvonalakon lobogtatott és 
melyekkel teletömték Koszigin au
tóját. Koszigin mosolygott egy da
rabig, de arca fakóra változott, mi
kor elolvasta a zászló cskákra nyo
mott szavakat: - "Budapest, 1956. 
Hős magyar ifjúság!" - A török 

diákság beszervezése és a fenti si
keres tüntetés fenti derék Bajtár
sunk: Dr. Tóth Imre professzor 
munkája volt. Az emigráns csen
dőr szívből gratulál! A tüntető diá
kok igazgatójáról és Ata Türk zász
lójáról szóló fényképet a török
nyelvű magazinokkal együtt eltet
tük a MKCSBK központ archivu
mába. Köszönjük vitéz Aghy Zol
tán ezd s és Horváth László főtőrm 
Bajtársaink leveleit és közreműkö
désüket, hogy ezen nagyszerű em
'-"'-eket hozzánk eljuttatták. 

* 
Az Egyesült Nemzetek legújabb 

statisztikái szerint a szovjet had
sereg megszállása és a kommunista 
kormány terrorja alatt pusztuló 
Magyarország vezet ma is a leg
kisebb születési számarányban és 
az öngyilkosság legmagasabb 
számarányában! Munkájuk tökéle
tes, de hiszünk a fordulatban! Ha
lál a kommunizmusra! 

* 
CSENDÖR GYERMEKEINK 

HIREI 

Pekáry Zsuzsanna kitünő ered-
nnyel érettségizett a moraviai 

gimnáziumban (N.Y. USA) és 
$l.200 ösztöndíjjal tanulmányait a 
morrisville-i egyetemen folytatja. 
Zsuzsinak, Pekáry István fhdgy 
bajtársunknak és Zsuzsi édesany
jának szívből küldjük elismerésün
ket! 

vitéz Szendi Zoltán igen jó ered
ménnyel érettségizett a liverpooli 

gimnáziumban (NN. USA), a kö
zépiskolát l évvel hamarabb vé
gezte el az előirtnál és tanulmá
nyait a tennessei Knoxville-ben 
folytatja az egyetem bölcsész fa
kultásán. vitéz Szendi Csaba az 
amerikai hadseregben előlépett őr
vezetővé és szolgálatát, mint tá
bori lelkész-kisegítő tengerentú1on~ 
Törökországban folytatja. Szívből 
gratulálunk vitéz Szendi József örm 
bajtársunknak, az egyik legkivá
lóbb MKCSBK csoportvezetőnk
nek és hasonló Fiainak! 

Biró Károly, Biró ' György őrm 
bajtársunk fia a bradfordi közép
iskolában igen jó eredménnyel 
érettségizett s jelenleg a torontói 
egyetem bölcsész fakultásán foly
tatja tanulmányait. Szívből gratu
lálunk! 

Bende Attila, Bende József őnn 
bajtársunk fia a torontói tudomány
egyetemen folytatja tanulmányait .. 
érettségi vizsgát 1968-ban tett a 
bradfordi középiskolában. Elisme-· 
résünk Attilának és Szüleinek! 

Flórián Tibor és huga: Flórián 
Zsuzsanna érettségi vizsgájuk után 
tanítóképző főiskolát végeztek. Ti
bor Windsorban, Zsuzsi London
ban, (Ontario, Kanada) tanít. Fló
rián Gyula alhdgy bajtársunknak, 
feleségének és kiváló gyermekeik
nek elismerésünket küldjük! 

Dr. Kocsis László ifj ., Kocsis. 
László őrm bajtársunk fia elvégez
te az adelaidei egyetem fogorvosii 
fakultás át (Dél Ausztrália) és el
nyerte a fogorvosi képesítést, mun-
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káját meg is kezdte. A Kocsis csa
ládnak szívböl gratulálunk! 

Kiss Margit sikerrel érettségi
zett a calgaryi középiskolában (AI
berta, Kanada) és tanulmányait a 
ealgaryi egyetem testnevelési és 
egészségtan szakán folytatja. ifj . 
Kiss Gyula megszerezte a B.A. vég
zettséget a calgaryi egyetemen és 
hivatását megkezdte a Bishop kö
zépiskolában, mint a biológia ta
nára. Margitnak, Gyuszinak, Dr. 
Kiss Gyula szds bajtársunknak és 
feleségének szívböl küldjük elisme
résünket! 

Fabó Kinga sikerrel érettségi
zett Calgaryban és tanulmányait a 
Montreál egyetemen folytatja. Kin
ga szívböl gratulálunk, hasonlóan 
Dr. Fabó Károly fhdgy bajtársunk
nak és feleségének is! 

ifj. Szabó 'Gellért sikerrel érett
ségizett a calgaryi középiskolában 
és tanulmányait a helyi egyetemen 
folytatja. Szabó Gellért hdgy baj
társunknak és családjának elisme
résünket küldjük! 

ifj. Keresztes Lajos sikerrel 
érettségizett Calgaryban és tanul
mányait az ottani egyetemen foly
tatja. Keresztes Lajos fötörm baj
társunknak és szép családjának 
sZÍvböl gratulálunk! 

Fazekas Antal sikerrel ért a cal
garyi gimnázuimban, tanulmányait 
a helyi egyetemen folytatja. A Fa
zekas családnak szívböl gratulá
lunk! 
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Fabó András, Szabó Krisztina, 
Szabó Katalin, Karancz Katalin, 
Szabados Anna, Vörös Franciska, 
Vörös Adrian, Fazekas Mihály és 
Szelei László Béla a koruknak meg
felelö osztályt eredményesen elvé
gezték és tanulmányaikat folytat
ják! 

A calgaryi csendör ifjúság nem
csak kiválóan halad tanulmányai
ban, hanem együtt tartanak szü
leikkel minden magyar megmozdu
láson, egymást magyar rokonnaJr 
tartják, összetartanak! Magatartl 
suk a calgaryi példás csendőr és 
magyar szellem eredménye. A ve
zetöség szívből gratulál! 

Tamás Marianna sikerrel érett
ségizett a liverpooli középiskolá
ban (N.S.W. Ausztrália). Marian
nak és Dr. Tamás GY\lla szds baj
társunknak és feleségének igaz 
örömmel küldjük jókivánságainkat! 

Siket Mihály a san-felipei gim
náziumban sikerrel érettségizett 
(Venezuela, Délamerika) és jelen
leg a caracasi egyetem mérnöki fa
kultásán folytatja tanulmányait. 
Miskának, szüleinek: Siket Ferenc 
törm bajtársunknak szívböl gratl!' l~ 
lálunk, legyen büszke négy deré~ k 
fiára! 

ifj. Nagy György, Nagy György 
örm bajtársunk fia kitünö ered
ménnyel végezte a worthingtoni 
középiskolában a korának megfe
lelö osztályt. Szívböl küldjük jóki
vánságainkat! (Ontario, Kanada). 

Fekete Márta, néhai Fekete Ká
roly fötörm bajtársunk leánya si-

kerrel érettségizett Los Angelesben 
(Kalifornia, !USA) és tanulmányait 
folytatja a los angelesi egyetem 
ápolónöi szakán. Szívböl gratulá
lunk Mártának és édesanyjának! 
Elismerésünket küldjük Nagyiványi 
Ödön szd s bajtársunk leányának, 
ki osztályelsöként végzett a buenos 
airesi német gimnáziumban s a leg
magasabb pontszámot érte el há
rom osztályban. (Tanítási nyelv né
met és spanyol.) 

._ ifj. Csala Gyula a francia hadi-
gerészet hivatásos tiszti iskolá

jának akadémikus a, a kis érettségi 
sikeres és eredményes letétele után. 
Jelenleg féléves földkörüli úton van 
egy francia iskoIa-h:adihajón. A ha
ditengerészetnél egyben gépész
mérnöki tanulmányait is folytatja. 
A hat gyermekes Csala Családnak, 
Csala Gyula szakv bajtársunknak 
és kiváló feleségének szívböl gra
tulál a csendör emigráció! 

Borka Éva kitüntetéssel érett
ségizett Wellingtonban, New Zea
land-ben s jelenleg a wellingtoni 
egyetem bölcsészkarán folytatja ta
nulmányait. Évának és szüleinek: 

orka József törm bajtársunknak 
feleségének igaz elismerésün

ket küldjük, leányuk a mi büszke
ségünk is! 

ifj. Bódy István igen jó ered
m.énnyel érettségizett a st. there
sei kÖZépiskolában (Quebec, Ka
nada), most tanulmányait a mont
reáli tudományegyetemen folytatja. 
SZívből gratulálunk Bódy István 
zls bajtársunknak és családjának! 

Kun Márta Ágota B.A. 

