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ajtársi Levél 
A MAGYAR KIRÁLYI CSENDOR BAJTÁRSI KÖZÖSS~G 

KÖZPONTITAJ~KOZTATÚJA 

Alapította: N~HAI VIT€Z KAR SAY JENO ALEZREDES 

1973. JANUAR - FEBRUAR - MARCIUS -
APRILIS - MAJUS - JUNIUS 

XXVI. évfolyam, 1-2-3-4-5-6. szám. 

A Bajtár8i Levél é8 a MKCSBK központ címe: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS. 

P. O. BOX 335, ETOBICOKE, ONTARIO, CANADA 



A MKCSBK, - A M. KIR. CSENDőR BAJTÁRSI KöZöSStG 
ontariói (kanadai) csoportjai hatósági működési engedéllyel 

rendelkeznek. 

Alakulási évünk: 1949. 

A működési engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 

Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. John Yaremko, mi
nister of citizenship, provinciaI secretary. 

Angol hivablos megnevezésünk : "Royal Hungarian Gendarmerie Ve-
terans' Benevolent Association". 

Bejegyzés: November 12, 1962. No. 10, Liber 1163, Province of Ontario. 

Feladataink: 

Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját adományokka, 
gyűjtéssel, kölcsönnel. 

Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot lé
tesíteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanél
küli bajtársainkat, azok hozzátartozóit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni bajtársainkat. 

Ápolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. kir. 
Csendőrség azon volt tagjainak, akik a törvény és a rend szolgálatában 
és az ország védelmében életüket adták a Hazáért. 

A Közösség tagjai 95%-ban a volt m. kir. Csendőrség hivatásos tag
jaiból áll 5%-ban pedig a céljainkkal egyetértő csendőrbarát, tartalékos 
bajtársainkból. 

A Bajtá1·si Levél, a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségnek, mint 
világszervezetnek központi tájékoztatója. Az MKCSBK alakulási éve: 1948. 

A MKCSBK Vezetőség megbízásából szerkeszti és kiadja 
vitéz Kövendy Ká1'oly százados 

Minden cikkért, közleményért szerzője felelős. 

Előfizetési díj évi $10.00. 

Minden levelet, hírt, közleményt és pénzadományt a 
következő címre kérünk: 

"MKCSBK" HUNGARIAN VETERANS 
P. O. BOX 335, ETOBICOKE, ONTARIO, CANADA 

Postafiókunkat egyházaink ajánlása után a kanadai postaügyi mini sz- (. 
térium (Ottawa) hivatalosan bejegyezte. 

Ba,itárs, bízz a MKCSBK Vezetőségében, mely személytelenül és önzetlenül 
intézi világszel'vezetiink tájékoztat6, nyilvántartási, segélyügyi szolgálatát. 

ROY AL CANADIAN MOUNTED POLI CE 

GENDARMERIE ROYAL E DU CANADA 

RCMP jelvény. 

A KOl/odai K irá lyi Csendii1'sr'g 100 éves születésnapján bajtársi szeretettel 
1cö·'1,ü'il1ti ka'nadai Bajtársait az emigráns m. kir. csendőr! Ist em áldja, 

1'r'dje a kanadai közbiztonság világhírű ~atoruí,it ! 



Hangodi János l. alhdgy, lovas őrsparancsnok 
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Templomba vonul a törökszerntmiklósi nagylétszámú lovasőrs 

Behívott tm·talékosok eskütétele az őrslaktanya kertjében. 
-tz alföldi lovascsendőrök nemcsak a közbiztonság fenntartásával tüntek 
ki, hanem a háborúban is példásan megállották helyüket! 1944. (novem
berében a szotnoki hidfőt lovascsendőrök védték s a súlyos védelmi har
Cokban három lovas őrspamncsnok esett el és számtalan lovascsendőr 

halt hősi halált Magyarországért! 
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Csendőrjárőr a tavaszi szélben . . '. 
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NAPLÓ TÖREDÉI(EI( 
Hösi és vértanú haJált halt csendőr bajtársaim áldott emlékére, aki1k 

megdksöüoJotek, hogy életáldozatukkal utat és célt mutassanak az utánuk 
JÖVÖ nemzedéknek. 

v. Nagy Lajos 

MARCIUS VÉGE FELÉ JÁRTUNK ... 

Március huszonegyedikén, a kora hajnali órákban ültünk fel arra a kü
vonatra, amely Lavoosnéba ment az oroszok által 1849-hen zsákmá

.. yolt és Oroszországba vitt honvédzászlókért, amiket a Szovjetunió V1e

zetöség.e - ki tudja miért - visszaadott Magyarországnak. 

A miskolci Tiszai pályaudvaron csak imitt-amott léz:engett egy-két 
utas. Parancsnokom, vitéz Domrády vezéI1kari alezredes, a VII. Hadtest 
sajtó-ti'sztje a különvonat sza'lon koosijoáJban ült, míg én az újságírók ko
csijába szálltam fel. Legnagyohb örömömre a koosilban három régebbi 
ismerösömet üdvözölhettem. Marchalkó Lajos, Kemény Gyula és Jónás 
Ignác újságfrókat, akiJkkel ,együtt voltunk Volóoon a nagy lengyel özön
lés idején. A többi urak látható gyanakv.ássa'l fogadtak. Részletek felöl 
érdeklödtek, söt dr. Ivády a Függetlenségtöl nyiltan megkérdezte tőlem, 
hogy egyenruhá's mackó létemre mn k'erese)< közöttük? Féltékenyen őriz
ték a "sajtó" képvis,elöinek immunitását. 

S.zerencsen iholyát, Újhelyen sárga kamkalint, Csapon még csak h6vi
rágot árultak pi.rinyó kosárkái-kból a falusi gyerekek. Utitársaim, a ma-

o ar saj:tó érzékeny lelkű virágszálai, megbékültek. Marschalkó megnyug-
ta öket, hogy nem vagyok Keresztes-Fischer rul'szerzöje. Csap után 

előkerültek a ooröndök gyomrában tár.olt füstölt disznóságok, kacsa ·és 
csirke hullák. Mel1é.jük kísérönek a tOiI'okőblítök külöméle változata. Ezen 
a vidé'ken március végén még tökél'etes a tél. Egy ösmaj-ú laptudósító 
Kolozsvárról az ablakhoz állva, kezében egy jófajta dis~ócsülökkel, 
magyarázta az 1914-15-ös hadihelyzetet. 

Látjátok amott azt a konyahátú hegyet? . . Nos, ott feküdt ,ezred ünk, 
a vasszékely ezred. Fiatal önkéntes káplár voltam. Fáztunk, fáztak a gó
bék mint az egy üngös cigány víxkeresztkor. Sokunknak elfagyott a lá
ba apapírtalpú bakancsoIkban. De kihúztuk tavaszig. Tizenöt márciusá
ban felrajzottak a Kárpátokra WHhelmus császár hegycsákós wÜl"tem
bergiei . ' . a többit már tudhatjáJtok a k,kpáti harcokat ismertető emlék
iratokból. 
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Vo16con az állomás egyetlen mel1ékvágányára húzott be szeI1elvényünk:. 
Az állomásépületelött két szépszál magyar csendör álloW! A sínek kö. 
zött ·egy kappanhájat eresztö, idös föhadnagy sétált, karján hivatali m él. 
tóságának jelvényévd, .P.U.P. (pályaudvar parancsnokság) betüs karsza. 
laggal. Mess.ziröl lerítt ról'a, hogy nem hivatásos. . 

Az állomás hangszóróján parancs:nokom keresett. Bent a "P.U.P." k o. 
dában találtam meg. A tiszti küldöttséget vezetö Erödy ezre des'se l be. 
széLgettek. Lejelentkeztem! Azonnal ,átköltözöl a dís,szakasz kocsijáha, 
mert az .oroszok nem ,eng·edi'k meg az újságírók átIépését a határon. Ök 
itt vlárnak be bennünket, míg visszajövünk. Valahogy szoríts magadnak 
helyet. Egy éjszakát ki lehet bírni! Holnap délelött 10 órakor indulunk 
innét. Van elég film ed? Cs,inálj minél több fényképeket, mert a polgári lapok 
is tölünk ké1Jpnak majd képek,et közlésr.e. 

Ds,ztelegtem! Leléptem! 

Szegény "P.U.P." föhadnagyot majd 'elsodorták lábáról, amikor kin ,-
det'te, hogy a Hadtes:tparancsnok úr l'endelkezése értelmében az újság. 
írók és fényképészek, még a Magyar Hiradó-é is, helyben marad:nak, 
mert nem léphetik át a határt. Valósággal megrohamozták az állomás· 
épületben l,evö postahi'Vatalt. Szel'eHék v.olna dr. Antal István sajtófö
nököt drótvégr.e kapni. Nem tudtá:k, mert a postahivatal vo na lát ideig
lenesen a katonai' vezet,ékre kapcsoHák. 

Másnap délelött tizenegy Óira húsz perckor álltunk be a lavocsnei ál
lomásra. Az állomásépületen háromszínü magyar z'ászlót és sarlókala
pácsos orosz vöros zászlót leng~etett a k.árpáti szél. Rövid udvaria~sági 

bemutatkozás után a honvéd diszszakasz felsorakozott a ,zászlókat t ar
tó sisako,s orosz kat.onákkal szemben. Horthy Mi:klós kormányzó hon
védei átvették Kossuth Lajo,s kormányzó negyv.ennyo.1cas honvéde:,nek 
sok dies:ösé:ges csatát megjárt, golyótépte hadHobogóit. 

Március vége felé jártunk. Írtunk akkor 1941 -et, és ha valaki akk 
a:zt mondotta volna nek,em, hogy nem egészen négy hónap múlv'a a 
vocsnei vasút állomás meUett l'eszek géppm:kámmal tüzelöáIlásb:m, sze
mébe kacagva azonna,l orvoshoz küldtem volna, hogy :gyógyíttassa az 
elmebaj át. 

Vitéz Nagy Lajos főtönn. 
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VESZTESÉGEINI( ~--~_ .'~ ~~ 

Hösi haI.ált halt Bajtál'saink: 

Medve Sándor őrmester a Délvidék'en, Obecsle környékén, 1941. szept.-
ben, partizánok eUeni tüzharoban hősi halált halt. . 

Sásdy Antal hadnagy, a kaposvári cső. szd. s,zakpk-a, a s.zovjet eUem 
harcban 1945. március 18-án Marcali térségében hősi ha1:álit halt. 

Popovics Antal zászlós, a föheroeglaki csÖ. s,zd. szakpk-a a sz.ovjet el
Leni harcban 1945. márciusában a Mal'Cali környéki harcokban elesett. 

\ Borovszky Tasziló hadnagy, a bárczai csÖ. szd. szakpik.-a a mal'calii 
. J arcok idején 1945. márciusába,n súlyosan megsebesült és eltünt. 

Par!ádi Ferenc örmester, a s,epsis:zentgyőrgyi őrs jv-je a:z erdélyi vis,sza
vonulás során megsebesült, majd a miskolci hadi!kórházban hátrahagyott 
menyasszonya 1ránti aggodalmáJban agyonlőtte mag,át. 

Úvári János prbcsö. s,zakaszvez'ető, a Magyar Kis,ezüst Vitézségi Ér:em 
tulajdonosa, mint aharobavetett makÓ'i- tans:zd. hallgatója, 1944. szep
temberében a szovjet hadsereggel szemben hösli halált halt. . 
pető PétJe'r lovas fötörzsönnester, a szanki lovasörs paranosnoka a Ki

rály pusztai majorban, 1944. októberéhen szovjet fogs'ágba esett s a sza
dista szovjet katonálk azonnal agyonlőtték. 

Mocsári Demeter lcwas őrmest,er, a szanki JovasőI'ls pkh-e a Kir:ály pusz
tai majorban szovJet kezekbe es-ett s még 4 lovascs,endőrI'lel együtt a sza
di'sta szovjet katonák agyon},öttéik. 

Dudás Ferenc lovas tö,rzsőrmester Ckiskőrösi lovas őrs), 1944. novem
ber elsején rná1házo1::t lovával együtt a Dunán való átkelés közben egy 

.,[ ás.z-pontonnól a vízbe csúszott s a Dunába fulladt. 
Horvay Attila hadnagy, a galántai zIj. páncélos szd.-ának szak.pk-a, a 

budapesti harcok során az Ül1öiúton Ansaldo kisiharckoosijának . kilövé~ 
sekor súlyosan megsebesült és 1945 januárj,ában a .szent László kórház
ban meghalt. Holttestét szkdpk-a a királyi várba hozta és ott temették el. 

Papp József örm,e,ster 1944. április 17 -én a veszprémi l'epülőtér eUen 
intézett en.enséges repülőtámadás alkalmával hösi halált halt. 

Bá1.'Or József őrmester 1944. áJpriIis 17-én a Vieszprémi repülötér ellen 
intézett ellenséges ,repülőtámadáskor géppuska'S.orozat következtében hö
si halált halt. 

Székely Antal lovas fötörzsörmester, a rákóczi,falvai lovas,őrs parancs
noka 1944. novemberéhen a Szolnok körüli harcokban a szovjet ellenség
gel ~.zemben hösi halált halt. 

Kovács Károly n. lovas fötörzsörmester, apusztakengyeli lovasörs pa-
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rancsnoka 1944. no.vember hóban a Szo.lno.kot támadó szovjet túlerövel 
szemben hösi halált halt. 

Csomós Imre lovas fötörzsörmester, a tiszaroffi lovasörs parancsno.
ka a szovjet túlerövel szembeni harcban, Szo.lno.k körül, 1944. no.vem
berében hösi halált halt. 

Berke Károly fötörzsörmestert, az alsólendvai- örs pk.-át 1944 nyarán 
szolgála:ti útján a Dráva partján Tito. partizánjai agyo.nlötték 

Busai Sándor alhadnagy, gyulai szakasz,parancs,nok Buda védelmében 
1945. januárjában a túIeröv,el támadó szo.vJet hadsereg elött hösi halált 
haLt. 

Sághi Antal törzsörmester (szegedi o.sztály) a s.zo.vjet hads,ereg elönyo
mulása során 1944. sz·eptemberében eltünt, ho.zzátarto.zói azóta s,e tud
nak róla. 

MártírhaLáLt halt Bajtársainik: 

Debrödi István törzsörm,ester (bajai örs), 1944 . .szeptemberében szo.v
jet fogságIba esett és a szadista szovjet katonák Baján agyonlötték 

Szirányi János öma:gyot Nyugat.ról, 1946 tavaszán az amerikaiak há
borús bünösként kiadták, mert a misko.lci- D. gyáJr katonai parancsno.ka 
VlOlt s a. ko.mmunista A VO-sok agyonverték. 

Bárdos János fötörzsönnestert, a köz,ponti nyomo.zó ao.. beosztotilját 
a románok 1949-ben, mint háborús bünöst kikérték, mert Nagyváradon 
kommunista s.zervezkedést juttato.tt a törvény kezére és kiadatás a után 
a határon agyonlötték. 

Vitéz Jeney József zá:szlóst Ba:tto.nyán 1956. késö öszén a ko.mmunis
ták ki.végezték, mert résztv.ett a szabadságharchan és a nép a fonrada l· 
mi ta:náos elnökévé választotta. 

Kiss István alhadnagyot, debreoeni szakaszparancsno.kot 1945. ny 
rán Debreoenben a ko.mmunista nyomozók agyo.nverték. 

Horváth György fötörzsörmes:tert, sánbogárdi örsparancsno.kot 1947-ben 
a kommunista nyomo.zók agyo.nverték. 
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Ba itársaink emlékét 
örökké őrizzük! • 

[ .. 

Dankó Mátyás alhdgy temetése Linz-ben. 
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HALOTT AINI( 
Takács Árpád I. lovas törm. 1952-ben az Ohazá.ban gyomorrák követ

keztében elhunyt. A sz.egedi· V. Kerület különbö,zö lovasörs'ein szolgál t. 
Dr. Polgár Barna sz'ds, a szombathelyi tanzlj. volt szdpk.-a az Úhazá

ban, 1972. dec. 28-án vérrák köv'etk,eztéhen meghalt. Budapesten t,emet
ték el, koporsóját virágerdö borította. Temetésén régi bajtáJrsai közül is 
sokan jel:ent,ek meg. 6 év'et töltött szovjet hadifogságban, majd 1970-ig 
tartották rendöri f,elügyeloet alatt. Utoljára Pestújhelyen dolgozott, mint 
bérelszámoló egy nagy iparvállalatnál. 

Kun László szds. 1972. febr. 24-én szíViroham következtében Morri's
vine, Pennsylvania, USA-ban hirtelen elhunyt. 1933-ban avatták hadnagy
gyá a Ludovika Akadémián, kölönféle beosztásokban szolgált, utolj'ár 
egy különl,eges nyomozóalos,ztály pk.-a volt. AmerikáJban az utolsó évek: l) 
ben, mint középiskolai tanár dol'gozoH. ÖZV1egye és az Óhazáhan élö két 
öocse gyászolja. A 'két Kun fivér szinte 'egyszerlie távozott közülünk, el 
vesztésük fá:jdalma;s csapás emigráns szervezetünkr:e. Koporsójá1n ott v i
rított a M1KCSBK koszorúja. 

Kubai Oszkár alez. 1972. január 6-'án Buffalo, N.Y. USA-ban rövid be
tegség után 80 éves korában meghalt. Az I. világháJbo,rú után jött a cs:end
örséghez, szoLgáJt, m'lnt s.zámy és 'Í'skolapk., föleg Makón. Utoljára a 
szétkeslfehérvári II. K,erület mozgósítási elöadója volt. Értékes, bará,tsá
gos és jó bajtáJrsat vesztettünk el swmélyéhen. Özvegye, JeáJnya és ve
le gyászolják az USA-han. 

Németh Ferenc alez 1958-ban szívroham köv.etkeztében GI1eenwich, 
Conn. USA-ban, hirtelen elhunyt. 1917-ben avatták zászlóssá, az I. vi
lágháború után jött a cs,entdörségihez. Hoss.zú idöt swlglált különleges be
osztásokhan, föleg a Délvidéken. Egy si~er:es és veszélyes kommunista 
elháJrításért Horthy Miklós Iwrmány.zó a Magyar Érdemrend Lovagke-
resZltjéVlel tüntette ki. Iratait, oklev.eleit özvegye az emigráns cs,en'dö ) 
múzeum számáJra küldötte el. 

Botond István s.zds. 1972. május 15-én 58 éves korában Melburne, Vic. 
Ausztráliában hosszú betegség után (idegsorvadás) meghalt. Temetés,e 
május 17-én volt, utána holttes,tét elhamvasztották. Temetésén 50 barát
ja, ·köztük 5 csendör hajtá'rsa vett részt. 1941-.ben jött a csendörséghez, 
utoljára a nagybereznai számy pk.-a volt (Ung völgye, Kár:pátalja). A 
háború utolsó évében smrnya termetén sok partizán ügy történt, leküz
désükben bátran kivette részét az Ungvári Tanzlj. oldalán a Rónahavas 
körüli kö.zség.ekben. Ungvár utolsó napján vitéz László Dezsö altbgy., 
az 1. hadsereg pk.-a Ungvár védelmét bízta rá s Botond szds. a pcs.-ot 
400 csö.-vel vitézül végrehajtotta és fedez'te a német és magyar csapa
tok, köztük az ungvári tanzlj. roncsainak VlisszaV'onulásM. Erösen meg-
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fogyatkozott, viharvert csapatával S:zlovákián át vonult vissza és 1945. 
januárjában jelentkezett Szombathelyen a csendörség felü:gyelöjénél. Ott 
,különLeges pcs.-ot kapott és szülövárosa: Székes~ehérvár közbiztonságá
nak megszHárdításában vette ki részét. Az összeomlás után Ausztriában 
az Enns folyó közelében szovjet hadifogságba es·ett. Onnan azonban meg
szökött s gyalog hazament Magyarország,ra. Budapesten dolgozott, mint 
la'katossegéd, nevét Bokros-ra változtatta s így értesü1t arról, hogy mint 
"háhorús bünöst" k,eresik a kommunisták. Alkalmas pillanatban nyugat
ra szökött és megtalálta csal'ádját és csatlakozott os'endör bajtársaihoz. 
1951-ben Ausztrá}iába vándolrolt ki és rövidesen hazai foglalkozását foly
tatta: postatisztviselö lett. Derék baj'társ és vitéz cs'endörtiszt volt, tis.zt
társai és aláJrendelt osendörei, két gyerm·eke és hazai rokonai örzi-k em
lékét. rr'emetését elVált felesége rendezte példásan. 

Vitéz Demetrovits Dezsö sros. 1972. okt. 13-án Torontóban röVlid szen-
edés után, 87 éves korában elhunyt. 1907-ben avatták zászlóssá, azonnal 

a csendörséghez került. T,emesváron 'V'olt s~nypk. s onnan került hadibe
osztásba a világháború kitörésekor. A Bruszilov offenzíva visszaverése 
idején kitüntette magát. Hosszú ideig fhdgy.-ként .szolgált a kárpáti zá-

vitéz Demetrovits Dezső szds ravatala a torontói krematóriumban 
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róvonal on.. A huszas évek elején függelemsértés miatt hadbíróság elé 
:kertilt, az ügy 6 évig húzódott és Demetrovits Dezsö sros. teljes erköl
CSir győzelmével végződött. A hadbíróság f.eimentette. A hosszú i'degör
J.ö küzdelemhen kedvét veszítette és nyugdíjba kérte magát. Sokezer 
aranykorona végkielégftéssel családostul 1926-ban vándorolt ki Kanadá
ba, hova magával hozta összes csendör emlékeit, képeit és, fegyv,ereit. 
Kemény munkával, a kanadai ma:gyarok szolgálatában, a torontói Ma
gyar Ház ügyvitelével kereste kenyerét és teremtett existendát család
jának. 1948 óta támogatta a Kanadáha kivándorolt csendör bajtársait. 
Emigráns érdemeiért Sz'ent László lovagjává avatták, majd a Vitézi rend 
is felvette tagjai közé magas hadikitüntetéseio alapján. T,emetés'e 1972. 
október 17-én volt, Rev. Ördögh A'ndrás S.J., rk. lelkés.z búcsúztatta. A 
MKCSBK nevében vitéz Kövendy Károly s:tds. mondott búcsúbeszédet. 
Holttestét elhamvasztották és szétsz'Órtá:k a kanadai északon elterülö 
'csal'ádi nyaraló környékén, amit annyira s.zeretett. Nemes ,lelkére jellerr 
ző hogy még életé.ben úgy véglrendel~ezett, hogyakoszorúra és virágra 
szánt költségeket ismerősei és baiI"átai a csendö'r múzeum számára fizes
sék ki megvált'ásként. Csendőr hagyatéka a csendör múzeumba ~erült. 

Özvegye, két leánya, veje és két unokája g)'íászolja, bajtársai, ba ráJta i pe
dig örz;Lk nemes ,emlékét. 

Tassányi István főtörm., a budapesti- híradó örs utolsó pk-a 1965-hen 
az OhazábélJn gyomo~rák kÖVietk'eztében meghalt. Hosszú ideig élt inter
náló tábo~ban, ahol éhezett és szenvedett 's betegségét is ezek a megalá
zások, 1eI'kigyötrclmek vá:ltJOltták ,ki. Csend.őr bajt'ársaival haláláig kat>· 
'csolatot tartott. Özvegye, emigrádóba került CStÖ. fötörnl. báJtyja gyá
szolja. 

Veres János főtörm., a sásdi örs utolsó pk.-a 1966-han Kapos:váron 
,agyvérzés következtében elhunyt. Hosszú év'eket töltött internáJIó táhor
ban s igen sok megaláztatást kellett e1viselnie. Itt lelki'bet'eg lett és a 
hajdan erötelj'es ember idöelőtt eltáV'ozott. 

Nyéki Ernő sz. főtörm., a kaposvári gh. beosztottja 1965-ben Kapos
váron meghaJt. 

Söti Jlános fötötm., a miskolci ny. ao. beosz;tottja Feldbach, Stmk. 
Ausztriában 1947-ben operáció után a feldbachi kórházban -elhunyt. Ko
porsójáJt ott élő bajtársai vitték a ,sírlhoz s megadták neki a bajtáJrsi vég
tIsztességet. 

Szendi Imre tisztv. gyak., a központi ny. pság. törzsalosztá:lyának ír
noka 1972. április 25-én 78 éves korában Bu'clafokon meghalt. A Farka's
,réti tOOletöben helyezték örök nyugalomra. Derék csendör V1Olt, Horthy 

fj Miklós kor:mányzó tiszti állományba nev:ezt-e ki kiváló munkája elisme
réseként. 
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Sallós Ferenc fötörm. 1972. nov. 21-én Grasse-r kórházban Francia
országban 73 éves kOlrában hosszú betegség után elhunyt. Már hosszú 
ideje munkaképt-elen állélJpotban a grassei öregotthon lakója volt. A buda
pesti központi nyomozóknál szolgált. Özvegye, 4 gyermeke gyászolja 
BöZÖ<Íújfa,lun, Udv~hely vm.-ben. Temetése 1972. nov. 21-én történt, a 

Sallós Ferenc fötörm. 

lyoni magyar missziós lelkész, Fülöp Gergely temette. Sírját magyar és 
francia barátai állták körül, a MKCSBK-t I{:ádár Ferenc szakv. képvi
selte. 

Kovács Ferenc szakv., 1972. novemberében Milwaukee, Wisconsin, USA
ban májrá:k következtében meghalt. A IV. Pécsi kerületnél szolgált. A 
bajtársi életben nem vett részt, visszavonultan élt amerikai- feleségév:el. 

Sádi Géza örm. 1972 nyarán az Ohazában tüdörák következtében el
uny t. New York-ban élt családjától különváltan. Mikor gyóg)'ííthatatIa
ul súlyos betegségét megtudta, Magyarors7Já:gra uta21ott. Utolsó vágya 

telj,esült, de hazaérkezése után követő napon váratlanul meghalt. Két 
leánya, New Yorki baj társ ai, hazai testvérei gyászolják 

Várhalmos György fötörm., a gutai őrs (Kisalföld) utolsó pk.-a 72 éves 
korában 1972. szept. 13-án hosszú betegség után Sao Paulo (Brazilia) 
vérrák következtében meghalt. Temetése szept. 14-én volt óriási részvét 
mellett, a MKCSBK koszorújáJt Müller Antal örm., he,lyi csoportunk ve
zetője tette le koporsójára. Várhalmos fö,törm. hosszú évekig volt a sao
pauloi csopolrtunk vezetője, lelkiismeretes, kÍ'Váló csendőr volt. Egy bom
batallálmányával és szabadalmával kapcsolatban évek ig levelezett az USA 
illetékes szerveivel. Leveleit halálátg úgy í1rta, mint öpk. korában, a köz
POntot, a Bajtársi Levelet, a laktanyát haláláig erején felül támogatta. 
Az elsök között lett emigráns érdemei eJismeréséül Szent László lovag-
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ja 1965-ben. A sirhelyröl és temetésröl munkaadój~: Sipos Béla h. örgy. 
gondoskodott. A búcsúbeszédet ugyancsak MüHer Antal örm. mondotta. 
Gyászolják: huga, özv. Tamanné Várhalmos Rozália és bajtársai, lovag
társai. 

Várhalmos György főtőrm ravatala Sao-PaulóbaJn 

Ferenczy Márton alhdgy., ózdi szakpk. 72 év,es korában 1972. málrci
us 27~én szívroham következtében Cleveland, OhIo, USA-ban váratlanul 
elhunyt. Fiatalon, 18 éves korában rés.ztv:ett az I. világháborúban, majd 
a csendörséghez került. Kiváló képességű és minösüésű csendör volt, 
ki hasonló kiválósággal szolgálta a közbiztonságot is. 1944 nyarán egy 
szovjet partízánbanda Miskolc környékén ejtöernyöV'el földet ért, azon
ban nem sokáig bújkálhattak, mert a környékbeli csendör és honvéd erök 
megsemmisítették öket. A banda parancsnokát, egy szovjet örgy.-ot ma
ga Ferenczy alhdgy. fogta el egyik éjjeli útján, egyedül, egy kemény kö
zelharc után. Érdemeielismeréséül korán elnyerte a Bronz Érdemérmet 
Hadiszalagon, majd az Ezüst Érdemérmet. A partizánbanda felszámolá
sáért és személyes vitézségéért az Arany Érdemke~esztet kapta Hadi-
szalagon. Az em1grációban kapcsolatot tartott a MKCSBK-val, több ér
tékes cikke jelent meg a Bajtálrsi Levélben. Emigráns érdemeiért az el
sők között lett Szent László lovagja. Özvegy'e és baj társai gyászolják. 
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vitéz Kiss Jenő ezds. Ferenczy Márton alhdgy 

Vitéz Kiss Jenö ezds., a miskolci VII. csendörkerület utolsó pk.-a flo
ridai otthonában (USA) 1972. május 29-én 80 év,~s korában . hosszú, b~
tegség után meghalt. A clevelandi Csendör Családnak egYik alapItóJa 
volt. (EÉ) . 