Kun Márta Ágota a new jerseyi 
egyetemen elnyerte a B.A. fökoza
tot, tanárnöi hivatását megkezdte, 
majd átváltott a banktisztviselöi 
szakmára, hol magas egyetemi vég
zettsége szintén karriert biztosít 
számára a pénzügyi életben. Ágo
tának és szüleinek: Dr. Kun Imre 
szds bajtársunknak és feleségének 
szívböl gratulálunk! 

Pintér Mária sikerrel érettségi
zett a montreáli katolikus gimná
ziumban és tanulmányait á mont
reáli egyetem bölcsészkarán foly
tatja. Szívböl küldjük elismerésün
ket Máriának, valamint szüleinek: 
Pintér László szds bajtárSunknak 
és feleségének. 

Csendör gyermekeink elörehala
dásának örvendünk, sikereik a mi 
örömünk és büszkeségünk! Cso
portvezető Bajtársak, küldjétek be 
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mindig gyermekeink híreit, ök al
kotják lelkünk virágkosarát s hisz
szük, hogy sikeres helytállásukkal 
ök is szolgálják az emigrációban a 
magyar jövöt és hazánk felszaba
dulását! 

* 
IFJÚSÁGUNK HÍREI 

Jegenyés László US törm-t elöl
járó parancsnoksága másodszor is 
Vietnámba vezényelte, Laci fiunk 
az ejtöernyösöknél szolgál s újabb 
háborús szolgálatához katonasze
rencsét kivánunk! ' 

Rockefeller new-yorki kormány
zó 3 évvel ezelOtt proklamációt 
adott ki, tnely azóta is évente meg
jelent s ezután is megjelenik, fel
hívja az amerikai lakosság figyeI
mét arra a brutális eröszakra, me
lyet a szovjet csapatok hajtottak 
végre Ma:gyarországon 1956-ban, a 
nemzeti felkelés leverésekor. A ki
áltvány"szellemi szerzöje ifj. Hor
váth Lajös M.A, New York állam
építészeti hivatalának befutott ter
vezö-mérnöke, Horváth Lajos fö
törm bajtársunk fia, ki Rockefeller 
kormányzó környezetében dolgo
zik Albanyban. 

ifj. Horváth Lajos M.A csendör
fiunk emellett anyagilag támogatja 
a Fordham egyetem magyar hall
gatóit és juttat a cserkészmozga
lomnak is. 

Fekete Árpád, néhai Fekete Ká
roly fötörm fia Los Angelesben fe
leségül vette Dickson Sharron-t 
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1967. november ll-én, 1969. márc. 
2-án megszületett Diana-Lynn leá
nyuk. A szép kis családnak sok 
boldogságot kivánunk. 

Dr. Jani István szds leánya: Ri
ta 1969. november 28-án férjhez
ment Klekner Lászlóhoz a con
cordi (NSW. Ausztrália) St. Mary's 
plébánia templomban. A MKCSBK 
központ meghivót kapott, jókiván
ságainkat távirattal fejeztük ki az 
esküvöre. 

ifj. Gál Lajos örm bajtársunk fÍé\~ 
1969. augusztus l6-án vezette 0 . lJ. 
tárhoz Bessenyei Katalint a qua
kershilli (NSW, Ausztrália) rk. 
templomban. Az ifjú párnak sírig 
tartó boldogságot , kivánUllk. 

Gál Lajos örm másik fiánál: Gál 
Károlyéknál január 2-án megérke
zett a kis Geoffry Richard fiuk. 
Szívböl gratulálunk! 

Szívböl küldjük jókivánságain
kat Csöndör Elvira B.A-nak, 
Csöndör József fötörm bajtársunk 
leányának, ki 1969. december 31-
én Edmontonban férjhezment. Az 
esküvön résztvettek a Bagoly csa
lád tagjai is. 

Máthé Jenö örm bajtársunk lefJl, 
nyánál, Blomné Máthé Katalinnáf 
Párizsban kopogtatott a , gólya és 
megérkezett Karolin 1969. feqruár 
3-án. Szívböl gratulálunk! 

Darabont Éva Annamária 1969. 
szeptember 27-én örök hűséget es
küdött Horváth Györgynek San 
Franciscóban. Sirigtartó boldogsá
got kivánunk! 

Koltaváry Erzsébet 10 éves kis
leányt Los Angeles határában ki
rándulás közben egy eltévedt fegy
vergolyó fején találta, látását el
veszítette, súlyos állapotban !keru,l 
kórházba, ahol a gondos ápolás kŐI
vetkeztébenállapota és látása ja
vul. EgyüttérzéS!Ün1ret küldjük Kol
taváry Dénes fhdgy-éknak s Erzsé
bet mielöbbi teljes felépülését szív
ből kívánjuk 

Gnatulációnkat küldjuk Kiss Fe
f"enc g. Ifhdgy bajtársunk Anikó leá:

ának, ki 1969. júliusban ,férjhez,. 
nt Viceconte Alfrédhez St. 

Catheri!ne'sben. Sírigtartó >boldog
&,ágot kívánunk! 

Pekáry Zsuzsa, a lovas, öpk-unk:: 
Pekáry István :fll.dgy leánya 1969-
ben két lovas equitáción meg~yer
te New York állam ifjúsági éS! fel
nött díj lovagló banjnokságát. Mind
kettőjüknek sZÍvböl gratulálunk. 
Az értékes díjak gyűlnek Zsuzsi 
szobájában, egyben öregbiti Ame
rikában a magyar lovassport dicsö
ségét! 

* 
Valley Forge-i csoportvezetön
t: Farkas Pusztay Ödön törm-t 
MHBK koszorús jelvényével tün-

tette ki a MHBK USA-beli föcso
portvezetöje. A hírt örömmel vet
tük s az MKCSBK központ is el
ismerését küldi. 

* 
Münchenben értékes könyv je

lent meg: vitéz kisbarnaki Farkas 
Ferenc vezds úr tollából "Az al-

töttingi országgyűlés története" cÍ
men. Az akkori eseményeket átél
tük, a könyvböl részleteiben tudjuk 
meg az utolsó magyar törvényes or
szággyűlés tagjainak próbálkozása
it Magyarország érdekében. SajnoSI, 
a vesztett háború utáni koexisZlten
cia idején az 'amerikaiak betiltot-
1Ják a magyar országgyűlés műkö
délsét s szülöföldünkön urrá lett a 
fékteleln kommunizmus. F3i1'kas 
vezds könyve a bátor emberek bá
t or kiállását eleveníti meg az utó
kor ,számára. A könyv 10 ajándék
példányát sZlétosZltottuk mindazon 
MKCSBK csoportvezetönk között, 
kik annak idején 1947-ben a Ma
gyar Szabadság Mozgalom erosí
téséért tevékenykedtek. 

* 
Széplaki József szakv bajtársunk 

családjával útrakerekedett 1969. 
nyarán Wellandról és Kanadát vé
gigutazva meglátogatta victóriai 
csoportunkat a Csendes Oceán 
partján és évi szabadságát Urbin 
János szakv barátja családjánál 
töltötte. Az igen szép út gondola
t át a BL-böl, a vezetöség ügyv. 
elnöke útleirásából vette. Köszön
jük a MKCSBK központnak küldött 
szép képeslapot! 

* 
Valenciai csoportvezetönk: vitéz 

Raffai János örm 1969 nyarán is 
képeslapon üdvözölte a MKCSBK 
központot a tengerparton töltött 
nyári szabadságáról. Köszönjük és 
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bajtársi szeretettel hívjuk Kana
dába vakációra, hogy 20 év után 
havat és jeget is lásson! 

* 
Termelöszövetkezeti "miatyánk" 

1967-ben Magyarországon: 
"Miatyánk ki vagy amenyekben, 
Mi itt vagyunk a TSZ-ben, -
A fiatalok az irodában, 
Az öregek a határban. 
A vezetőség a kocsmában, 
A rokonok a raktárban. 

A szövetkezeti vagyon az kincs, 
Aki nem lop, annak nincs. 
Uram bocsásd meg, hogy lopunk, 
De másképp éhen halunk. 
Üdvözlégy Mária: 

ami terem a határba' 
Gyere ide a kosárba!" 

A profán vers hazulról érkezett, 
a magas hazai erkölcsöket méltóan 
megvilágítja! Igen, a hercegprimás 
életfogytiglani fegyházra ítélve az 
amerikai követség lakója, a kom
munista vezérek és a békepapok 
pedig építik az új erkölcsöket! 

* 
A lengyel néphez évezrede s ba

rátság füzi a magyarság ot. Ez a 
barátság megmutatkozott a leg
újabb idökben is, mikor Horthy 
Miklós 1921-ben több tehervonat 
löszert küldött a lengyelek szabad
sághösének: Pilsudszky tábornagy
nak, aki ezzel a segítséggel verte 
meg Lenin hordáit és biztosította 
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Lengyelország függetlenségét. 39-
ben tanúi voltunk annak a magyar 
lovagiasságnak, mikor a szétvert 
lengyel hadsereg részei és százez
res polgári menekült tömeg kelt át 
a Kárpátokon és hazánkban ka
pott menedéket a~ összeomlásig. 
Ez a _ régi barátság tapasztalható 
az emigrációban is a lengyelek és 
magyarok közt. Sok bajtársunk 
tagja a Lengyel-Magyar Szövetség
nek, sokan együtt dolgozunk s ál
líthatjuk, hogy a legbarátibb emig
ráció számunkra a lengyel! 

Egy példa a sok közül: az üg:-l 
vezetö elnököt meghívták a kan~
dai északon egy nyári hétvégen 
egy nyaralóba. A nagy távolság mi
att késve érkezett a tópartra, a nya
raló a tavon lévö szigeten feküdt. 
Sötét este a viharos tavon, a nagy 
hullámok nem kecsegtettek sikert 
az uszással való kisérlethez. Az 
egyik nyaralóban fény látszott, be
kopogott. Középkorú lengyel úr 
nyitott ajtót, a vándort megkér
dezte, hogy mi járatban van? Né
hány perc alatt kitudódott magyar 
mivoltja. A lengyel máris felaján
lotta vadonatúj csónakját az ide
gennek, mert magyar! 

Néhány hét mulva ugyano __ 
pezsgövei ünnepeltük a lengyel-m~ 
gyar barátságot hajó-keresztelövel, 
mert a "lengyel hajó elsö kapitá
nya magyar volt". 

* 
vitéz Szendi József örm, court

landi csoportvezetönk 11)69. októ
ber 26-án résztvett torontói cso-

portunk évi gyü1ésén, ahol bajtársi 
jószívvel mondott szép üdvözlö be
szédet. 

* 
Torontói csoportunk augusztus 

lO-én a Rákóczi-Lukovits farmon 
tartotta szokásos nyári piknikét, 
melyen bajtársainkon és hozzátar
tozóinkon kívül ott láttuk honvéd 
bajtársainkat és barátainkat is. 
Mintegy száz résztvevö sütögette 
a zsiványpecsenyét, jó asszonyaink 

egterítették a rögtönzött asztalo
at, a férfiak ismét ürítették a vas

tag butykosokat, melynek eredmé
nye a kiváló hangulat lett. Rákóczi 
fötörm nagy tüzet rakott, a hideg 
idö ellenére közel éjfélig nótáztak 
Végh Klára ének és zenetanárnö 
vezetésével. Bajtársaink ismét egy 
kedves emlékkel szívükben tértek 
haza otthonaikba. 

* 
Gróf Wass Albert professzor, az 

Amerikai Magyar Szépmíves Céh 
alapító vezére' 1969. nyarán és 
Öszén több hónapot töltött Kana-

ában_ Szent István napján a to-
ntói szabadságharcos vacsorán 

nyilatkozott a Bajtársi Levélröl, 
mely szerinte "nagyon jó, kiváló 
szellemű, nagyszerűen szerkesztett 
igaz magyar lap". 

* 
Dr. vitéz Ujlaky László al ez baj

társunk New Yorkban nyugdíjba 

ment, majd áttelepült Ausztriába, 
hol baráti körben éli szép európai 
életét. A Bajtársi Levelet új cí
mére kérte, a MKCSBK központtól 
igen kedves levélben búcsúzott. Tá
vozását nem indokolta, de hireink 
szerint fö oka az volt, hogy laká
sába többször betörtek, egyik al
kalommal öt is tettlegesen bántal
mazták. Ausztriában pedig még 
nincs gengsztervilág! Bajtársunk
nak nyugodt, boldog életet kivá
nunk az európai levegön! 

* 
Az a hír, miszerint vitéz iUgray 

Gábor alezredes bajtársunk nyu
gatra jött volna, tévedésnek bizo
nyult! Az alezredes úr kitöltötte 
hosszú büntetését és jelenleg mú
zeumör a budai vár egyik uj onnan 
létesített múzeumában. 

* 

VESZTESÉGEINK 

HÖSI HALÁLT HALT 

BAJTÁRSAINK: 

vitéz Németh Dezső fötörzsör
mester, a csikszentdomokosi örs 
volt parancsnoka 1944 novemberé
ben Dédánál, a Maros folyón át
kelt zászlóalj erejű szovjet ellen
séges erö megsemmisítése közben 
hösi halált halt. (Ebben az ütkö
zetben a kéznél lévö 38 fönyi csen-
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dör szakasz biztosította a Szászré
gennél küzdö magyar sereg után
pótlási vonalát. A támadó ellensé
get 41 fönyi halott juk visszahagyá
sával a Maros tulsó partjára verte 
vissza, a csend örs ég vesztesége 4 
fö volt.) vitéz Németh Dezsö fö
törzsörmestert bajtársai katonai 
pompával temették el a dédai te
metöben. 

Pásztor János szakaszvezetö 
1944 novemberében a dédai vasút
vonal robbantás a közben, amit a 
német utászok végeztek, súlyos 
fej sérülést szenvedett, egy sinszi
lánk fejébe furódott, melybe egy 
napig tartó rettenetes szenvedés 
után belehalt. 

Fekete Miklós próbacsendör ti
zedes, az ungvári tanzászlóalj hall
gatója szovjet hadifogságban el
tünt, hozzátartozói azóta sem hal
lottak róla. 

Magyar Balázs és Maráczi Antal 
amerikai katonák a Katolikus Ma
gyarok Vasárnapja közlése szerint 
Vietnámban hösi halált haltak, 
mindketten St. Louis környékéröl 
vonultak be az ,USA hadseregébe 
a háború kezdetén. 

Perjésy György föhadnagy hösi 
halált halt a szovjet harctéren a 
II. világháború folyamán. (Az 
Egyesületi Értesítö híre.) 
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MÁRTIRHALÁLT HALT 
BAJTÁRSAINK: 

vitéz Petrényi János alhadna
gyot, volt egri szakaszparancsno
kot a kommunista népbíróság ité
lete következtében 1947. május 
én kivégezték. (A szegedi nemzeti 
hadsereg számára 1919-ben az elsö 
géppuskákat Petrényi János örmes
ter szerezte a franciáktól). 

Nemes Bálint fötörzsörmester, 
volt törökszentmiklósi örsparancs
nok 1969 Husvét ján 60 éves korá
ban szívroham következtében 
Szeghalmon elhunyt. A 3. évig tar
tó szovjet hadifogságban sokat ki
nozták, szívbetegségét ott szerez
te. Együttérzésünket küldjük 
Nagyréti János törm Bajtársunk
nak, ki az elhunytban testvérbáty-
ját gyászolja. "-

Andrássy Gyula örnagy, a debr~ 
ceni csendörszázad parancsnoka 
1945 öszén szovjet hadifogságban 
meghalt. 

Pálinkás János, Pál Lajos és Si
pöcz József alhadnagyokat 1946-
ban a román kommunista kormány 
háborús bünösként kikérte a ma
gyar kommunistáktól. Mindhár-

man a marosvásárhelyi nyomozó 
alosztálynál szolgáltak és részt
vettek egy nagyszabású kommunis
ta szervezkedés felgöngyöIítésé
ben. Ellenörizhetetlen hírek szerint 
mindhármukat kivégezték. 

Horváth József szv. fötörzsör
örmestert 1946-ban hordári munká
ja végzése közben egy szovjet te- . 
hergépkocsi kordélyával együtt ha
lálra gázolta. 

J.enczi József szv. fötörzsörmes
"ert 1946-ban szovjet katonák háza 
udvarában lötték agyon, mikor a 
disznólopást észrevéve tiltakozott. 

Szigeti Bálint alhdgy feleségét 
1946-ban egy szovjet katona a 
szomszéd udvarán lötte agyon, 
ahová elöle menekült. 

Nagy István II. alhadnagy 1952-
ben Kaposváron 63 éves korában 
szívroham következtében meghalt. 
A kommunisták börtöneiben, inter
nálótáboraiban hosszú éveket töl
tött, halálát a sok szenvedés siet
tette. (Az Egyesületi Értesítö híre.) 

Nagy Ferenc alhadnagy, a szom
athelyi nyomozó alosztálynál tel

jesített szolgálata miatt 54 éves 
korában a kommunisták emberte
len, súlyos bántalmazásai követ
keztében 1951-ben mártírhalált 
halt. (Az Egyesületi Értesítö híre.) 