Dr. Nyilas Elemér hdp. örm. 1971. július. 6-án. Cleveland, OhIO, US~
ban 51 éves korában hirtelen elhwnyt. BátYJa, Nylilas Iván szds., rokonai, 
barátai gyászolják. (EÉ) ., .. 

Vitéz Zirczy Józse{ ezds., a székesfehérvári II. csendorkerulet .:olt pk
a 1972. október 20·án 83 éves korában váratlanul, agyvérzés kovetkez
tében meghalt. Az I. V'ilágháborúban fiatal tisztként .igen vitéz magatar
tása alapján a III. oszt. Vaskoronarendet érdemel~e kl. A 20-~s év,ek ele
jén a csendörséghez jött, hol kiv'áló és értékes tLSzt lett. KIérdemelte a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. Temetése október 25-én volt Graz, 
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'Ilitéz Zirczy Józse! ezds és sírja a grazi temetöb~n 
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vitéz Balázs--Piri Gyula ezds. 

k. Ausztriában igen nagy részvét mellett. Az emigráns bajtársi élet
..,,,n is .rész' 'e l- t, a környékbeli csendőr bajtársak apjukként ti:sztelték. 
Özvegye, leánya, osztrák tábornok veje és u·nokája gyászolják bajtársain 
kívül. 

Hazai gyászjelentés közölte, hogy vitéz Balá;zs.Piry Gyula ezds. 1972. 
aug. 22-én Balatonlellén 80 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. 
Temetése szept. 15-én volt Budán, a Farkasréti temetőben, lelkiüdvéért 
misét a Pasaréti templomban mondottak. Utolj'ára a HM 20. osztályának 
volt vezetője magas beosztásban. A demokráciában is szolgált (!) nyug· 
díjbamenéséig. Idős töti bajtársai szerint segíteni igyekezett meghurcolt 
bajtársain. Alárendeltjei- igen szerették és becsülték, kiváló és jóindulatú, 
derék parancsnok vol t. Özvegye, leánya, 3 unokája gyászolja az Cha
lában. 
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Nagyhetényi Jenő szds. - a ravatalon - kopo1'sóját csendőr bajtáTsai 
viszik. 

NagyheténYi Jenö szds. 1972. dec 18-án egy hetes szenvedés után au
tóbaleset következtében Pert Amboy, New Jersey, USA-ban váratlanul 
59 éves korában meghalt. A tragikus reggelen feleségével együtt mentek 

18 

munkába, a kocsit felesége ve2Jette. Az erős fOI1galamban egy nagy teher
gépkocsi Les:zorította öket az útteströl és vill8lnyoszlopnak vágódtak. Nagy
hetényi Jenő szds. agyrázkódást szenvedett, ősszes fogai kitörtek, két 
bordája eltört. eszmél,etét elveszítette s haláláig sem tért magához. Ez
alatt ápolooö leánya mellette állt s segítsége sem haszná:lt. Feleségének 
6 bordája tört el a balesetben, súlyos állapotban szintén kórházba került. 
Ternetésén nagyszámú cs,endör és honvéd vett reszt, koporsóját 8 csend
&!' bajtársa vitte, melyet címere s magyar nemzeti zás.zlóva,l takartak le, 
a koporsó elött egy csendőr ezredes haladt könnyes s2Jemmel s kezében 
csendörkalapot vitJt. A templomban a gyászszertartást Ábrahám Dezsö 
ref. püspök vég'ezte. A sírnál Horváth Sándor zls., helyi csoportve2Jetönk 
• 'ldott megható búcsúbeszédet, majd baráti köre nevéhen vitéz Sere-

István tb. csendőr búcsúztatta. A sok koszorú és V1iráJg közt szere
pelt a MKCSBK és MHBK hatalmas lwszorúja. Nagyhetényi szds. kivá
ló tiszt volt, többek közt az Ungvári tanzlj.-nél szolgált és résztvett Kár
Oátalja vi3szafog,lalásában 1939-ben, hol kiérdemelte a Signum Laudist 
Iladiszalagon és kardokkal. Áthely,ezés'e u~án is évekig emlegették nemes 
Inagatartását alánendeltjei. Utoljára lévai sznypk. volt. GyászolJák őz
\legye, Csilla, Melinda és Zsolt gyermekei, bajtársai ás, barátai. Halálá
\'al a ha,rmadik s egyben az utolsó csendŐr századost veszítettük el a 
környéken. 

Vitéz Jánky György g. fihdigy., az ungvári gazda:sáJgr hivatal utolsó fö
~~e 62 év'es korában 1973. június 5-én Feldbach-ban, Svájoban szívro
'I4QIl következtében váratlanul meghalt. A helyi szanatórium kertésze 
tolt, hol hat napon át keményen dolgozott, ,színes V1irágai ezer és ezer 
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svá:jci betegnek adták vissza az életeröt és a gyógyulást . . Az utolsó n ap 
délutáJnján munkatárs ad az üveg:házban holtan találták. Kórházi elöljá. 
rói szerették és becsülték, számára megható teinetést rendeztek. Holt. 
test ét elégették s felesége és fia, kik Magyarországból jöttek erre az al. 
kalomra, a hamvakat hazavitték. Temetése megható szertartá ssal fo lyt 
le június 12-én a rüti temetőben. Nemcsak svájci barátai és munwatársai, 
hanem a környék magYaJI"jai és Délnémetors.zágból érkJezrett csenidör baj
társai is megjelentek a gyászszerta,rtáson. Vitéz Tavassy Lajos ezds. köny. 
nyes szemmel mondana bÚcsoÚbeszédét. Dr. Kerényi György rk. lelkész 
nemesv'ere1Jü beszédet mondott koporsójánál, az elhunyttal sz.emélyes ba. 
rátságban állott. Egy svájd pap németnyelvü komor sz·ertarrtással ve· 
zette be a temetést. Koporsóján ott állt sok-sok virágosokor és koszorú 
~özt a MKCSBK hatalmas nemz,eUszínü koszorúja is. . 

Vitéz Já:1k y GyörGY g. fh:dgy, halála igen súlyos veszteségünk! 
Emlékszünk, mily nagy szeretettel és igyekezettel szerel te fel évröl 
re az ungvári tanzászlóalj próbacsendöreit! Háborús bevetések után sze
mélyesen járt a zlj. körletéhen s nemcsak anyaggal, hanem jb szóval és 
tettekkel állandóan segített. Gazdásztiszt volt, de bajtársi s zÍVle , tudása, 
segítőkészsége felért vagy tiz csapattiszttel. Az összeomlás után nyu· 
gatról hazament, a' kommunisták elfogták és megJhurcolták Több eszten· 
dőt börtönben és internálótáborban töltőtt. 1955-ben menekült át a vas· 
függönyöq, a svájci- határon átús.zott egy folyón s menedéket kért, amit 
meg i:s kapott a svájci hatóságoIktól. A központtal élénk kapcsolatban 
állott, az ügyvezető többször sz·emélyesen meglátogatta Svájcban. Sok 
s~emélyes élménye á1név alatt jelent meg a Bajtársi Levélben. Vitéz J ál1Jky 
Kocsárd vezds., volt honvédeImi miniszter unokaöccse volt. A MKCSBK 
láthatatlan köteléke V'i.1ágszerte lehajtott fejjel és wönnyes szemmel tis~· 
teleg! Az ungvári tanzlj. hösi halált halt tisztjei és legénysége pedig a 
Hadak Útján fogadták a hazatérő nemeslelkű Bajtál1sat! 

Nagy János örm., a porosköi őrs járörvezetöje 1973. június 12-én Spa
nyolországban gépkocsibaleset köv·etkeztében életét veszítette. Egy n 
európai szállítócég alkalmazottja volt s jóformán állandóan úton 
Európa összes orszlágában. trói tehetségiét az a sok megható szép cikke 
bizonyít ja, melyeket szolgálati élményeihől ír.t évröl éV'l"e a Bajtál1Si Le
vél számára. Volt elöljáróit és a sZQrvjetmegszálIta Úhazában é'1ö baj tár· 
sait az emlékek nemes szemüvegén át közvetlenül vetette papírra estén
kint, mielött pihenőre tért. Az Úhazá:ban özvegye és két fia gyászolja . 
. . Dr. Hász István tábori püspök, a m. kk. f.egyveres erők püspöke 1973, 
január 27-én 88 éves korában hosszú betegség után Svájcban elhunyt· 
1929-ben nevezték ki táborti püspökké Zadravecz ISrtván tábori püspök 
utódjaként. Feladatát, a honvédség és csendörség le}ki gondozását példá' 
san látta el. A csendöröket nagyon szerette s számtalanszor tett látoga
tást a budai csendör laktanyában. Az emi:giráció kezdetén egy s·vájd kO-
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lostorba vonult, de kapcsolatát mind1g fenntartotta a katonai és nemze
ti körökkel. A Szent László Társaság és R.end püspökewént résztvett 
több ünnepségen Svájcban és Németo.rszlágban. Szíve annyka magyar 
és katona volt, hogy nem ismert külöiI1Jbséget katolikus és protestáns 
között. Megható temetésén sokan jelentek meg, a szertartást Mindszenty 
József hercegiprímásunk végezte. Utolsó kívánsága az volt, hogy h~ila 
utáil1 Kishéren temessék el. A kommunisták elutasították kérését. Holt
teStét új hazája: Svájc fogadta be. 

Papp József őrmester 1973. február 7-én Melbourne, Victoria, Ausztrá
liában szívroham követk·eztében meghalt. Ausztrál felesége későn érte
sítette bajtársait, így a temetésén margyar részröl alrig jelentek meg. 

Pető F er'ene őrm, járőrvezető eltünt 1945-ben. 
Oláh Ferenc őrm, járőr társ elhunyt 1963-ban. 
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Oláh Ferenc örmester, a nagylondai örs jál"örvezetöje (dé si szárny) az 
Ohazáhan 1963-ban gyomorbetegségben meghalt. A világhíressé vált 
csendőrlevelezőlapon járőrtársként szerepelt a Járőrvezew: Pető F e.. 
renc őrmester 1945 után eltünt, a központ a mai napig nem tud róla. 

Bodnár Lajos szakaszvezetö, öregkanadás bajt ársunk 74 év,es korában 
1973. januárjában szívroham következtében meghalt. Guelph, Ontario, 
Kanadában temették el. Ri,atal év,eiben a Felvidéken szoLgált s a cseh 
me~szállás után kivándoroLt. Kis gépüzemében s,zívesen alkalmazott ma
gyarokat. 

Vincze György fötörm. 69 éves koráJban Nagymákfán, Vas vm.-ben el
hunyt. A kommunistálk zaklatJása sdettette halálát, földjét elvették, házá
ból kHakoltatták, a háború után Kistar'osára intemáltáik, majd Tatabá
nyán a csÖ. büntetöbdgádhan dolgoztattátk, többször kegyetlenül me.~
kínozták. 

Simon János lovas fötörm. 1973. február 16-án 72 éves konában Beth
lehem, P,ennsylváIlJia, USA-betn tüdörálk következtében meghalt. F'ebruár 
20-án temették, a szertartást Abrahám Dezső ref. lelkész végezte. Simon 
fötörm. két évtizedig szolgálta egyházközségét, milJlJt pl"esbiter, tipusa 
volt a csendes" szolgálatkész lovascsendömek. EmigJráns éroemeiért Szent 
Lás,zLó loy;agjáVlá avatták. Temeté.sén résztvettek helyben élö baj-táJrsai, 
a szomszéd csoport New Brunsw1ok-ból vi:rágot küldött ravat alára. Öz

barátai 

Simon Jámos 1. főtőrm a koporsóban, Bethlehem, Pa. USA-ban . 
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Györfi János I. fötörm., a mesztegnyöi ö,rs. utolsó pk.-a (~aposvári o~z
ály marcali i szárny) 1972. aug. 7-én két eVI szenvedés utan gyomorrák
~an' meghalt. Somogyszobon temették el. A temetés u tán 32 éves taná r 
fia nyuga tra disszidált. . . 

Kiss Miklós ö,rm. 1972. márciusában Los Ang,eJ.es, Kalifornia, USA-ban 
ákbetegség és hosszú szenvedés után elhunyt. Holttestét elharnvasz
~ották. Helyi csoportvezetönk és helyettese virágot vittek koporsójára. 

Bajtársaink emlékét kegyelettel megörizzük! 

Hajas Ist'Yán tb. csend ör hosszú betegség után 80 éves korában Rou
baix, Franciaországban 1973. januárjában meghalt. Nevét híreslsé tette 
a Kakastollasok" c. megható verse, mely az emig rációban közismert. 

Ürbin Gyö~gy, t. tábori csendör NyLregyházán 1972. jan. 19-én 83 éves 
.orában elhunyt. Victoriában élö fia , Urbin János szakv., menye, özve
gye. 3 otthon élö gyermeke és 11 unokája gyászolják. 

vith S zilas!! László tb . f hdgy, színmüvész 
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Vitéz Szilas sy László t. fhdgy., tb. csendör, a hazai kiváló szinművész 
1972. tavaszán rákbetegség következtében fiatalon Sao Paulo, Brazíli
ában elhunyt. S21el'eczky Zita, a Nemzeti Szinház művésznöje, tb. csend
őr az emigráns sajtóban megható szavakkal búcsúztatta. Temetésén meg
jelentek a helyi bajtársak és letették a MKCSBK koszorúját. Vitéz Szi
lassy László kiváló hazafi és hös katona volt, sao-paulai rendezvénye
ink,en gyakran megjelent, csö. bajtársait igen szerette. 

id. Lukáts Béla, BM. számtanácsos, a csendörök bélJrátja, ifj . Lukáts 
Béla tb. csendőr édesapja hosszú betegség után 1972-lben Los Angeles, 
Kalifornia, USA-ban meglhalt. Helyi csoportvezetönk koszorút helyezett 
a koporsójára és képvi'selte a MKOSBiK-t. 

Nemes Falussy Miklós tb. zls. 1972. decemberében szívroham követ
,kez.tében hi.rtelen meghalt. Johannita és Szent László lovagja volt, az 
Oha.záb3Jn a Magyar Nemzett Bank alkalmazott jaként dolgozott. A cs,en 
öröket ig,en sz'erette, r-endezvényeiken gyakran megjelent. Temetése ó 
ási részvéttel zajlott le Torontóban. 

Vitéz Magyarosy Sándor vezds. a M. Kir. Légi,erök utolsó pk. -a Cle
veland, Ohio, USA-ban 1972. aug. 17-én hosszú betegség után elhunyt. 
Igen népszerű ember volt, a csendör rendezvényeket mindig látogatta. 
1971. nyarán megszemlélte a csendör laktanyát és múzeumot és a látottak 
f,elett elismerését fejezte ki. Madarász Ernö g. s~ds. apósát veszítette el. 

Wolfné,Olchváry NUlvius Éva 1972. július ll-én igen hosszú szenve
dés után rákbetegségben Bm.ckton, Mass. USA-ban 51 éves kOlrában meg
halt. HolttesItét elhamvasztották, néhai tá!bornokunk: Olchváry Milv,jus 
Attila vörgy. leánya volt. Édesanyja és 14 éves Éva leánya, kis hason
mása gyás.zolja. 

Jászay Istvánné, Jászay István örm. feleség.e 1972. okt. 13-'án Melbur
ne, V:ictoria, ArusoztráHában rákoperáció következtében meghalt. A teme
tésen a MKCSBK-t Antalffy Pál örgy. képvis,elte. 

Majsay Ottmámé, Majsai Ottmár tib. öngy. Éva felesége 1972. okt 
berében szívroham következtében Sydney, N.S.W. Ausztráliában elhunyt . 
Komoly, a magyarságért élö és dolgozó asszony volt. Temetésén óriási 
részvéttel nagy magyar tömeg jelent meg, koporsóján ott volt a MKCS 
BK kosz'Onúja is. . 

Özv. vitéz BOKOR JANOSNE, arany vitézségi érmes 82-es Vasszékely t i
zedes özvegy.e 1972. novemberében Udvarhely vm. -ben, Er1délyben meg
hal,t. A~ elhunytban Kiiss Károly örm. feleség.e Torontóban édesanyját 
gyaszol]a. 

Száraz András tv. gyak. Édesanyja 89 éves korában az Ohazában el
hunyt, 

Noel Péter okI. mérnök, tb. csendőr Édesanyja 19730 februárjában 84 
éves korában az Ohazáhan meghal t. 
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Daruváry Imre, a magYéLrszá,rmazású híres francia' politikus: Yves de 
Daruváry fia Korzika szig.etén autógázolás következtében 15 éves korá
ban elhunyt. A Párizsban tartott gyászmisén a MKCSBIK helyi csoport
vezetője: Máthé Jenö őrm. fejezte ki a csendőr bajtársak együttérzését a 
megtört édesapának, ki egyetlen fiát veszítette el. 

Fogarasi József alhdgy. Huga Erdélyben, Öccse az Ohazában 1972-ben 
meghalt. 

Kürthy GyÖl1gy, Horváth Sándo,r zls. felesége, Kürthy Zsuzsa ~,z:;nmű

vésznő édesapja 91 éves korában, Budapest,en elhunyt. 
Prenzberger Fe'renc, a csendőrö'k által nagyon ti'sztelt Feri Bácsi, Bán

di Bertalan tb. fhdgy. apósa Welland, Ontario, Kanadában 1972. novem
ber 10-én elhunyt. 

Ertl Rudolf, ugyancsak a wellandi c~,endőr bajt.ársak népszerű Rudi 
Bácsija 66, éves korában szívroham következtében WelIandon 1973. f 
ruá,r 28-án meghalt. Szerette a csendőröket, házában mind szívesen la
tütt vendégként jöttek össz,e a bajtársaink. Oshawán, leánya és veje lak 
helyén t,emették el. 
.. Neiner Ferenc, szintén a niagaravidék.i csendőrök barátja, ,volt szek
szárdi földbirtokos, 1972. Húsvétvasárnapján szívroham következtében 
69 éves korában elhunyt. Étetében résztvett minden csendőr rendezvé
nyen, bajtársaInk nagyon szer,ett'ék és tis.ztelték. Temetésén nagy szám
mal jelentek meg barátai és ismerősei. 

Ki'ss Fer,enc g. fhdgy. Édesapja 1972 nyall"án az Ohazátban meghalt. 
Ruzsa László vendéglős, a torontói Európa, majd Kárpátia vendé~lő 

tulajdonosa 70 éves korában Torontóban, 1972. július lO-én hosszú be
tegség után, agy tumor következtében elhunyt. Életében népszerű, ked
velt alakja volt a torontói magyar társadalomnak. Több c~endőr bajtárs
nak adott munkát v,endéglőjében emigrációnk kezdetén. a torontói cso
portunk ünnepli vacsoráját több alkalommal rendezte az Európa vendég 
lőben Ruzsa Laci bá' segítségével. A kÖZJponti vezetőség ügyvez,eC' 
törzsvendégei közé téLrtozott, aki vitte az elhunyt koporsóját is. 

Dr. Nagy Zoltánné, Dr. Nagy Zoltán t.o. hdgy .. a MHBK kanadai h. 
föcsoportv,ezetöjének, a cső. bajtá,rsak néps.zerű orvosának Ilona felesége 
fiatalon, vá,ratlanul Torontóban 1973. május 3-án ,elhunyt. 

Nyerges-Bognár Lajosné sz. Bodócs Magdolna 1973. június 20-án To 
rontóban hirtelen elhunyt. Az uto.lsó éveiben szív'betegségben szenve
dett. Honvédtliszt urával urával együtt cseondőrbarátok voltak s sokszor 
megj,el,ent,ek torontóI rendezvényeinken. A MKCSBK kÖZipont koszo.rú t 
küldött koporsójára. 

Dr. vitéz Nyíregyhál?:y Pál t. szds., Nyíregyháza vá,ros utolsó polgár 
mestere, a Magyar Y'i.tézi Rend Zrinyi Csoportjának vezetője, a Kana
dai Magyarság múnkatársa és a szabolcsi rovat írója (Nyírség) 1973, jú
nius 22-én rövid szenvedés után 79 éves koráJban Torontóbaon elhunyt. 

26 

Nagy csendörbarát volt, a csendőrséget kiválóan ismerte, velük halálá
ig szoros kapcsolatot tartott. Halála az egyetemes emigráns magyarság 
súlyos és pótolhatatlan ves.ztesége. 

Takács Árpád őrm. Édesanyja 1973. január 12-én elhunyt, Makón te
mették el az elöbb elhunyt Ura mellé. 

Hozzátartozóink, barátaink emlékét kegyelettel őrizzük! 

A legmélyebb együttérzésünket fejeztük ki az emigráns csendőr ne
vében Nt. Seiress Ödön torontói ref. lelkipásztornak és FeleséO'ének kik 
aut~balese.t következtében elveszítették egyetlen 20 éves, dec;.ék ~gye
tem,~ st~ ~:.ukat! Há~om egyetemista jóbarát 1973. januárjában síkirán-

"').ll.~srol .. JO~: .~aza Eszakontari?bó.I. ko.cSijuk a jeges úton megcsúszott 
trs osszeutkozott egy nagyamenkal Cadillac kocsival. A három diák azon

nal meghalt. 

Gyógyulást kíván.unk a következő Bajt.ársainknak: 
Vitéz Györky János g. fhdgy. súlyos tüdő és mellhártyagyulladást vé

s.zelt át 1972 telén, 

Vitéz Tavassy Lajos ezds-t 1973. januárjában operálták, Németország
ban, 

Fehérváry Ferenc őrgy. több könnyű operáción esett át Torontóban 
~r. ~itéz Hertelendy Béla tb. cső.-t bénuMssal 1972. márciusában a bad~ 
I'SchlI kórházba szá.JIították Ausztriában. állapota súlyos 

Kóbor László fhdgy. Argentinában lábát törte létrárÓl leesett 
Várhalmi János őrm.-t üzemi baleset érte Los A~geles - ben, munk'a köz

ben lábán megsérült , azóta felgyógyult, 

V~t~z T,a~y Árpád Öirgy.-ot Ausztriában operálták, állapota javul. 
VI~~~ Klraly G~ul~ ezds. még mindig kenyérkereső munkában dolgozik 

,-azlllaban, a tulhajtott munka következtében sorozatosan betegeske
tt, 

Antalffy Pál őrgy. egy újabb enyhe szívrohammal került kórházba Mel
burne- ben, feleségét pedig operálták, 

F~r~,as-P:.'szté1i Ödön törm.-t munkahelyén, gáz.robbanás következtében 
súJ vc<: é?-é~i' ~el::ek érték, látáoát ~z:nte elveszítette. 
Sza~ó Dénes alez.-t autógázolás érte Montreálban, azóta felgyógyult, 
Kovacs György II. főtőlrm.-t Yancouverben egy autó elütötte, lába há-

rom helyen eltörött, állapota gipszbe n javul , 
K~I,tsár ,Lajos ,~lez. ~yomorműtéten esett át Londonban. Angl!ában, 
Vlrag Jozsef torm sZIvrohammal kórházba került Torontóban 
v., B" ~. v. tő,rm. szívrohammal kórházba került. azóta felgyó~yult, 
Palhazl Andras tőrm. súlyos operáción esett át Kitimaton 
Körmendy János őrm. felesége lábát tö,rte W ellandon. ~zóta felgyó-

gYul~ . 
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Tamanné Várhalmos Rozália szintén lábát törte Sao Pauloban, 
Máté János v. törm. felesége szívoperáción esett át 1972 ösren Toron-

tóban, . 
Högye Miliály örm. hosszú betegség, baleset után felgyógyult Francia-

országban, 
Szabó Miklós zls. -t érszükülettel operálták Amerikában, 
Hangodi István alhdgy.-ot 5 újabb szívroham érte AusztráliáJban, 
Bodó Antal örm. szemoperádón esett át Rochester, USA-han, 
Száraz András t.V. gyak. felesége súlyos beteg Stuttgart, Németor

szágban, 
Poroszlai Antal örm. -t operálták Bethlehem, Pa. USA-ban, 
Boros István szakv. sérvbántalmakkal szenved Torontó, Ont. Kanadá

ban, 
Bogsányi J():zsef ezds. betegségéböl felgyógyult és ismét töretlen 

vel, szakéntelemmel igazgatja a sydneyi s.zt. Erzsébet Otthont. 

Ifjúságunk hírei: 
Vitéz szendi Csaba, vitéz Szendi József örm. fia a syracusei egyetemen 

elny,erte a B.A. fokozatot s utána a Miidland Bankban folytat ügyvez.eté
si gyakorlatot. 

Annus Tibor, Annus Péter örm. fia kórházi bakterológus d~plomát nyert 
Perthben, Nyugat-Ausztráliában. Huga: Annus Zsuzsanna, (Annus Pé
ter őrm. gyermekei) okI. tanítónö lett. 

Tóth József, Tóth Jáno.s örm. fia a michigani Ann Arbor egyetemen 
gépészmérnöki oklevelet nyert és azonnal a detroiti Ford autógyár mér
nökévé nevezték ki. Spedalizálta magát az autók elektromos berende
zése,inek t erve.zé sé re. Legutóbb ö szereltette Nixon USA elnök kocsi} 
ba a v1illamosságot. Utóbbi nemcsak szakmai tudást jelent" hanem poli
tikai megbízhatóságot is! 

Ifj. Sipos János kitüntetéssel érettségizett New Yorkban s tanulmá
nyait Washingtonban, a Georgetown egy:etem külügyi tanszékén folytat
ja, növére: Sipos Gizella a pittssburghr egyetemen folytatja tanulmánya
it. (Sipos János örm. gyermekei.) 

Tarnóy Gyö.zö, Ta.rnóy Gyula fhdgy. fia kitüntetéssel érettségizett Nia
gara Fallson, Ontaflióban s tanulmányait a waterlooi egyetem építészmér
nöki karán folytatja. 

Koroknay Margó Alexa, Koroknay Sándor szakv. leánya kitünöen érett
ségizett LincoLn Park, Michiganban s tanulmányait a 'detroiti egyetem 
bölcsészkarán folytatja. 

Szabolcs Ursula, Dr. Szabolcs József szds. leánya sikerrel érettségi
zett St. Thomas, Ontarióban, majd hosszabb európai útra indult. 
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Ifj. Seregélyes Márton B.Sc. kitüntetéssel szerezte meg a M. Sc. foko
zatot a fizikában és a felsö mennyiségtanban (Sel'egélyes Márton fötörm. 
fia) s tanulmányait a Kingston-i egyetemen folytatja. 

Vitéz Szatlunáry Kara 1973. májusában a londoni (Ontarió, Kanada) 
egyetemen elnyerte a M. Sc. (mester) fokozatot a fiz'ikáJban és a felső 
mennyiségtanJban, 

Warrenné Szathmáry Emöke 8 esztendeig tartó egyetemi tanulmánya
it végi!g kitüntetéssel végezve letette utolsó vizsgáit a torontói egye
temen és 1973-ban Ph. D. doktonHusát várja az antropológiai tudomány
ban. 

Domokos Marietta, Domokos Sándor fhdgy. leánya jeles eredmény
nyel érettsé?izett W,innipegen, tanulmányait a helyr egyetemen folytatja . 

Kocsis Iren, Dr Kocsis Lóránt o. hdp. örm. leánya kitűnően érettségi
zett Wíinnipeg városban s tanulmányait az egyetem bölcsészkarán foly
. at ja. 

Barabásné Csöndör Elvira B.A., Csöndör József fötörm leánya, a los
angelesi egyetemen elnyerte a M.A. fokozatot. 

Noel Andrea, Noel Péter tb. cső. leánya Edmontonban kitűnően érett
ségizett s tanulmányait az edmontoni és a new-york,i egyetem bölcsész
karán folytatja. 