Megbizható hireink szerint 1958 
decemberében a hazai kommunis
ták 300 csendört és csendörtisztet 

fogtak el az ország területén, a 
Markó utcai fogházba gyűjtötték 
össze öket. Az itéletük már elöre 
elkészült: valamennyinek halál és 
kötél! Az itéleteket 1959 folyamán 
sorban végrehajtották. E mártírha
lált halt Bajtársainkról nem áll lis
ta rendelkezésünkre, csak szórvá
nyosan jutottak el nevek nyugatra. 
Özvegyek és árvák sokasága meg
rémítve, szótlanul tengeti életét! 
A felszabaduló Magyarország bí
rósága fog itélkezni gyiIkosaikon! 

Kérjük Bajtársainkat, a jövöben 
is küldjék be veszteségeink adata
it, hogy ezzel is bizonyíthassuk, 
hogyam. kir. Csendörség a szov
jet kommunizmus elleni lét-nemlét 
küzdelmeiben Magyarországért fel
áldozta önmagát. Az adatok az 
Egyesült Nemzete~ illetékes Osz
tályára kerülnek. 

t 
HALOTTAINK 

Deteky Ágoston alezredes 1969. 
november 5-én váratlanul, szívro
ham következtében Pittsburgban 
(Pennsylvania, fUSA) elhunyt. Er
dély szülötte volt, fiatal tisztként 
került a Testülethez az r. világ
háború után. Utoljára Gödöllön 
szolgált, mint osztályparancsnok. 
Amerikai emigrációjában Pitts
burghban telepedett le, barátságos~ 
népszerű ember volt s fiatalabb 
bajtársai a kezdetben öt választot
ták a MHBK vezetőjéül. Ezt a tiszt-
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Deteky Ágoston alez. 

séget haláláig viselte. Emelett hű
séges csendörtiszt volt, egyformán 
tagja a MKCSBK-nak és a cleve
landi Csen dör , Családnak. Halála 
pillanatában felesége mellette vir
rasztott. Csendör és honvéd baj
társai november 7-én vettek búcsút 
ravatalánál. Nt. Markovits Pál ev. 
lelkész imádkozott. Koporsóját a 
címeres-koronás magyar nemzeti 
zászló borította, mellette állott a 
MHBK föcsoportvezetöjének és a 
MKCSBK-nak koszorúja, a virágok, 
koszorúk szinte elborították a ter
met. Temetése november 8-án zaj
lott le az ev. templomból, melynek 
elöbb gondnoka, majd tanácsosa 
volt. Hamvait elégették és haza
küldték szülöföldjére: Erdélybe. 

Kálmán Géza fötörzsörmester 69 
éves korában 1969. április 5-én Ro-
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honcon, Ausztria magyar földjén, 
Burgenlandban az Irottkö tövében 
szívroham következtében meghalt . 
Temetése április 7-én volt a ro
honci rk. temetöben. A MKCSBK 
tagja, a Bajtársi Levél hűséges 01-
vasója volt, amelyre tehetségéhez 
'híven anyagilag is áldozott. Halá
la fájdalmas veszteségünk, népsze
rű, barátságos ember volt. 

Fekete Károly fötörzsörmester 
1968. február 5-én máj rák követ
keztében Los Angel~~ben, 66 éves ,,~ 
korában elhunyt. Ozvegye, két/'PJ' 
gyermeke, menye és unokája gyá
szolják bajtársain kívül. 

./ 

... 

rr~ 

Kálmán Géza fótórm. 

Csizma Sándor törzsörmester 
1970. január 3-án Debrecenben, az 
Ohazában meghalt, ugyanott te
mették. 

vit1éz Fábry György alezredes 74 
éves korában 1969. novemberében 
hoszú betegség után Villach-ban, 
Ausztriában elhunyt. A Bajtársi 
Levél és a központi segélyalapunk 
karácsonyi küldeménye visszaér
kezett a "gestorben" megjelöléssel. 
Haláláról a Vitézi Rend és bajtár
sai értesítettek. 

Sifter Mihály szakv. 

Sifter Mihály Istrván szakaszve
zetö 55 éves korában 1969. novem
ber ll-én Calgaryban (Alberta, Ka
nada) szívroham következtében 
bajtársai körében meghalt. A híres 
kaposvári 36-ik gyalogezredben, a 
"rosseb bakák" közt kezdte kato
nai pályáját. Örvezetöként került a 
csendörséghez, a kolozsvári kerület 
mérki örsén, majd a galántai csen
dör zászlóaljnál szolgált. Az utol
só estéjén bajtársi körben vacsora 
után lett rosszul és Karancz János 
örrn karjaiban halt meg. Temetésén 
teljes létszámmal megjelent a cal
garyi MKCSBK csoport. Dr Kiss 

Gyula szds mondotta a búcsúbeszé
det, kifejtve Sifter Bajtársunk ked
ves, humoros, bajtársias és végte
lenül becsületes egyéniségét. No
vemJber 15 óta három csendör sír 
domborul Calgaryban. 

Szerednyei László tb. örnagy 
1969 ... ben Amsterdarn!ban, Hollan
diában meghalt. A Bajtársi Levél 
visszajött a "meghalt" megjegyzés
sel. A BL olvasója volt, a küldött
ségi alapot magas összeggel támo
gatta, 1956 óta élt az emigráció
ban. 

Orbán László ezds. 

Orbán László ezredes, a szom
bathelyi III. csendörkerület volt 
parancsnoka 74 éves korában 1969 
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decemberében Buenos Airesben 
(Argentina) meghalt. Apja is csen
dör tiszt volt, a wiener-neustadti 
katonai akadémián 1913-ban avat
ták, szolgálat-tételre a csendörség
hez került. Résztvett az I. világ
háborúban, majd szolgált az ország 
egész területén. A HM 20-nál tel
jesített ideje alatt elvégezte a köz
gazdasági egyetemet is. Argentiná
ban mint tolmács és fordító élt 
családja körében. Egyetlen fia a 
. buenos-airesi egyetem közgazda
:sági professzora. 

Vajda Kálmán fötörzsörmester 
Angliában elhunyt. (Az Egyesüle
ti Értesítö hire.) 

Baczonyi Ottó föhadnagy 1965-
ben Svájcban elhunyt. (Az Egye
sületi Értesítö híre.) 

kiskunhalasi és kisbaczoni Bene
dek Géza m. kir. huszárezredes az 
1. Jászkun huszárezred utolsó pa
rancsnoka, 1967. május hó folya
mán 78 éves korában Budapesten 
elhunyt. 

Az elsö világháborút végig har
colva, mint huszárörnagy kivált a 
hadseregböl, majd 10 évi megsza
kítás után, 1929-ben ismét aktivál
tatta magát. Történelmi érdekessé
ge életének, hogy az 1934-ben tör
tént Sándor jugoszláv király meg
gyilkolása alkalmából, Magyaror
szág és Jugoszlávia között felme
rült konfliktusban, - mint katonai 
attasé, - összekötöszolgálatot tel
jesített a magyar kormány és Ec
hardt Tibor, a magyar népszövet
ségi födelegátus között. 
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Eltunytáról szóló értesítést a 
"Bajtársi Levélben" szükségesnek 
tartjuk közzétenni a külföldön élö 
rokonsága és baráti köre, - föleg 
volt barátja és évfolyamtársa, tá
piószelei Benkö Elemér m. kir. lo
vassági tábornok úrra való tekin
tettel. 

Benedek Gábor a chilei öttusa 
világbajnok nagybátyját és egyben 
nevelöapját, - Dr. Benedek Emil 
csö. szds. volt csikszeredai szárny
parancsnok pedig unokatestvérét 
gyászolják az elhúnytban. (J./) 

Dr. vitéz Ábrahám István orvos 
alezredes, a csendörök nagy barát
ja és sorstársa a németországi me
nekülttáborokban 1969. szeptem
ber 8-án, hosszú betegség után 
Clevelandben elhunyt. Özvegye, 
leánya, veje és 4 unokája gyászol
ja, valamint honvéd és csendör 
tisztelöi és barátai. 

Illyefalvi Lőte Lajosné, Zilahi 
Farnos, Eszter irónö, a clevelandi 
tankönyvbizottság, az Erdélyi Szö
vetség tagja, számos irodalmi alko
tás életrehívója hosszú szenvedés 
után 1969. július 25-én, Cleveland
ben elhunyt. Fiai: Löte Lajos vk . ."ji) 
szds és Dr. Löte Pál Édesanyjukat 
gyászolják, az emigráns csendör is 
gyászol. 

Együttérzésünket küldjük Ut
czás Mihály szds-nak és Feleségé
nek, kik elveszítették Édesanyju
kat Budapesten 1969. karácsonyán. 

Bajtársaink és Barátaink emlékét 
kegyelettel megőrizzük! 