Honos György, Dr. Honos Ervin hdgy. 15 éves fia hat esztendej.erangelsö 
a középiskolában. 

Kerekes Attila US repülőszázados, vitéz csendőrfiunk. 
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· . Ifj. Kádár Ferenc, Kádár Ferenc szakv. fia elnyerte az elektron- tech-
nológus oklev.elet Antibesben, Franciaországban. . 

Magáth András őrm. fia: Magá!h István 1972 tavaszán Buenos AIres-
ben megszerezte a gépészmérnöki oklevelet. . 

Jegeny.és László US tőrm.-t, ki a vietnami háborúban két sor vltézs~
gi érmet érdemelt ki, békeszolgálatában újabb eli~merés. ~rte: 15 ~:n
kai államban ő sorozta a legtöbb önkéntes katonat s kivaló munka)aért 
elnöki oklevelet kapott. 

Kerekes Attila, US repülőszázados, Dr. Kerekes László ~zds. fia ma-
gas amerikai' vitézségi érmet nyert (Air Medal) Délkelet Azsiában fon
tos és veszélyes bevetések sikeres végrehajtásáért. 

Csendőr gyermekeinkre büszkék vagyunk, elörehaladásuknak, siker:
iknek örvendezünk, hisszük, hogya befogadó új haza hivatalos nyelve~ 
tökéletesen bírván nagy szolgálatokat fognak tenni Magyarországért 
Szívből gratulálunk nekik s további életükre Isten áldását kívánjuk! 

Szívből ,gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a következő csendőr 
Gyermekeinknek: 

Szabó Julianna M.A. (vitéz Szabó Árpád őrm. leánya) 1972. okt. 14-én 
esküdött örök hűséget Windsor, Ontarióban Michaliszyn Teodor M.A. , 
US. hadnagynak a magy"ar ref. templomban a református és görög kele
ti ritus szerint. Az esküvőt 500 főnyi fogadás és vacsora követte, melyen 
igen sok cső. bajtárs jelent meg, köztük a To.rontóból érkezet! közpon
ti ügyvezető is. Az ifjú pár Windsorban telepedett le, ahol Jultska a St. 
Clair kollégium tanárnöje, ura pedig Detroitban egy nagy gyárvállalat 
elnökének személyi titkára. 

Pintér Mária, Pintér László szds. leánya, 1972, július 22-én eskü?ött 
örök hűséget Montreálban ifj. primor udvarszéki és szentteleki Thököly 
Imrének a Magyarok Nagyasszonya rk. templomban. A fényes esküvö 
többszázan fejezték ki jókívánságukat az ifjú párnak és az örömszülök-
nek. 

Lázár Elemér Kanadai Királyi Csendör 1972. október 28-án Vancou-
verben a Magyarok Nagyasszonya rk. templomban feleségül vette Haj-
tó Juditot. 

Flórián Zsuzsanna tanítónő (Flórián Gyula alhdgy. leánya) 1972. júli -
us 14-én London, Ontarióban férjhezment Dr. Stanley Róbert ügyvéd
hez. Az ·esküvői szertartást a londoni egyetem kápolnájában tartották. 

1972. július 15-én Vida László, Vida Jó.zsef őrm. fia esküvöjén jelen
tek meg a chicagói bajtársai'nk. 

Feke Ferenc, Feke László szakv. fia 1972. június 24-én tartotta eskü
vöjét Griffiths Virginia Lujzával az islingtoni anglikán templomban. Az 
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esküvöi szertartáson, majd a fogadás on több bajtársunk jelent meg, köz
tük nr. Szalontai Sándor g. fhdgy., helyi csoportvezetö köszöntötte az 
ifjú párt. 

Annus Tibor, Annus Péter örm. fia 1972. aug. 5-én tartotta esküvöjét 
Perth-ben, Nyugatausztráliában Crifasi Lindával, a highgatei Szent Szív 
rk. templomban. 

Bodnár Emőke, Bodnár Gábor tb. hdp. örm. leánya 1972. október 28-
án esküdött örök hűséget Hamza Istvánnak a passaici Szent István rk. 
templomban. Az esküvön és az azt követö fogadáson s.zázan jelentek 
meg, föleg cserkészek és a Bodnár Család barátai, tisztelöi. 

Fadgyas Csaba, Fadgyas László fhdgy. fia 1972. aug. 26-án kötött há
zasságot Geelong, Victoria, Ausztráliában Oakes Thelma Joan-nal, a ba
terfordi református templomban. 

Baiogh Patricia, Balogh Jenö francia eje. szds. leánya, csendörbarát, 
72. dec. 29-én Torontóban esküdött örök hűséget Aranoff Oleg-nek, 

emigráns orosz szülök francia fiának. Az ifjú pár Franciaországban te
lepedett le az esküv ö után. 

Bogsányi Dénes, Bogsányi József ezds. fi·a 1971. okt. 28-án tartotta es
küvöjét Canberrában, Ausztnália fövárosában Cleary Katalin Máriával. 

Tamjs Marianne, Dr. Tamás Gyula szds. leánya 1972. jan. 29-én eskü
dött örök hűséget Liverpool, N.S.W. Ausztráliában a Mindszentek rk. 
templomban Seny Zoltánnak. 

Lévay Zsuzsanna, Lévay Ferenc örm. leánya 1972. dec. 16-án esküdött 
meg Jedryk Jánossal Canberrában, Ausztrália fövárosában. Az esküvőn 
100 barát és bajtárs jelent meg, az ifjú párt Antalffy Pál örgy. köszön
tötte magyar és angol nyelven. 

Szertczy György örm. nagyapa lett, menyének 1972. okt. 24-én kisleá
nya született. 

Petri Béla csÖ. barátunk Gábor fiát 1972. decemberében Sydneyben a 
fogorvosi tudományok doktorává avatták. 

Néhai Láda József tb. hdgy. leánya: Klára 1972-ben sikerrel letette az 
orvostudományok könyvtárosi vizsgáját. 

McDonnelné Pekáry Zsuzsannának 1973. ápr. 28-án Tamás ki·sfia szü
letett Courtland, N.Y. USA-ban. 

Vitéz Darabont Ferenc tb. fhdgy. leányának: Horváthné Darabont Évá
nak megérkezett 1973. június 13-án második kisfia: István Péter San 
Francisco-ban. 

Ifj. Keresz,tes Lajos, Keresztes Lajos fötörm. fia 1973. január 27-én há
zasságot kötött Mc. Guire Patriciával Calgary, Alberta, Kanadában. A 
kedves esküvön több bajtársunk jelent meg. 

Ifj. Botond István, néhai Botond István szds. fia Új-Guineában dolgozik, 
a ma is létezö emberevök szigetén. Sok szerencsét kívánunk Pistinek! 

31 



Fodor Judit, Fodor Sándor szds. tanárnö leánya 1972. május l3-án férj
hezment Gilbert Kim Jánoshoz MeLburne, Victória, Ausztráliában. A 86 
főnyi esküvői vacsorán többnyú.re ausztrál rokonság és 4 csendör bajtárs 
jelent meg. 

Néhai Bagoly And~ás alhdgy. unokáJinak: Parád Jánosné Antal Jucinak 

1972. aug. l3-án Judit kisleánya, Antal Botond feleségének 1971. szept. 
6-án Botonid kisfia született Edmonton, Alberta, Kanadában. Dédnagy
mama Bagoly Néni gratulálunk! 

Bogsá.nyi József eros. leánya: Holmwoodné Bogsányi Klára 1972. júl. 
26-án életet adott a második unokának: Péternek, Kanadában. 

Tóth Imre örm. gyerme~einek: Palusekné Tóth Marikának 1971. jan. 
27-én Anna-Mária kisleánya, Tóth Laci feleségének másodi:k ria: Mihály 
Imre született 1970. július, 20-án HamHton, ill. Fort Ede, O ntarió , Kana
dában. 

' .. Bándi Alfréd, Bándi Bertalan tb. fhdgy. fia 1972. szept. l-én feleségül 
vette Prevost Gahrie1l4t Hamilton, Ontario, Kanadában, ugyanott a Mc
Maste.r egyetemen tanulmányait folyta:tja. 

Pál Imre tö.rm. Leányának: Horváth Antalnénak 1972. április 2-án Pál 
József-Antal kisfda született Montreál, Quebec, Kanadában. A ki:sfiú a má
sodik unoka. 

Csöndör József fötörm. J.eányának: Várallay Istvánnénak 1972. nov. 
30-án Antal István fia született Edmonton, Alberta, Kanadában. 

Dr. Jani Ist.ván szds. leányának: KIekner Lászlónénak 1972. jún. 3-án 
Tamás fia, fiának 1972. márc. 17 -én Sarah Anna 'k.isLánya született Syd
ney, N. S. W. Aus,ztráliában. 

Bogsányi J'ó'zsef ezds. fia: Borgsányi Dénes feleségének 1972. április 
23-án Canberrában, Ausztrália fövárosában Jolán-Katalin kisleánya szü
letett. 

Néhai Láda József tb. hdgy. Ildikó leánya és Ainderson Róbert 1971. 
június 26-án Sydneyben, N.S.W. Ausztráliában házasságot ~ötöttek. 

Pataki József szakv. fiának 1971. okt. 23-án Erika kisleánya született 
Montreál, Quebec, Kanadában. 

Ifj. Könczey Gyula (n. Könczey Gyula öngy.) f,iának kJsleánya szüle
tett Buenos Air,es, Argentináhan. 

Szívböl küldjük jókívánságainkat a köv,etkezö Bajtársatnknak házasság
kötésük alkalmából: 

Nagy György örm. 1973. március 8-án Sault Ste. Marie, Michigan, USA
ban feleségül vette Bodnár Terézt, Kovács Gyula fötörm. leányát. Az if-
jú pár Sudbury melletti erdei birtokukon él. . 
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Tamóy Gyula fhdgy. 1973. fehruár 9-én Niagara FaUs, Ontari'O, Kana
dában feleségül vette Bogdár Évát BuffalöbóI. Az esketési szertartást 
Fejes Lász},ó ref. J.elkltsz végezte. 

Sasvári JrÍJnos őrm. 

Hírek, közlemények, szerkeztői üzenetek: 

Domokos Sándor fhdgy. 121 oldalas csendör regényt írt "Megbünhöd
te -már a nép" cím alatt. A regényt folytatólagosan közölte a winnipegi 
"Kanadai Magyar Újság". A regény megörökíti egy fiatal cs.endörtiszt 
életét, kit alig avatnak fel, máris hadibeosztásba kerül, résztvesz a sú
lyos harcokban a Tisza mentén, majd a föváros védelmében, hol megma
radt embereivel szovjet fogságba esik. A szovjet fogolytáborok rémségei 
elevenednek meg, hol a föhadnagy legkiválóbb örmestere építkezés köz
ben életét veszti. A fogságot túlélö csendörök öt év után hazakerülnek, 
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de a sz~~ő~őldö~ új üldözés, kitelepítés, fogság kíséri életüket. A regény 
f~dgy. fohose tlZ évet szenved pusztán azért, mert csendőrtisz.tnek avat
ta,k, holott közbiztonsági szolgálatot sohasem teljesített, hanem katona
kent har~olt. A kö~yvből kiviláglik a kommunizmus minden aljas igaz
ságtal~nsag~. Az ú]~bb csendőr igazságfeltáráshoz szívből küldjük elis
n:.erésunket~ Ha a konyv nyomtatásban is megjelenik, a megrendelés kö
rulményeit közöljük bajtársainkkal. 

. Dr:. Szabolcsi Béla szds., arizónai- egyetemi tanár 1972 nyarán egyete
~Istalval Franciaorszá'gban folytatott tanulmányokat és a francia csend
orség vendége~ént, tanulmán~~ztá.k a francia csendőrség életét, k'ikép
zését. és. szolgala~a:t. A franclak Igen nagyelőzékenységgel viselkedtek 
arr:,en~al .látogatól~kal. Többek közt a párisi csendőrség, a "nemz.eti gár- )J 
d.a .tlsz t,l étkezdé]ében étkeztek, a nemzeti, gárda egyik angolul beszélő 
tIsztje kIsérte öket, végül díszelgést és sport bemutatót rendeztek tisz
tele~ükre. Vidéken pedig a francia csendőrség különleges alpes,i alaku
latal magashegységében véghezvitt heIikoptetres életmentést mutattak be 
a látogatóknak. Szívből gratulálunk nr. Szabolcsi szds. ' bajtársunknak! 

" ~gyancsak Dr. Szabolcsi Béla szds., egyetemi tanár az amerikai rend
o:ujságban: a "Police" I 972. áprilisi számában cikket írt a magyarorszá
gI békebelI rendőrségi kiképzésről. Cikkében a csendőrséggel foglalko
z.ott,. annak kemény és állandó képzéséről, majd kifejtette a csendőrség 
tlsztlkar.~na~ ~agas iskolai végzettségét, meIIyel első volt a világon. PI. 
a csendor tIsztIkar közel 30%-a jogi doktorátussal rendelkezett a többi 
egyetemi végzettséggel , vagy katonai akadémiával. A legénység szün
telen ki~ép~_ése é.s foglalkoztatása eredményezte, hogy Magyarországon 
a há~or~ elott szmte nem is volt kiderítetlen bűncselekmény s ezze l an
na~ Idej:.n Magyarország elsők közt szerepelt a világon. A mai am eri
kaI rendorség nem dicsekedhet ilyen eredménnyel. 

Dálnoki Veress Lajos vezds. szerkesztésében megjelent "Magyaror
szág hon:édelme" c. három kötetböI álló sorozatának első kötete. A könyv 
foglalkOZIk a II . világháború doni hadjára tával , hol \. sokszoros túlerő
vel .szemben a kegyetlen orosz télben a 2. hadseregünk odaveszett. Dál
nokI Veress Lajos vezds. úr könyvében a következőket írja a hadsereg
hez beosztott csendörökről: - "Nem volna teljes a kép, ha a csendőr-
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ségrő l megfeledkeznénk. Ahadrakelt hadtestekhe z beosztott csendörök 
1<öte l ességérzettől áthatott támasza.i voltak a parancsnokoknak. Az arc
vonal mögötti területoek rendj ének fenntartása jórészt az ő váll a ikon nyu 
godott. Öntevékenységük, megbízhatóságuk példa nélkül való. Ott, ahol 
csendőr állt őrt, nyugodtan alhatott az ember. A hadihelyzet romlásá
val a kiürített terüle tek csendőrségé t harci egységekbe von ták össze s 
mint ilyen, a harcban is mintaképe maradt az önfeláldozó katonának" -

A háromkötetes nagy mű á ra $25.-. a bankutalvány t küldjük a kö
vetkező címre: Dá lnoki Veress La jos, 12 Linacre Rd. London N. W. 2. 
England . 