GYÚGYULÁST KÍVÁNUNK A 
KÖVETKEZ Ö 

BAJTÁRSAINKNAK: 

vitéz Szilasy László ezds 1969 
6szén hosszú hónapokig beteges
kedett, ebböl több hetet kórházban 
töltött, legújabb hireink szerint is
mét kórházba került. 

Ragó János örm Torontóban üze
mi baleset következtében lábát 
törte, sulyos sérüléseiböl azóta 
felgyógyult . ... 

agy György örm Sudburyban 
igen sulyos autóbalesetböl 10 hó
napi ápolás után felgyógyult, mun
kahelyén már könnyebb munkára 
beosztották. 

Ragó Jánosné Torontó határá
ban munkába menet autóbaleset 
következtében nyakán megsérült, 
Borbála azóta felgyógyult. 

Vágási Dániel szakv vesekövel 
került kórházba Torontóban, majd 
Floridába távozott pihenöbe és eü. 
szabadságra. 

Sipos László örm Wellandon 
1969. novemberében agyhártya

lladással került kórházba, hi
k szerint a gyógyulás útján 

tiít. 

Dr. Mészáros József hdgy Hamil
tonban szívrohammal december 
Végén kórházba került, állapota ör
vendetesen javul. 

Dr. Perlaky Gyula fhdgy 1969 
tavaSzán érszükülettel, majd pár 
hét mulva szívroham jeleivel ke
rQ]t kórházba St. Catherinesben, 

.1 

állapota az év végéig örvendetesen 
javult. 

Kovács György II. fötörm Van
couverböl hazautazott családja 
meglátogatására Budapestre, ott
hon sulyos asztmája kiujult, de or
vos leánya kezelte, hazaérkezése 
után a keserűséggel kevert aszt
mája oly sulyossá vált, hogy Van
couverben hónapokra kórházba ke
rült és az orvosi tudomány nehe
zen tudta állandó eszméletlen ál
lapotából kigyógyítani, ma már a 
javulás útján halad. 

, Antal Mihály szakvatél dere
kán a túlhajszolt munka következ
tében sulyos beteg lett, otthoná
ban nehezen állt talpra, mert ön
magát ápolta, idöközben teljesen 
felgyógyult. 

Miglécz Bélánét vesezavarok kö
vetkeztében operálták Torontóban, 
azóta állapota örvendetesen javul. 

Szabados Ferencnét idegbántal
makkal vitték kórházba Calgary
ban, állapota örvendetesen javul s 
hazatért otthonába. 

Sasvári János örm-t a hatósági 
orvos Calgaryban munkája alól 5 
hónapra felmentette gyomorbán
talmak miatt. Állapota javulást 
mutat. 

Kivonat az "Ausztráliai Magyar
ság" 1970. februári számából: 

"A Pekingi Népújság, A Felsza
badító Hadsereg Lapja és a Vörös 
Zászló c. kínai kommunista lapok 
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tközölték a kínai kormány újévi 
üzenetét a következőképpen: 

A rEMsionista, hitszegő szovjet 
banda, a modern revizionizmus 
gócpontja fokozódó sebességgel 
tart a teljes csőd felé. Kruscsev, a 
hódító hős szerepében tetszelgő 
bohóc ma már egy rakás szemét 
és mindennél alávalóbb. Utódai: 
Brezsnyev és társai még rosszab
bul járnak, helyzetük évről évre 
romlik. Otthon a fasiszta diktatú
rát erőltetik, külföldön az erőszak 
és terjeszkedés politikáját köve
tik." 

"A sajtóban és az éteren át folyó 
csatározások mögött komoly kato
nai felvonulás folyik az orosz-kí
nai határ mindkét oldalán, jelentik 
a japán források. A Bajkál tótól 
keletre ,a szovjet 50 lövész és 10 
páncélos hadosztály t vonultatott 
fel, 8000 harckocsival, 10.000 lö
veggel és 5.000 repülőgéppel néz 
farkasszemet a kínai felszabadító 
hadsereg 2000 tankjával, 5000 lö
vegével és 1500 repülőgépével. 
Többszáz közepes hordtávolságú 
szovjet rakéta irányul a kínaiak 
atomkilövő berendezéseire és 
egyéb stratégiai központ jaira. A 
kínaiak rövid hordtávolságú raké
tái alkalmasak a szovjet csapatösz
szevonások és Vladivosztok és 
környéke megsemmisítésére." 

Más források szerint 300.000.000 
felfegyverzett kínai harcos ' áll ké
szenlétben és 20.000.000 kínai par
tizán. Dr. Eckhard Tibor mondot
ta egyik beszédében, hogy az elkö
vetkező öt év változásokat hoz 
Magyarország számára is. Mind-
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nyájan érezzük a feszültséget, az 
elkerülhetetlen szovjet pusztulás 
közeledik. A kínaiak, bár kommu
nisták, nem érdeklődnek Európa 
túlnépesedett területei felé. Míg ez 
eszükbe jut, alkalma lesz az újjá. 
született Egyesült Európának fel. 
készülnie, mely a világ első ipari 
állama és Kína után a világ leg. 
nagyobb lélekszámú országa lesz! 
Bajtárs, annyi szenvedés után higyj 
Magyarprszág feltámadásában! 

Felfordult világban élünk, a li· 
berális rombolók, a hipik, a kr ; 
naszökevények és bűnözök, d!~· 
lanok és hitetlenek korszakába ér· 
keztünk. Ebben a feje tetejére ál· 
lított világban egyetlen reményünk 
az isteni gondviselés és a magára 
ébredö erkölcsős világ! Addig is 
kötelességünk folytatni a harcot az 
igazság, a jog, az erkölcs és a hit 
fegyvereivel! A csendör pedig is· 
meri kötelességeit. 

* 
Szászy Sándor hdgy 1956 után 

tanuláshoz kezdett és 1966-ban 
elnyerte a M.A. egyetemi fokoza· 
tot. Az amerikai hadsereg idegen 
nyelvü tanítási intézetében ka,lJ;: 
állást, ahol a magyar nyelvü IC 
tóosztály vezetö egyénisége. A ra' 
gyogó karrierhez minden emigráns 
csendör szívböl gratulál! 

* 
A los-angelesi MHBK 1969. deC. 

13-án rendezte a "Székely Akos 
Emlékérem" kiosztó ünnepségeit. 
Az emlékérmet mindazok a ma' 

gyar származású amerikai katonák 
kapják, kik az USA hadsereg kö
telékében katonai szolgálatot tel
jesítettek és harcteret jártak. Az 
ünnepségen résztvett Dr. Hollády 
Emő szds csoportvezetö és Bagoly 
Béla tb. csendőr, csoporttitkár. Az 
igen szép kivitelű emlékérmet szin
tén csendör bajtársunk: vitéz Ta
máska Endre szds, pittsburgi csop. 
vezetönk tervezte. 

* 
'éhai Dr. Zsoldos László szds az 

1938-as évf-ba tartozott s nem az 
1940-es évfolyamba sorolták, mint 
az ÉÉ írta. Az 1939. februári év
folyam utániak nem léptek elő szá
zadossá. 

* 
Sasvári János őrm keresi Náná

si János fötörm-t, akí Pittsburghba 
vándorolt ki. Fazekas Lajos őrm 
keresi Kultsár Imre zls-t. Feltalá
l;is esetén a keresettek címeit a 
MKCSBK központba kérjük. 

* 
agos Béla szakv és felesége há

zasságuk 25-ik évfordulóját ünne
pelték Calgaryban. Az ezüstlako
dalomra jókívánságaikat küldik az 
etnigr;ins csendörök! 

* 
Calgaryban megalakult a Ma

gyar Egyházak és Egyesületek Bi-

zottsága, melynek a helyi MKCS
BK csoport alapító tagja. Csoport
vezetőnk, Szelei József a titkár
pénztárosi feladatot tölti be a bi
zottságban. 

1* 

San Francisco-ban is müködik 
magyar gimnázium és elemi iskola, 
mégpedig teljes magyar nyelv, tör
ténelem, irodalom, földrajz taní
tással, a többi tárgyakat amerikai 
tanárok tanítják, az iskola teljes 
jogú bizonyítványt ad, a diákok el
helyezése pedig internátusban, fes
töi helyen fent van a hegyekben. 
Burg Kastl mellett San Francisco! 
Az emigráns csendör szívböl küldi 
elismerését! 

* 
Noel Péterné vezetése alatt mű

ködö edmontoni magyar tánccso
port évek óta a tudás és a sikerek 
olyan nivójára érkezett, hogy a ka
nadai kormány a magyar csoportot 
küldte ki Kanada szineiben az af
rikai és európai tánc ünnepségekre 
és versenyekre. Szívböl gratulá
lunk a tehetséges tanárnönek, Noel 
Péter okl. mérnök, tb. csendör fe
leségének! 