Bajtársak segítsük az igaz történelemírást s rendeljük meg a köny
vet minél többen! A második és harmadik kötet nyomon követi az elö
zőket. 

Rev. Ruzsa Jenő ref. lelkész 1940-ben kiad ta a " Kanadai Magyarság 
Története" c. könyvet Hami lton, Ontari o, Kanadában. Azóta 33 év telt e l. 
Ruzsa Jenő most elkészítette könyvének napjainkig terjedő időt felölelő 
kéziratát. Ebben az új történelemkönyvben már szerepelni fog emigráns 
csendőr szervezetünk, a MKCSBK kanadai története is kivonatosan. Az 
adatokat, képeket a MKCSBK központ szolgáltatta a szerzőnek 

A "Délmagyarország Felszabadító Tanácsa" c. és Cl eve landban mű
ködő szervezet elnöksége nevében Homonnay Elemér, a központi mun
katörzs vezetője meleghangú levélben köszönetét és eli smer ését fej ezte 

. a Bajtársi Levélben megjelent délvidéki harcokról szóló megeml éke
éseinkért. Azóta is sok elismerő levél, telefonhívás futott he az emig

rán s laktanyába. Nem vitás, a muraközi partizáncsaták é l ethű , igaz le-
frása, vagy az újvidéki ügy valóságnak megfelelő közl ése az eddigi csend
örgyalázások után az igazság felé tartó útra visz i a fi gye lm et. Ne künk 
ez is kötelességünk, hogy igaz adatokat hagyjunk há tra a történelem szá
mára. 

A Magyar Vitézi Rend igen szép kiállítású tájékoztatój a, képekkel il
sztrált elismerő cikk keretében számolt be arról, hogya Vitézi Múze

a kanadai eszmei csendőr laktanyában helyezték el a csendőr mú-
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zeum pártfogása alatt. A Vitézi Múzeum kevésszámú, de nagy értékű 

katonai történelmi emléket öriz s a csendör múzeummal együtt kiváló_ 
an mutat, kiváló magyar propagandát végez. Köszönetünk a cikk író
jának: vitéz Radnóczy Antal vk. szds.-nak! 

A hazai irányított kommunista sajtó szüntelenül folytatja csendör gya
lázó cikkeit. A Budapesten megjelenö "Tükör" c. folyóirat 1971. dec. 21-i 
számában Bazsik Renata elvtársnő tollából a "Vaddisznók karm~iban" 
c. alatt hosszabb elmefuttatás jelent meg a sátoraljaujhelyi fegyházból 1944 
nyarán kitört délvidéki fegyencek csendör részröl . történö elfogás áról 
és megsemmisítéséröl. A cikkböl megtudjuk, hogy a hadbíróság nem mir 
denkit ítélt halálra a Délvidéken partizántevékenységért s ezeket a s ) 
toraljaújhelyi börtönbe csukták. 1944. márc. 19-én ezek a fegyencek ki
törtek, de az elfogásukra kirendelt csendörerök rendet teremtettek. A 
kommunista bosszú, parancsteljesítö csendöröket 25 évvel kés öbb vont 
felelösségre. Az elvtárséknak fáj az igazság, Moszkva kegyei ért futó 
Írónö elvtárs jobban tenné, ha maga tevékenykedne a disznóól körül! 
Halál a kommunizmusra! 

. Bajtársaink mind emlékeznek arra az örvendetes eseményre, amikor 
IS 1969. februárjában a clevelandi Csendör Család elnöke Toront6ba. lá
togatott és a nagy ünnepi helyi csendörnapon a MKCSBK központi ve
zetőségének ügyvezetőjével kezetfogva megpecsételték a csendőr emigrá
ció egységét. ~Ezzel elsimult- á"n zetelténfs, ami éveken át mérgezte b ' 
társi életünket. Ezt az öszinte kibékülést hosszas levélváltások követt 
a központi ügyvezető és a rangidös bajtársunk: vitéz attay Ferenc ez
redes úr között. A levélváltások eredményeként újjászületett a MKCSBK 
57 csoportja és szórványa, va.lamint a clevelandi Csen dör Család és 3 
csoportja közötti egység. Vitéz Vattay Ferenc ezredes úr a csendör emig. 
ráció felett 1972. december 28-án átvette a vezetést. 

A Vezetési Bizottság (VB) 35 tagja szerte a világban kiegészül és ren
dezödik a tragikus ha.lálozások ellenére. A központi vezetés marad T o
rontóban az év végéig. A Bajtársi Levél és az Egyesületi Értesítő rövid 
idön belül egyesülnek. Csoport jaink három világrész 40 országában, il
Ietve államában a helyi adottságaik szellemében működnek. A cha,rter-
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rel működö csoportok nevüket megtartják. Az emigráns laktanya, mú
zeum, irattár és könyvtár élethossziglan alapítója gondozásában marad. 
Itt örizz:ük meg az utókor számára ereklyéinket, iratainkat. 

Vitéz Vattay Ferenc ezredes úr, a MKCSBK vezetője bajtársi sz'ere
tettel köszönti a csendöremigráció minden egyes tagját, mint csoport ja
inkat. Egységet, jó munkát kíván minden Bajtársnak, ápolják a bajtár
siasságot és a csendör szellemet. Nézeteltérés esetén forduljanak hozzá, 
címe: Senor v. Ferenc Vattay, Renacimiento 3538, Los Polvorines (Bue
nos Aires), Argentina. Minden más ügyben Bajtársaink írjanak vá,Itozat
lanul a központi ügyvezetö címére. 

Calgaryi csoportunk körlevélIel fordult csoport jainkhoz és szórványa
inkhoz a vezetést és a Bajtársi Levél szerkesztését-kiadását az év vé
gén érintö kérdésben. Bajtársaink elött ismeretes, hogy a je'len köz~on
ti vezetés feladatát tíz éves működés után: 1973. december 31-én be
fe jezi. 1974. január 1-töI kezdve a Központi vezefés s a szerkeszté
se-kiadása más bajtársak gondjaiba , kerül. A központi ügyvezetö elég 
jól ismeri a csÖ. emigrációt, ezért a munka továbbvitel ére a calgaryi cs 0-

portunkat látta alka.Jmasnak, kikben volt is hajlandóság erre. Calgaryi 
bajtársaink azonban szeretnék, ha munkát 2-3 évente más és más al
kalmas csoportunk venné át s ezzel biztosítsuk szervezetünk fennma
radását 1981. február 14-ig, hogy megünnepelhessük Testületünlk 100 
éves születésnapját. Csoportja'ink szellem ét, alkalmasságát ismerve a köz
ponti ü &yvezetö a következö cso ort 'ainkra gondol: Calgary. Sydney, 
Adela'de, J...ondcn, Court~ r, nd N.Y. és Perth. Ezeknél a csopo.rtja,inknál ta
lálható me:g az a munkakészség, írói készség, áldozatvállalás és bajtársi 
l éle~-{., mely h~ztosíték a központJi munka tovább~helére. 

Külön sz'eretnénk, ha ez az átadás-átvétel épp oly simán zajlana Ie, 
mint ahogy 1963. december végén történt vitéz Király Gyula ezds. és 
vitéz Karsay Jenö alez. urak és a kanadai "nyolc" közt. Utóbbiak a fel-
kérést egyszerUen tudomásul vették és a munkát 1964. január l-én meg
indították. Bajtársaink ne féljenek a munkától, jelentkezzenek önként s 
mutassák meg, hogy él bennük a csö. szelIem!. 

A calgaryi körlevél 3. pontja félreértésre adhat alkalmat, amennyiben 
- azt írják: "ha csoport jaink aug. 31-ig nem válaszolnak, vagy az átadás

átvételhez nem járulnak hozzá, továbbá ha nem lesz 4-5 olyan aktív cso
port, mely a vezetést válIalja, akkor nincs értelme a központi vezetés 
Torontóból való elmozdításának." 

Ez súlyos tévedés, mert a kö~onti ügyv'ezetö és a BL sZJerkesztö-kia
dója nem gép! Tíz éven át végzett szakadatlan munkája egészségét meg
viselte, a napi kenyérkeresö munka után még 8 órai önkéntes közmunka 
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erejét felörölte. Ha tovább folytatná, elkerülhetetlen lenne egy szívro
ham, vagy idegösszeroppanás. úgy érzi, ezt egyetlen bajtársa sem kívánja 
tőle! A központi ügyve:rető elhatározása végleges: 1973. december 31-ig 
beérkező összes levelet, kéréseket elintézi, a BL-t még az ősz folyamán 
kiadja. 1974. január l-től kezdve egyetlen levélre sem fog válaszolni és 
egyetlen központi ügyet sem fog elintézni, mert a kikapcsolódás létkér
déssé vált számára. Véleménye szerint nem kell így megijedni a központi 
munkától, ha akad 3 derék bajtárs, kik rendelkeznek a szükséges képes
ségekkel, azok el tudják látni a. központi ügyvitelt és a BL szerkeszté
sét: az ügyvezető intézkedik, magnetofonba mondott levélválaszait egy 
bajtárs legépeli és postázza, egy bajtárs az anyagi ügyeket intézi és a 
pénztárkönyvet vezeti. Az ügyvezető pedig, mint a, Bajtársi Levél szer
kesztője, nap mint nap papírra veti és szedésre előkészíti a BL anyagát 
Természetesen ez a munka elveszi a szabad időt és a szórakozást és p 
henést is. De ha a jelen ügyvezető mindezt jóformán egyedül végezte 
tíz éven át, akkor elképzelhető, hogy három bajtárs minden különösebb 
moegeröltetés nélkül el tudja látni a napi levélözön, intézkedések, BL fo
galmazása, központi képviselet feladatát. Ha erre oly gyengék vagyunk, 
hogy nem akad jelentkező, nem érdemeljük meg a csendőr ne"et, hogy 
a m. kir. Csendőrségnél szolgálhattunk! 

Vár'uk a 'elentkezéseket, a sorr,endet később megállapít juk! Calgary 
kezdje el! 

Az ausztriai és olaszországi menekülttáborokba csendőr gyerekek is 
érkeztek, kik a központtal felvették a kapcsolatot s kivándorlásuk fo
lyamatban van. 

CSODABOGARAK : Egyik bajtársunk a következőket mondotta eso
portvezetőjének, mikor a BL javára kérte a hozzájárulásokat : - "A 
tisztek mikor adnak nekünk pénzt?" - Úgylátszik, a nyomda, a posta és 
a telefonszolgálat is ingyen dolgozik, mint a központi ügyvezető. 

Néhány csoportunknál erőre kapott a tartalékolás ösztöne! Sikeres 
csendörnapjuk, vagy piknikjük bevételét tartalékolják önmaguk meg
nyugtatására a köv,etkező alkalomra s vagy egyáltalán nem, vagy mé
lyen létszámukat megszégyenítő kicsiny összeget küldenek a BL-re és 
a központi ügyvitelre. 

Olyan csoportunk is akad, mely a csendőrnapi bevételt a nyári pikn i
kek gondtalan előkészítésére tartalékolja s a, Blrről teljesen megfeled
kezik! 
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Mind csoport jainknál, mind egyéni szórványban élő bajtár.sainknál eg~
re gyakrabban fordul elő, hogy a BL-re és a közp.onti ügyvltelr~ nem fI
zetnek, hadd rongálja a központi ügyvezető idegeIt a nyomda flgy,elmez-
tető levele, vagy telefonhívása. 

Sok bajtársunk egyáltalán nem fizet a BL-re, de elfogadja s ezzel el
követi az ingyenellátást, egyben ássa emigráns szervezetünk sírját! 

Nincs hasznunk a laktanyából és múzeurnból, messze van!" -, ír
ja '~gyik bajtársunk! Az nem számít, hogy a központ szérkhelyén sik~.rül~ 
egy igen reprezentatív intézményt a.lapítani, mely a legszebb testuletl 
és magyar propagandát szolgálja a kanadai hatóságok előtt, hol már 400 
látogató fordult meg! 

Kénem az ügyvezető elnök urat, vigye el a Szent László oklevelet és 
a j~IVényeket, elegem van! Az itteni bajtársak halálra szekiroznak!" -, 
'rja egy volt fiatal csoportvezetőnk. Kijelentése sokmindent. elár~l! 

Ezzel szemben száz elit emigráns csendőr még a távolból IS segIt! Jó 
szóval, anyagi erejével, biztatásával! Nélkülük az ügyvezető már kór
házban volna s talán a föld alatt szagol ná az ibolyát! Köszönjük Bajtár
sak! Az elit hordozza a terhet, önként, megértéssel. Csak bennük él az 
igazI csen or sze em. sai<. ők fogjáK meg a ni örök emlékül a MKCS
BK tervezés és kivitelezés alatt álló 25 éves jubileumi emlékérmét! ..A..W>
vetkező BL fényképen fogja bemutatni! 

FELHIV ÁS! SURGOS ! Csoport jaink, szórványaink azonnal küldjék be 
a Bajtársi Levélre szánt 10 dolláros fejenkinti hozzájárulást! A BL-t a 
nyomda nem szállítja ingyen, a posta nem viszi leveleinket ing~en, a t~~ 
lefon pénzbe kerül, főleg a vidéki halaszthatatlan hívások, az ugyve~~t.o 
gépkocsija csak benzinért szalad s azt ki kell fizetni, mikor bankba gyule
s.ekre, repülőtérre, temetésekre, nyomdába szaladgál s minde~ e.setben 
nagasabb helyeken a MKCSBK-t, mint világszervezetet képVIselI! ~re-
jét meghaladja a sok igénybevétel, az árak emelkednek, a .. BL-re ~.d9S~~ 

ok vannak még egy BL-t novemberben a régi szerke~zto fog kl~dnI. 
Ne hagyjunk minden gondot az ügyve:retőre, ő is éppen olyan bajtárs 
és ember, mint mindnyájan. SOS! SOS! 