* 
Noel Péter, az edmontoni Zri

nyi magyar katonarádió bemondója 
elküldte azt a hangszalagot, mely
re felvette az 1969. február 14-i 
csendörnapi adását. Az éter hul-
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lámaira kibocsátott megható be
szédet és indulókat így igazán él
vezni tudta a MKCSBK vezetö
ség, az emigráns csendör hálásan 
köszöni és nagyrabecsüli N oel Pé
ter bajtársunk nagy értékű csen
dörbarát adásait! 

* 
A betegségéböl lábbadozó Antal

ff y Pál örgy koszorúzta meg a m. 
kir. Csendörség nevében a mel
boumei magyar hösi emlékművet 
1969. június 29-én. 

* 
A Magyar Cserkész Szövetség 

már több saját birtokkal, cserkész
parkkal és cserkészházzal rendel
kezik. A legujabbat a nyáron való
sították meg Garfield-ben, a ma
gyar cserkészet központjában. 
Szívböl gratulálunk cserkészeink
nek. Sajnos, az emigráns csendör
ség még nem rendelkezik csendör 
laktanyával, azaz központi épület
tel, hol elhelyezést kapna a köz
ponti dokumentumtár, a Bajtársi 
Levél szerkesztösége és irattára, a 
csendör múzeum s újabban a vité
zi múzeum. Hinni szeretnénk, hogy 
ami eddig elmaradt, egyszer mégis 
megvalósul. I 

* 
Csendör barátaink meglátogat 

ták a budai hadimúzeumot. A csen
dör emlékek között egyetlen csen
dör egyenruhát, vagy fegyvert nem 
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láttak Kalap, félhold alakú tábo
ri csendörjelvény és néhány emlí
tésre sem való tárgy látható csak. 

A kommunisták még a csendőrök 
emlékeit is, eltüntették. A mi fel
adatunk minden értéket átmenteni 
a jövendőre, ezért fontos az emig
ráns csendőr laktanya és múzeum! 

* 
vitéz Darabont Ferenc tb. fö

hadnagy, san franciscói csoportunk 
titkára Olaszországban meglát~~\ 
gatta a magyar menekülötábl/1J JI 
Beszámolójában kétségbeesett hely
zetröl adott hírt: a magyarok (fö
leg fiatalok) százai ruha és a leg
egyszerűbb egyéni tárgyak nélkül 
reménytelenül tengödnek a tábor
ban. Sokan közülök úszva mene
kültek oda az adriai tengeren. 
Egyetlen gondozójuk, de csak lel
ki vonalon, a kommunisták által 
elítélt hires pócspetrii plébános: 
Asztalos János rk. lelkész. Dara
bont bajtársunk széleskörű moz
galmat szervezett e szerencsétlen 
magyarok 'kivándoroltatására, ami 
kétségbeejtö lassú ütemben halad. 
Az elsö kivándorlókért való jót
állást maga vállalta, a 
zettek közt (50) csendör 
is van. Kérjük csoport jainkat, küld
jenek adományokat az olaszorszá
gi szükölködö magyar menekültek
nek a következö címen: Rev. Asz
talos János, "Magyar a magyarért" 
Segélyakció, Casa de St. Stefano 
d'Ungheria, Via del Casaletto 481, 
ROMA, Italia. 

Elismerésünket küldjük 

Darabont Ferenc bajtársunknak ne
meslelkű és áldozatos tetteiért! 
Bár sokan követnék kiváló, ma
gyarmentö munkásságát! 

* 
A MKCSBK központ elöterjesz

tésére 15 kanadai csoport és szór
ványvezetönk kapja meg a Kana
dai Királyi Csendörség folyóiratát, 
a RCMP magazint. 

Bajtársak, tanulmányozzuk fi
gyelemmel, a világ 25 év alatt a 

'"nözés terén is nagyot változott 
chnika révén. 

* 
Köszönjük Kálmán Gézáné Baj

társnönknek, hogy a Csendörségi 
Zsebkönyv 1942-es kiadását az ura 
bagyatékából a MKCSBK központ-
nak ajándékozta. 

* 
A clevelandi Árpád Akadémia 

Uömagasló értékű alkotó tevékeny
elismerése jeIéül Domokos 

fhdgy, Kecskési (Tollas) 
fhdgy, vitéz baranchi Ta

p!li:l:SKi:l Endre szds és vitéz Köven-
Károly szd s bajtársainkat meg

alapján rendes tagjaivá vá-

* 
New Brunswicki csoportunk (N. 
USA) 1969. november 23-án tar

csoport összejövetelt Horváth 
zls, csoportvezetö saját 

és nagy ízléssel berende-
házában. 15 bajtárs jelent meg, 

a rangidös: Zalántay János 

ezds. A csoportvezetö ismertette a 
jövö terveit, a háziasszony finom 
ételekkel és italokkal kínálta meg 
a bajtársakat, egyben kiosztották 
az érdemeseknek a Szent László 
Társaság okleveleit és jelvényeit. 

* 
A magyar nemzeti emigráció a 

vasfüggönyön innen 1970. április 
4-ét és 1970. június 4-ét nemzeti 
gyásznappá nyilvánította. Bajtár
saink vegyetek részt világviszony
latban a gyásznapok rendezvé
nyein! 

* 
Gróf Wass Albert írja: - " Mé 

reggé változzék a bor minden po
hárban és tébolyult sikollyá a ka
caj! És szörnya vész és halálhörgés 
legyen és minden földi otthon por
rá égjen és minden céda ember 
benne égjen, ki tudni arr61 semmit 
sem akar, hogy miként pusztul bör
tönben, kínban, vérben egy rész
vétlen világ 4özepében magáraha
gyott népem, a magyar!" -

* 
Lapzárta: 1969. december 31. 

* 
Adakozások a Bajtársi Levélre és 
'!- központi ügY\ Jltelre: 

Sao Paulói csoport $16.14, v. J. Gy. 
g. fhdgy $7.45, C.P. $5, N.N. tb. csö 
$10, T.Gy. örm $5.39, F.Gy. alhdgy 
$5, Dr. K.L. szd s $26.75, T.J. szakv 
$10.80, v. A. Z. ezds $5.35, v. V. 
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B. hdgy $53.75, milwaukeei cso- örm $25, G. Zs L örm $22.80, B. S. 
port $26.87, torta sorsolás Lake ezds $10, v. Á. Z. ezds $1.08. 
Geneván $28A7, torta eladás $4.30, Az adományok kanadai dollár. 

.... J. P. fötörm $3.48, V. J. örm $10.75, ban értendök. Lapzárta 1969. de. 
O. T. g. fhdgy $16.05, E. M. tb. cember 31. 
fhdgy $5.35, K. F. szakv $10.75, Ad k ' k k" . él 
r J t -- $5 35 D C M hb a ozaso a ozpontl seg y-. . orm ., r. s. . . l 
ezds $5.35, v. T. r. tb. csö $21.78, a apra: 
V. L. fötörm $10.75, M. T. fhdgy v. SZ. Á. örm $20, s~neyi cso
$10.75, Dr. H. E. szds $10.75, Dr. port $25, adelaidei csoport $25, 19: 
R. B. szds $21.60, Sydneyi cso- ront6'lCsoport $50, N. N. $25, v. 
port $36.75, Dr. B. r:. szd s $5.10," T."B. v. form $11.25, K. K. örm $8, 
Sz. L alhdgy $10, Cs. B. ezd s $2.15, L. B. alez $9.70, v. Sz. L. zls $5, 
Cs. J. fötörm $4, G. A tb. csö $2, M. L örm $5, v. Sz. Á. örm $5, v. 
B. A-né $4, P. L. fötörm $3.21, P. Á. Z. ez~s $1.08, G. Zs. l. ~:m $;1 
G. $1.07, F. J . alhdgy $3.21, ade- Sz. F. orm $5.00, P. L. orm ~.;, 
laidei csoport $34.70, O. J. t'6riil melbournei csoport $30, A M. tb. 
'$3.71, H. L alhdgy $3.40, S. F. törm szakv $20. 
$6.42, ' A M. tb. szakv $10, K. Gy. Az adakozások mindenkor ka-
fötörm $5, Sz. Sz. $5, N. Ö. szds nadai dollárban értendök! 
$5.11, Á. B. $7.49, K. G. fhdgy $43, 
v. Á. Z. ezds $1.07, B. J. örm $4, Közvetlen segélyezések: 
bethlehemi csoport $27.02, Z. Á. _ " 
eFzd $1 50' 'd'ki rt Nemetországl ba]társak $367.39, s ., magaravI e csopo J -- $ 3 . . 
$40, F. F. h. fhdgy $5, K. Á. g. alez v. R. $1'lo9r4m B5 B·75, ba~I~:d$e611cs907-
$2 88 O J t-- $4 41 T J -- port .,.. t . cso ., . , . . orm . , . . orm -S r $5 72 '1 k' 
$10 t " rt $1473 D .. ., ml wau eel csoport , ourcomgl csopo ., r. $ l $ 
M. L. 'szds $10, ru. J . fötörm $10.70, 1?7. 6, 21.30, $15~:94, melbouI: 
v. Á. Z. ezds $1.07, H. F. fötörm ~oport (A P. orgy) $92, A 
$3.21 v Cs E . d $5 H L MA P. orgy $24, L. B. alez $15, K. F. 

$10.46 Nr L . sdz 
s$37'2 T' S· f-- ~ törm $2.54, adelaidei csoport $20, 

, . . sz s . , . . oFF -- $19511~------" 
törm $10.47, G. A tb. csö $6, wthi " orgy 11<;0 

c~oport $14, M. L örm $5, M. B. , ." 
tb. örm $1.07, K.K. örm $8, v. Á. A SzechenYl Tarsasagnak: 

Z. ezds $1.07, P. A törm $14, P. L. 
örm $1.53, J. L fhdgy $9, v. SZ. 
Á. örm $5, K. J. örm $4.11, B. Gy. 
örm $5, v. P. K. fhdgy $10, Sz. F. 
örm $5,35, L. L. $5.10, G. T. $5.35, 
N. Gy. örm $10, K. S. fötörm 
$26.50, P. L. örm $5, R. J. örm $9, 
v. K. L. fhdgy $4, Dr. K. L. o. hdp. 
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Dr. Ny. P. szds $5, Sz. G. hdgy 
$35, K. J. örm $35, Z. J. tb. cső 
$10, N. P. tb. csö $10, V. G. tb. 
szds $205, Dr. Sz. S. g. fhdgy $10, 
H. B.-né $50, Dr. Zs. L.-né $5, G. I. 
örm $25, H. B. törm $15, F. F. tb. 
alhdgy $5, v. T. B. v. törm $5, v. 
Sz. K. szds $13. 

A Nemzetőr sajtóalapra: 

G. M. örm $25, J. r. fhdgy $25. 

A Vitézi Rendnek: 

v. T. P. F. alez $4, v. SZ. Á. 
önn $10, v. Sz. K. szds $12. 

A Szent László Társaságnak: 

M. J. v. törm $11, niagaravidéki 
csoport $6, H. J. alhdgy $15. íV. J. 
szakv $15, A F. MA. örm $12.93, 
v . .1. Gy. g. fhdgy $10, Dr. T. B. tb. 
. $10, Dr. v. B. Gy. tb. csö $15, 
Á.~. tb. szakv $20, M. L örm $11, 
B. A-né $11, G. A tb. csö $10.90, 
N. J.-né $11.05, B. J. ezds $11, G. 
L. (irm $11, Dr. B. A tb. zls $11, 
Sz. L alhdgy. $10.60, Cs. J. fötörm 
$11, Dr. P. Z. szd s $11, T. Gy. fö
tönn $11, P. L. fötörm $11, O. J. 
tönn $11, H. I. alhdgy $11, K. J. 
önn $22, Sz. J. szakv $10, H. B.-né 
$10, Dr. N. Z. szds $12, B. P. E. 
$11.80, F. M. alhdgy $21.55, H. A 
tönn $14.98, v. T. P. F. alez $11, 
H. J. alhdgy $30, lU. J. szakv $30, 
B. B. fötörm $16.05, ifj. T. Gy. $16, 
v. Sz. J.-né $11.52, V. J. fötörm 
$16.05, Sz. M. zls $6.42, S. J. l. 
f"\i,rm $6.42, J. J. örm $6.42, F. L. 
~ I!!v $16.05, H. L. fötörm $22.42, 
Dr. Sz. J. szd s $12, G. J. fötörm 
$11.70, Sz. I. fötörm $11.70, A Gy. 
törm $11.70, Cs. J. szakv $5, P. A 
törm $11, Sz. S. törm $5, G. Zs. l. 
örm $10, K. F. örm $10, P. M. örm 
$2, M. I. törm $20, G. F. örm $5, 
K. L. fötörm $20, v. T. B. v. törm 
$5, D. D. szds $21, G. K. tb. csö 
$42, v. Sz. J. örm $5, D. P. szakv 

$5, R. J. fötörm $2.50, L. J. tb. örv 
$2.50, V. G. tb. szd s $5, T. J. örm 
$20, K. J. BA hdgy $11, N. J. törm 
$20, M. A örm $15, v. Cs. I. törm 
$5, R. J. örm $11. 

A Szent László Társaságnak $700 
összeget továbbítottunk Európába. 

A központi segélyalap 201KKA 
csomagot küldött haza Magyaror
szágba 1969 Karácsonyra, ezenkí
vül segített több nyugateurópai be
teg és rokkant bajtársat. A S.O.S. 
alapra befolyt összes adományokat 
az illetékeseknek továbbítottuk. 
Kerekes Ferenc szakv-t $323.77 
összeggel segítette a csendör emig
ráció! Kabai József prbcsö tiz. ré
szére a nyáron befolyt $45.54 ösz
szeget továbbítottuk. Kabai felesé
gét elütötte egy autó Melbourne
ben, családja végképp válságos 
helyzetbe került. További segítség
re szorulnának, de a csendör baj
társak eleresztették fülük mellett 
az S.O.S. felhívást és alig küldték 
be $1 adományaikat. 

Csendör bajtársak az ösz folya
mán $428 összeggel támogatták a 
Széchényi Társaság magyar egye
temi tanszék alapját. De juttattunk 
a Vitézi Rendnek és a torontói ma
gyar iskoláknak is. Csoport jaink 
közvetlenül küldtek Magyarorsz'á,g
ra IKKA csomagokat nagy össze
gekben, ki kell ~meljük a MKCSBK 
milwaukeei, melbournei és adela i
dei csoportjait, melyek a segítö
készségben az élen jártak! Hozzá
vetölegesen a központ és a csopor
tok 200 rKKA csomaggal segítet-
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ték idös és beteg bajtársainkat az 
Ohazában, azok özvegyeivel 
együtt. Németországi bajtársaink 
szintén hatalmas összeggel támo
gatták a rászoruló csendöröket és 
hozzátartozóikat. Egy magát meg
nevezni nem akaró névtelen csen
dörbarát Torontóban 25 dollárt 
adott a központi segélyalapra. Két 
IKKA csomaggal egy 80 éven fe
lüli alhdgy baj társ at és egy fötörm. 
özvegyet segítettünk bel öle az 
Ohazában, a magyarok Istene áld
ja meg nemesszívű adakozásáért, 
hogy örömet szerzett két nyomor
gó hozzátartozónknak! 

Elmondhatjuk, hogy az emigráns 
csendör 1969-ben is megtette kö
telességét a segítés és nemzeti 
szervezeteink támogatása terén. A 
vezetöség tiszteleg Bajtársaink ne
mes, jószándékú és eredményes 
magatartásáért! 

Lapzárta: 1969. december 31. 

Lapzárta után érkezett: 

Kálmán Tamás ezds, volt közle
kedési osztályparancsnok lakása 
1970. január 22-én tűzvész marta
léka lett. Az ezredes úr az égö 
házból egy szál ruhában a füsttel 
telített lépcsöházon keresztül épp, 
hogy ki tudott menekülni. Mindene 
odaveszett. Több, mint 100 tűzol
tó tíz órán keresztül oltotta a tü
zet -30 C fok hidegben. Az összes 
üzlethelyiség és 9 lakás égett le. 
A montreáli magyarság s köztük a 
MKCSBK csoport sietett támoga-
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tására. Idös bajtárs unk el öbb az 
Olchváry-Milvius családnál, majd 
egy huszár ezredes barátja család. 
jánál kapott otthont. 