Az utóbbi esztendőkben főleg a sumir őskutatásokat követő és egyre 
szaporodó sumir propagandában egyes magyar vezetők . önk~~álta :allá~
ala ítók léQ.tek fel és tovább mérgezik a nemzeti emlgrácIO amugy IS 
széttagolt teruletét, elvetik az újahb széthúzás magvát, a lel~i hasad.ás 
és csalódások utolsó magvát. Csendőr Bajtársak ügyeljünk! MI az emlg-
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rációban is hüséggel állunk bevett és elismert felekezeteink mellett, me
lyek évezredes és évszázados múltja, neveltetésünk emléke a magyar 
törvények meg tartása az emigrációban is kötelez! Az emigráns csendör 
tisztelettel szemléli Dr. Kótay Zoltán rk. lelkész, t. tábori lelkész, volt 
pápai delegátus kiállását az egyház védelmében! Küzdelmét helyeseljük, 
egyetértünk! 

Egyik bajtársunk írja: - ,,1944. szeptember közepén éjjel a mura
szerdahelyi ö!"söt szerb partizánok támadták meg, 8 csendört agyonlöttek, 
2 csendörnek sikerült a disznóólba menekülni és a támadást fegyver nél
kül túlélni. A partizánok ugyanekkor megtámadták az őrsparancsnok 

I~kását is: ki so:ozatfe.~yverrel védetke~et~ s támadóit elhárította. A P\ 
tIzánok kIraboltak az orsIaktanyát, elvIttek a csendör egyenruhákat, tol
las kalapokat és fegyvereket s így tevékenykedtek a hegyekben, megté
vesztve a lakosságot és a fegyveres erőket. Néhány héttel később egy 
egyesített honvéd és csendőr összpontosítás a fenti partizán erőket meg
semmisítette. Ekkor fordult elő a szinte hihetetlen eset, hogy a csáktor
nyai őrs egyik csendőre Manlicher puskával rálőtt egy vasutat géppuská
zó angol repülögépre, a pilótát eltaláita és a géi> lezuhant, majd lángba
borult." 

Felvétel ,a Ma~yar Vitézi Rend-be: 
Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezds. úr, a Magyar Vitézi Rend fő

kapitánya a Rend elöterjesztésére háborús érdemeik alapján 1972. dec. 
9-én vitézzé avatta a következö csendőr bajtársainkat: 

Dr. Kőrössy Zoltán százados-t, 
néhai Dr. Kun Imre százados-t, 
Zajacz József szakv.-t. 

Dr. vitéz Kőrössy Zoltán szds, néhai Dr. vitéz Kun Imre szds. és vi
téz Zajacz József szakv. urak elött a M. Kir. Csendörség tiszteleg! 
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Felvétel '3 Szent Laszló Társasá~ha és Rendbe: 
Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezds. úr, a Szent László Társaság és 

end kormányzója Magyarországért és a magyarságért végzett kiváló 
emigráns szolgálataik elismeréseként a következő csendőr bajtársain
kat 1972 és 1973 június 27-én Szt. László lovagjává avatta, őket tábori 
püspökünk még életében megáldotta: 

Várhelyi János örm., 
vitéz Szakály János őrm., 

Hamvas József tb. szds., 
Hamvasné Végp Klára. tb. cső., 

Baskay István tb. cső., 

Pallér József t. tiz., 
Spalowszky Mihály tb. hdgy., 
Bodó Antalné, csö. asszony, 
Rácz István szakv., 
Rácz Ferenc szakv., 
Takács Árpád őrm., 
ifj. Kuli Sándor, cső. rokon, 
ifj. Kuliné Gladys, cső. rokon, 
Peterdy Mihályné, cső. asszony, 
Légrádyné Jakab Márta, cső. rokon, 
Dr. Kocsis Lóránt t. o. hdp. örm., 
Domokos Sándor fhdgy., 
Varga István III. fötörm., 
Clementis Ádám szds. 

A Nagy Konstantin Lovagrend (Svájc) a Rend nagykereszt jét adomá
nyozta vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezds. úrnak az emberiség érde
kében kifejtett eredményes és kiváló munkásságáért, halála utá,,!2 tagjai 
közé felv.ette néhai Dr. vitéz Kun Imre szds.-t, Hamvas József tb. szds.-t, 
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Dr. Fráter Gyula szds.-t és Dr. Honos Ervin hdgy.-t, Dr Kocsis Lóránt t. 
o. hdp. örm.-t, vitéz Tamáska Endre szds.-nak a Rend arany parancsno
ki esiIlagját adományozta. 

A MKCSBK torontói csoportja 1972. május 7-én száz 'Ir -os szavazat
tal tiszteletbeli csendörré választotta Hamvas József hmtk szds .-t és fe
leségét: Hamvasné Végh Klárát idötálló csendörbarátságukért és a cso
port támogatásáért. A központi ügyv,ezető: vitéz Kövendy Károly szds . 
a torontói csendőrnapon : 1973. február 25-én nyújtotta át nekik a MK
CSBK jelvényét és igazolványát. 

Hamvas JÓtzsef tb . szds.-t a Jeruzsálemi Szent János (Máltai) Lovag
rend amerikai ága meghívta tagjai közé és a Rend északame rikai nagy
priorja: Dr. Sangusko-Formhals herceg, US őrnagy 1972. december 9-én 
a torontÓi St. James An.gli~án Székesegyház Szt. György kápolnájában 
több kanadai egyetemi tanár és ezredes közt, mint egyetlen magyar 
máltai lova á avatta. 

A clevelandi Árpád Akadémia vitéz Baranchi Tamáska Endre szds .
nak heraldkai munkássága, szobrászművészeti eredményei elismeréséül 
az Ezüst Árpád Érmet adományozta, ugyancsak vitéz Tamáska Endre 
szds.-t a Szent Lázár Lovagrend északamerikai magyar ágán ak kancel
lárjává nevezték ~i. 

A MKCSBK montreáli csoportja a 10 koronás magyar aranypénzt ado
mányozta ifj. Boros Gábor és Boros László c"endőrfiunkn ak , Ottawai 
egyetemi hallgatóknak kiváló egyetemi tanulmányaik elism eréseképpen . 
Szívből gratulálun~ , csoportjain:~ kövessék a montreáli p éld át! Ajándé
kozzák meg tíz koronás magyar aranypénzzel az érettségizett csendőr 

gyerekeket! 

A londoni Lengyel Exilkormány 1973. május 3-án a lengye l-magya r ba
rátság és kölcsönös együttmüködés fejlesztéséért a Lengyel Érdemrend 
arany fokozatát adománYElzta Hamvas Józs ef tb. szds.-na.\<, ezüst fok o
zatát Korponay Miklós vk. szds.-nak és vitéz Kövendy Károly szds .-nak, 
a MKCSBK központi ügyvezetőj ének . 

~ ~ 

A Magyar Cserkész Szövetség Intéző Bizottsága 1973 ta vaszán vitéz 
Kövendy Károly szds .-t öroegcserkész veze t ő tisztté választotta ké t évi 
időtartamra, az ausztrá lia i IV. Cse rk észkerül e t ped ig díszokl evelelét kül 
dötte meg vitéz Kövendy Károly szds .-n ak a cserkészmozgalom támo
gatásáért. A c\oevelandi Délvidéki Felszabadító Bizottság elnöks ége vitéz 
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Kövendy Káro ly szds.-t tb. tagj ává választotta a Bajtá rsi Levélben írott 
és a Délvidék ügyét szolgáló cikksorozatáért. 

~ ~ 

A cl evelandi Árpád Szövetség Dr. Jani István szds.-t meghívta tagjai 
közé és sydneyi irodalmi tevékenységéért Dr. Füry Lajos írótól átvette 
az Árpád re nd arany csillagját. 

",. ",. 

Mészöly Elemér vőrgy. úr, a MHBK vezetője a MHBK Jubileumi Ér
mét, majd a MHBK 25 éves Jubileumi Érmét és az Európai Fronthar
cos Keresztet adományozta Czapáry Zoltán tb . ezds.-nek, a niagaravidé
ki MHBK példáS vezetőjének; ugyancsa a 'MHBK 25 éves Jubileumi Ér
~ét adományozta vitéz Baranchi Tamáska Endre szds.-nak; a MHBK Ju
Illeumi Emléikérmét adományozta Horváth Béla törm.-nek és Bándi Ber
talan th . fhdgy.-nak, végül az Európai Frontharcos Keresztet vitéz Nagy 
Lajos fötörm .-nek az európai katonaeszmény szolgálatáért:"" 

A torontói csendőr laktanya és cs,endőr múzeum híre terjed. Ennek 
eredménye volt, hogya torontói Kanadai Királyi Katonai Intézet (Ro
yal Canadian Military Institute), a katonai tudományok és hagyományok 
fejlesztésére alapított intézmény vitéz Kövendy Károly szds.-t meghívta 
tagjai k özé és 1973. március 19-én tagjai közé választották és századosi 
rendfokozatát is elismerték. 

A MKCSBK központi vezetőségének ügyvezetője: vitéz Kövendy Ká
ly szds . 1973. március 9-én meghívást nyert egyelőadásra a torontói 
anadai Királyi Katonai Intézetbe (Rayal Canadian Military Institu-

te), hol a Kanadai királyi Ci;endörség (Royal Canadian Mou nted Poli
ce-La Gendarmerie Royale du Canada) altábornagy pa rancsnoka: Com
mii;Sioner W. L . Higgitt tartott előadást többszáz kanadai tiszt előtt a 
Kanadai Királyi Csendőrségriíl. Az előadás bevezetője volt annak az 
ünnepségsorozatnak, mely a kanadai csendőrség száz éves szereplését 
hivatott méltatni az ország területén fl melynek fénypontja Erzsébet ki
rálynő látogatása és szemléje lesz 1973. június-júliusában. 

Az ügyvezetöt bemutatták Higgitt altbgy. úrnak ki rendkívül barát
ságosan és figyelemmel érdeklödött a Magyar Királyi Csendőrség sor
sáróI 1945 után. A részletekbe menő jelentéstétel után az ügyvezetii a 
Bajtársi Levél példányaival, köztük a csendör laktanya és múzeum kép
sorozatával ajándékozta meg a RCMP híres felügyelőjét. A magyar 
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csendőrbajtársak számára közös fénykép is készült s Higgitt altbgy. úr 
az ügyvezető meghívására ígéretet tett, hogy később, mikor ideje meg
engedi, meg óhajtja látogatni az egyetlen magyar emigráns csendőr lak
tanyát és múzeumot. 

Higgitt altbgy. úr 52 éves, 1939-ben lépett a RCMP kötelékébe. 1.9.5 _ 
ben egy igen komoly állambiztonsági nyomozás során különösen kitün
tette magát s tőrm.-ből századossá lépett elő. Ezután karrierje nyile
gyenesen emelkedett, két évvel ezelőtt nevezték ki a RCMP felügyelőjé
vé és elérte a legmagasabb rendfokozatot. Kívánjuk, hogy életét és szer
vezetét : a Kanadai Királyi Csendörséget Isten áldása kísérj e! Mi ma
gyar bajtársak büszkék vagyunk arra, hogy kanadai kollégáink saját 
szabad hazájukban üninepelhetik a RCMP születésének száz éves évfor
dulóját! Igérjük, hogy mind eddig, ezután is halálunkig pártolj uk, tá
mogatjuk a magunk korlátolt lehetőségeivel új hazánk: Kanada köz 
állambiztonságát ! 

Eljen a RCMP, a Kanadai Csendőrség 100 éves születésnapján! 

Köszönetünket nyílvánítjuk a következő bajtársainknak kik a csend
őr laktanyát és múzeumot a lenti értékes emlékekkel, mú;eumi tárgvak
kal stb. gazdagították: vitéz Antal Mihály tb. szakv. négy szekrényt ké
szített és szállított saját költségén, Karacs László főtőrm. üvegszekrény t 
készített, vitéz Rácz István őrm. és Bodor Aladár szakv. kiváló állapot
ban lévő zu onyu at adományoztik, utóbbi járőrtáskát és posztó ~ad
rágot, is adomnyozott, a járőrtáskában azonossági j egy tokot, köpeny
gombokat és háborús sebkötöző csomagot is küldött, özv. Olchváry-Mil
vius Attiláné értékes Horthy és József tbgy. leveleket, szolgálati köny
veket, rendkivüli értékű íratokat adományozott, Urbin János szakv. új , 
fehér szolgálati kesztyűt, Zalán Zoltán festőművész két értékes, művé. 
szi képet ajánlott fel, Száraz András tv. gyak. fából faragott kisméretű 
csendőr mártírszobrot és egyenruha gombokat, Pallér József t. tíz kis 
kopjafát, Kozma Tivadar cső. barát a hármas Horthy generáció fénvké
pét, Gyldenfalk Aage tb. cső. a híres ' olasz csendőrség: a Carabinieri 
gyönyörű színes fényképeit, majd az Alcazart védő spanyol csendőrség 
dísz-fövegét, Palotás Géza fhdgy. bilincs-lakatot, Koroknay Sándor szakv. 
és Szombath László főtőrm. kitüntetéseket, Szombath főtörm. azonkí
vül régi papírpénzeket, vasúti igazolványt és értékes szolgálati fényké
peket, Fogarasi József alhdgy. értékes igazolványokat, vitéz Erdélyi 
István h. szds. szép Horthy fényképet, vitéz T.B.v. tőrm. huzattal ellá
tott csajkát és kulacsot, Székely Lajos cső. barát kis bronz ló szobrot, 
Dr. vitéz Nyíregyházy Pál t. szds. tiszti derékszíj at és vállszíj at, Ma
gáth András őrm. tábori lapot és magyar postai levelezőlapot, Nagy-
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somkuti-Mertse László tb. zls. egy Napoleon gipsz-szobrot, Takács Ar
pád őrm. ezüst Kossuth ötforintost, vitéz Tavassy Lajos ezredes zubbo
nyát, Haralyi-Fehér KárolyaIez. csendőrinduló kottáját, P. M. őrm. 

aranysarkantyúkat, Kiss Sándor főtörm több csomagban igen értékes 
fénykép-tablókat, oki r atokat, könyve.ket, a hirhedt yaltai egyezmény tel
jes szövegét, eredeti újságokat, szolgálati könyveket, rádió-távirász szak 
könyveket, Folkusházy, Al1tal tb. cső. édesa j~ néhai Folkusházy Lajos 
altbgy. kitü~tetéseit) .§zékely-Molnár Imre író értékes könyveket, Beke 
ls'tván cső. barát értékes Horthy tengerészalbumot adományozott a csend
őr múzeum számára. 