* 
Antal Mihály tb. szakv, gyimes. 

bükki székely ezermester british. 
columbiai otthonában egy igen szép 
kivitelű iróasztalt késZített a MK 
CSBK központ számára, az iróasz. 
talt 1970 csendörnapjára eljuttatta 
Islingtonba. Hálás köszönetünk a 
meglepetésszerű és igen szüks 

'!1'IJ .1 

ajándékért! 
Antal Mihály bajtársunk most el· 

készítette az iróasztal mását 1881. 
február 14, 1945 és 1970. február 
14-i aranyszínű fémbetűkkel, a 
csendör jelmondattal az íróasztal 
fedölapján. Az íróasztal méretei: 
2-szer 4 láb a fedölap, 2.5 láb a 
magassága, igen erös kivitelben, 
két kisebb és két nagyobb fiókkal. 
Ohaja az, hogy a MKCSBK köz· 
pont hirdessen meg egy sorsolást, 
egy jegy árSi $5, a sorsolás ban 
résztvehetnek a kanadai és ameri· 
kai csendör bajtársak. A szeren· 
csés nyerönek Antal Mihály vasuti 
szá1lítással saját költségén juttat· 
ja el az íróasztalt lakására. A ~ 
solásból nyert teljes bevételt fel' 
ajánlotta a MKCSBK központ ügy' 
vitele számára. A nyilvánosság 
elött köszönjük meg Antal Mihály 
szakv bajtársunk nemes felajánlá' 
sát s ezennel meghirdet jük a Sof' 

solást: 
Amerikai, kanadai csendör baj' 

társaink küldjenek $5 összegel 

csekken, vagy pénzesutaIványon 
"íróasztal" megjelölés sel. A sor
solást Fort Erieben, a csendörnagy
találkozón ejtjük meg 1970. júni
us 27-én. Tengerentúli bajtársaink 
ne nevezzenek be, mert a szállítá
si költség meghaladja az íróasztal 
értékét, ezt pedig nem vállalhatja 
sem a készítö, se a központ. 

* 
A Bajtársi Levél hirei és közle

ményei nem képeznek katonai tit
kot, arra azonban ügyeljünk, hogy 
apunk ne kerüljön ellenségeink ke

zébe, akik azt ellenünk felhasznál
hatják! 

Ügyeljünk, hazai levelezésünkre, . 
a leveleket a magyar kommunista 

hatóságok felbont ják, hozzátarto
zóinkat ártatlanul zaklatják és 
meghurcolhatják. 

'* 
A Bajtársi Levél pénztára üres, 

anyagi helyzetünk sulyos. Az emel
kedö árak hónapról hónapra nehe
zítik megjelenését. Kérjük csoport
jaink támogatását, egyéneink, fö
leg a hátrálékosok hozzájárulását. 
Ha javulás nem mutatkozik, a szer
kesztö 1970-ben lemond feladatá
ról, mert az önzetlen munka túl
terheltsége mellett nem haljandó 
vállalni az állandó anyagi hiányo
kat és az azzal járó gondokat, mi
után jószándékú igyekezetének így 
nem tud eleget tenni. 

Lapzárta után érkezett! 
A MKCSBK tulajdonában lévő "Justice for Hungary" könyvet, melyet 

Gyldenfalk Aaage tb. csendőr bajtársunk küldött meg Dániából 1969-ben 
s melyet a Horthy kormány adott ki 1930-ban Trianon elleni tiltakozásul, 
az ügyvezető elnök a torontói Turul Szövetség rendelkezésére bocsátot
ta a második kiadás céljából. 

A Turul Szövetség a fenti ,,.Justice for Hungary" könyvet ötezer pél
ányban kiadta, az előszót Wass Albert írta, a kiegészítést és a zárószó t 

'1970-ig néhai Dr. Málnási Ödön profess~ adatai alapján a Turul Szö
vetség vezetői írták. 

A könyvet idejében, Trianon 50 éves évfordulója előtt megküldik az 
Egyesült Nemzetek összes követének, az angolnyelvű világ összes ve
zetőinek, kormányai tagjainak, parlamentje ik tagjainak (Egyesült Álla
mok, Nagybritannia, Kanada, Ausztrália, Új-Zealand, Délafrika, India 
stb. stb.), ezenkívül a nem kommunista országok külügyminisztereinek 
is. A legszebb kiálUtású, rendkívüli értékű könyv a legméltóbban szol
gálja a magyar ügyet a legválságosabb időkben! 
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A Turul Szövetség az előszóban köszönetét tolmácsolja a m. kir. Csen
dőr Bajtársi Közösségnek, hogy a fenti dokumentum rendelkezésükre 
bocsátásávallehetővé tettük a második kiadást. A Trianon elleni harcban 
így a MKCSBK is kivette részét s, a szellemi küzdelemben az emigráns 

csendőr az élen jár! 
A Turul Szövetség vezetőségi tagjai az anyagi és szellemi áldozat-

hozatal maximumát adták a könyv újboli kiadásával. E lépésükkel több 
szolgálatot Vesznek szülőhazánknak és a magyarságnak, mint az összes 
emigráns szervezet együttvéve. A MKCSBK örömmel is elismeréssel adó
:zik a Turul Szövetség derék Vezetőinek, a magyar szellemi bomba az 
angolszász világban időben robban! 

Turul Szövetség! Meghajt juk a vihartépte nemzeti zászlót nagyságtok 
előtt, az emigráns csendőr tiszteleg Előttetek! 

A "Justice for Hungary" könyv fekete vászonkötésben, arany mély
nyomással és tökéletes angolsággal jelent meg 176 oldalon. A 100%-os 
magyar igazságot hirdeti a Felvidék, Erdély, Délvidék és Nyugatmagyar
ország érdekében. A 14 oldalas zárószóban levonták a következményeket 
Trianontól 1970-ig. Az elfogult békediktátum hová vezetett s hová sü
lyedt az emberiség a bolsevista pánszláv veszedelem posványában. A 
nagyméretű könyv tökéletes angolriyelvű igazságtétel a magyarság ér
dekében. A mi harcunk igazsága az utolsó pillanatokban. 

Adjuk gyermekeink kezébe! Adjuk angol barátaink kezébe, ajándé
kozzuk angoinyelvű képviselőinknek, polgármestereinknek, politikusa
inknak, a könyv a legnagyobb, amit az emigráció 25 év alatt alkotott. 
Ara $10.00, a csekket, vagy postautalvány t küldjük a következő címre: 
Hungarian Turul Society, P.O. Box 67, West Hill, Ontario, Canada. A 
könyv nem hiányozhat egyetlen csendőr otthonból sem! Segítsük ci ma
gyar igazságot s járuljunk hozzá a kiadók emberfeletti anyagi áldoza-

tához! 

54 

CSENDŐRSORTŰZ? 
(Kivonat a "Kanadai Magyarság" -ból) 

A magyarországi kommunista újságok hetek óta mülelkesedésseI és 
lihegve elevenítik fel az 1918 évi "őszirózsás forradalom" eseményeit. 
A színhely Budapest, ahol az akkori kormányzat természetesen rendet 
akart tartani. Minden kormányzat ezt cselekedte azelőtt is, azóta is. Az 
uralmon lévő kormányok soha nem szerették, ma sem szeretik az ellenük 
feszülő népakaratot. Védelmükre - végső SZÜkség esetén - belelövet
nek a lázadó és romboló tömegbe. 1918. október 28-án este fél 10 órakor 
is belelövettek. Három ember meghalt, ötvenen megsebesültek. 

Az áldozatok ártatlanok voltak. Ma, ötven esztendő után is feléjtik 
fordul a részvétünk. Nem jajgatva és a kezeinket tördelve, mint a kom
munisták teszik. Humanista gondolkodásunk árad feléjük és nem kroko
dilus könnyekkel demonstrálunk olyan emberek miatt, akik azóta 
amúgyis meghaltak volna. Persze, sirathatnák az 1956 évi forradalom 
és szabadságharc 30.000 magyar áldozatát is, de felőlük nincsen egyet
len szavuk. Mintha nem is lettek volna. 

Miért a jajveszékelés az ötven esztendővel ezelőtt agyonlőtt három 
emberért? A kommunista újságok azonnal megadják a választ: "A bakák 
megtagadták a fegyverhasználatot, a csendőrök azonban löttek!" A 
csendörökön akarnak ütni, holott nem a csendörök löttek, hanem a 
rendörség. 

Szó se róla, hiba volt csendöröket olyan politikai célokra felhasználni, 
amelyek ellenkeztek a hivatásukkal, de azért nem lehet mindent a 
csendörök nyakába varrni. Az egykori Lenin-fiúkról, az ávosokról és 
egyéb terroristákról összehasonlíthatatlanul több rosszat elmondhatná

ak. A csendörök nem akasztottak és nem Wttek tarkón senkit, nem 
"kezeItek" gázkamrákat és nem lopták el az áldozatok szegényes mo
tyóit. 

A csendőrök katonák voltak, a világ legjobb és testületükre büszke 
katonái, akik rendet tartottak. De még milyen rendet! Igaz, kemények 
voltak. Olyan kemények, hogy még a ma élö öregek is a pokolba tudnák 
kergetni Kádár János egész pereputtyát. És még csak meg sem ko ty
tyanna nekik ... 

Bognár József 
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BECSOLETTliL VITEZOL 

MINDHALÁLIG! 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában. 
\ 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen. 

Készült a Kanadai Magyarság nyomdájában, 412 Bloor St. W. Toronto 4, Ont 