Wissky Zoltán őrm. bajtársunk 4 fiatalkorú leányával egy magyar ba
rátja meghívására Peruba, Délamerikába vándorolt ki a szabadságharc 
után, hol barátja méhészeti üzemet akart felépíteni. Időközben a bar
rát meghalt s Wissky bajtársunk a perui méhészetet anyagiak hiányá
ban nem tudta megvalósítani. Leányai . időközben felserdültek s fennáll 
a veszély, hogy a spanyoInyelvű lakosságba fognak felszívódni. Wissky 
bajtársunk kéri az amerikai, vagy kanadai földműves cső. bajtársakat, 
mentsék meg őt és leányait az elkallódástól, melybe önhibáján kívül ba
rátja váratlan halála sodorta. Kéri a nemesszívű földműves baj társa
kat, hozassák át Peruból Kanadába s megmentésüket leányaival együtt 
földműves munkával meghálálja. A segíteniszándékozók írjanak: Wissky 
Zoltán, La Merced, Chanchamayo, Via Tarma, Peru, South America. 

1972 nyarán több csoportunk pikniket rendezett, beszámolók érkeztek 
New Brunswickből, Hamiltonból, Montreálból és Torontóból. 

!Ir !Ir 

Montreáli bajtársaink 1972 nyarán a budapesti kommunista rádió 
"Szülőföldünk" c. adását figyelték, hol a következők hangzottak el: -
"Ertesülttink, hogy Torontóban a csendőrök csendőr és vitézi múzeu
mot alapítottak s ennek javára bankettet is rendeztek. Kiállították töb
bek közt Horthy Miklós vadászsapkáját,annak a Horthynak, ki a Novara 
fedélzetén annak idején legénységét megtizedeltette. Látható volt még 
József főherceg tábornagyi egyenruhája, azé a József főhercegé, ki AI
csuton 6200 hold földbirtokkal rendelkezett és a parasztságot nem en
gedte földhöz jutni. Amikor jött a háború, a parasztokat elküldte har
colni, kik nagyrésze sohasem tért vissza. A főherceg úr és családja a 
front közeledtekor ép bőrrel Németországba települtek. Kik is voltak a 
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csendőrök ? Vadállatok! A vadállat akkol' öl, ha éhes, a csendőr azon
?an a vadállatnál is alábbvaló volt, mert mindig ölni akart!" _ Köszön
Jük kom.munista-b.ol,sev,ista-hazug-szovjet szülőföldünk rádió! A gyilkos 
k?mmul1lsta bandItaktol, SzamuelIy és Rákosi fattyúitól mást nem is 
varhatunk ! Hazug hiradásuk elismerés számunkra! 

~ lassa~ s.záz és száz gratuláló levél, sőt látható elismeréseken felül 
e~!lk eU,ropal Alezredes Bajtársunk a következő, Farczádi Sándor bras
:-; ?~ , verset .k~ldte el a csendőr múzeum és emigráns laktanya megv~i
to]anak, vltez Kövendy Károly szds.-nak: 

A KONOK SZEKELY 

Az én lelkem Gábor Aron lelke 
Nagy biztatóm a szittya őserő! ' 
En a lehetetlent is megkísérlem, 
Legyen bármily nehéz, vagy vakmerő! 

Én a semmiből is ágyút öntök 
S a vant is eggy é teszem semmivel, 
Ha kell, leások a föld közepéig, 
De mibe fogtam, sikerülni kell! 

És törhetnek rám pénzzel, botta l, érvvel, 
Megkezdett munkám félbe nem hagyom; 
Inkább én halok meg, mint Gábor Aron 
Saját művén, egy izzó szent napon! ' 

f( ösz~njük Alezredes úr! A laktanya, múzeum, könyv és levéltár á ll, 
rr;c;gvalosult tény, ezideig 800 darab, mely 'gyre növekszik , 450 l ' tf)ga
tonk volt .. 1973 nyaráig, a fele itt is szállt meg. Mind elismerően nyilat
~?ztak, tobben meghatódtak, oly erővel tört rájuk az igaz múlt emlék
tomege ! Inté~ményünk a kanadai kormány védelme alatt áll, ők tudják, 
hogy nemes ugyet szolgálunk! 

-': ,zenéhez is értő híres kiképző tisztünk : Haralyi Fejér KárolyaIez. 
bajtarsunk 1955-ben csendőr indulót írt, melyet meg is zenésített. A 
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csendőrindulót 1973 csendőrnapján igen nagy sikerrel énekelte a toron
tói Liszt Kórus, Hamvas József tb. szds., karnagy vezényletével. Az in
duló szövegét itt adjuk, aki a kottáját is óhajtja, írásban kérje és el
küldjük fotokópiáját. 

MAGYAR CSENDOR INDULO 

Édes hazám, magyar róna, magyar erdő, magyar vég, 
Téged járJak éjjel-nappal, télen-nyáron nagyon rég; 
N épem biztonságát őrzöm megrendíthetetlenül, 
Érted élek, érted halok, magyar népem, egyedül, 
Érted élek, érted halok, híven-becsülettel-vitézül! 

",. ",. 

1973. április 12-én ünnepelte szűk családi és baráti körben 50 éves 
házassági évfordulóját Sao Paulo, Braziliában vitéz Király Gyula ez
reóes Bajtársunk, a MKCSBK örökös tb. vezetője. Ezen ritka és fele
melo alkalommal köszöntjü Magyarország utolsó közbiztonsági főnö

két és vele az emigrációban is kitartó hű feleségét! Az emigráns csend
ör tiszteleg! 

, ~ ~ 

Az emigráns csendőr laktanya felett 1972. junius 17-én megjelent 
az északi fény és órákig teljes szinpompában virított! A váratlan ter
mészeti tünemény alkalmából több torontói csendőr bajtársunk telefo
non közölte a kanadai észak nyári üdvözletét ! Különben egész Ontario 
gyönyörködött az északi fényben! 

",. ",. 

A kanadai televízió 1972 telén háborús olasz filmet közvetített, a 
Donnál elpusztult olasz hadsereg tragédiáját elevenítették fel. A fil
men láthatuk a "nemes' 'szovjet katonát, az emberségtől fulladozó szov
jet hősöket, amint segítették, sőt szinte babusgatták az átáIlt olasz kato
nákat. Sőt, horribile dictu: láttuk, mikor a fasiszta olasz harcosok erő
szakkal rántották le a szegény szovjet hadifoglyok csuklóiról akarórákat ! 
Szegény jelen Olaszország, hol legerősebb a nyugati kommunista párt, 
hogyan köpik szembe önmagukat s az igazságot! Karóra és a szovjet 
katona, ezt a maszlagot is csak a nyugati agymosás veszi be, mely hisz 
a kommunista badarságban ! Csak sajnálni tudjuk önmaguk pusztítását! 

!t!r ",. 

",. ",. 

Egyik clevelandi bajtársunk névtelen levélben rágalmazta emigráns 
előljáróját. a clevelandi Csendőr Család elnökét. Természetesen a névte
len levelet nem vettük figyelembe, de fotokópiáját elküldtük a Csendőr 
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Család elnökségéhez. A gyáva levelező, ki névtelenül akart rágalmazni 
és hamissággal rombolni, a Bajtársi Levél clevelandi olvasója. Sokkal 
jobban tette volna, ha rágalmazás helyett postára adta volna a BL évek 
óta elmaradt előfizetési díját. Magatartása, a rágalmazás és anyagi ál
dozatának elmaradása méltó bizonyítványa önmagának! 

Minden emigráns nehézség ellenére kimagaslóan áldozatos Bajtársak 
rendületlenül segítik a Bajtársi Levelet és az emigráns múzeumot. Vi
téz Aghy Zoltán ezds. szerény nyugdíj ából havi öt dollárt áldoz a BL
re, Igricz József szds. havi 4 dollárt áldoz évek óta a BL-re, Kiss Sándor 
főtőrm. többször nagy összeggel támogatta múzeumunkat, Koltay Já
nos őrm és Bánkúti György szakv. magas adományokkal segítették a lak
tanyát, egy chichagói csendőrbarát több alkalommal nagyobb összeg
gel támogatta a BL-t, a múzeumot és a központi segélyalapot ! Isten áld
ja őket nemeslelkű áldozatukért ! 

Nagy feltünést keltett az emigrációban Dr. Csonka Emil Németor
szágban kiadott könyve: Dr. Habsburg Ottó címmel, királyi hercegünk 
életleírilsa. A könyv igen sok meglepő, a magyarság számára ismeretlen 
adatot szolgáltat Ottó királyi herceg életén keresztül a háború zivataros 
évein át szinte napjainkig. Aki szereti a magyarvonatkozású történelmi 
írásokat, a szép kiállítású és képekkel bőven illusztrált vastag könyvet, 
rendelje ' meg $9.- egyidejű beküldésével Dr. Csonka Emil cím én : 8 
München 80, Bülowstr. 14, West-Germany, Europe. 

Dr. Szabolcsi Béla szds, egyetemi tanár bajtársunk az arizónai egye
ter.1 és rendőrakadémia tanára diákjaival ismét Európában járt tanul
mányúton, 1973 júniusában a spa~yol és portugál csendőrséget tanul
mányozták heteken át teljes sikerrel. A második európai sikeres ",. )z 
szívből gratulál a MKCSBK központ! 

Ugyancsak Dr. Szabolcsi Béla szds bajtársunk vetet te fel egy újabb 
emigráns csendőr világtalálkozó megrendezésének gondolatát. A találko
zót 1974, vagy 1975 nyarára terveznénk hazátlanságunk 30 éves évfor
dulójára. Dr. Szabolcsi bajtársunk szavazásra bízná az időpontot és a 
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y Cl land Calgary, Fort Erie, Vic
Itelyet: Arizona, Courtland N, k' eV~anadai északon, V árj uk Bajtár
"'ria Toronto, Montreal, vagy a ar a , , , 't' 
"'. ' t't mielőtt meghirdetnénk a vllagtalalkozo , ,amk szavaza a , 

:s- :s-

, , l tt k 'szt Finta Imre szds, laká-
Torontói baj~r~!nt\~zep h~~a~~:n v:kaedt r~arapmval0 IS! A oajtársi 

:~z~:~~:::t~po~~ :S~o~:tért köszönetünket tolmácsoljuk a Finta Há
saspárnak! 

, , 'H' k" közlése szerint magyar anyanyel-A burgenlandI "Hatarmenb Ire, " 'ben Lengyel Istvánt 
ü osztrákok is szolgálnak az, osztra.~ ~sendorSegt 't" 'évé és Németh 

'k k' a közlekedésI csendorseg csopor veze OJ " , 
most nevezte .~ , " k' , Kérjük ausztriai baJtarsamkat, 
Jánost Strem kozseg ,orspartanl~rno a~v: fenti osztrák-magyar Bajtársakeressenek alkalmat es gra u a Jan 
inknak! 

:s- :s-

t" k' D Várhelyi Tibor szds. 1973 ta-új buenos-airesi cso~o~tveze ,on 'l t r,,, tb cső. venaége volt s onnan 
vaszán Ne~~Y~rk~.ban vlttez S~:~nTa~t:n~~~ és' a központi ügyvezetőt, ki telefonon koszontotte a oron Ol 
hajdan évfolyamtársa volt, 

k k" tos partizán" "Kukucska Matyi" néven névtelen ma~:~~dai °r:;::::'~kai és európai 
dósításokkal lepték meg sorozat.ot~an, aL elet l'S' Cl'kkeik sok esetben ., k t k'o took a Baj arSI ev . 

emigráns úJsa~o a." oz .. ~, m kir Honvédséget és Csendőrséget is, 
sértették Angha klral!noJet, ,a, 'k" :, 'deje elhallgattak, gondoljuk, a 
A névtelen vancouverI "partlzano J o l, d k 'b 
RCMP gondoskodott róluk a nyugalom er e e en. 

:s- :s-

, 'k"llT' rendkívüli sikert ért el A müncheni Magyar Intézet saJ~o, la l asan, ű 'teményt állított ki 
bay /Mildschütz Kálmán ezds, ba.J,ta~lsunk'kk~ö!i ~zerepelt a Bajtársi 

. , sá 1 088 la J ara eze h' 
z emlgrans m~~ ar " . 'r csak 181 jelenik meg rendszerese.n ,a-

vél is, A laptomegboI, n;a ma d '°l'Bó a világon, A ket ev-
om világrészben, A sajtogyuJ emenyegye u a 
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ti~ede folyó gyűjtés anyaga felöleli az emigráns időt s igaz adatokat szol. 
gal a magyar történelem számára. Az anyag Magyarország felszabadu
lása után a Széchenyi Könyvtárba kerül végleges helyére Budapesten. 
Ezredes úr szívből gratulálunk, kiváló munkáját tisztelettel és elisme
réssel nyugtázzuk l 

, A S~ent .László T~rsaság és Rend torontói szervezete 1973. április 14-
en ~yaSzmlSe kereteben emlékezett a közelmúltban elhunyt Dr. Hász 
~stvan tábori püspökünkről. Király István S.J. plébános és Máté József 
S:J.: ,Sz:nt L~szl~ .~ovagja keresetlen szavakkal emlékeztek az elhunyt 
klvalo fopap eleterol, a M. Kir. Honvédség és Csendőrség nagy járól. 

Londoni csoportunk (Anglia) 1972. április 15-i összejöveteIén három
tagú új vezetőséget választott vitéz Szakály János őrm. Kovács Ferenc 
főtőr~. és .Szekeres Pál g. szds. személyében. A vezetőséghez tartozik 
Kults~r ~aJ?~ alez. ~s" k~ kivál~ cikkeket ír a testületünkről. A csoport 
1~72 osz en. ujabb bajtarsI összejövetelt rendezett, ahol a bajtársak nagy
res~e, megjelent, vacsora és magyar bor mellett sokáIg elbeszélgett~k. 
BaJ társak, munkátok követendő példa l 

A MKCSBK központi ügyvezetője 1972. maJus 27-én levélben köszön
tötte az emigráció na~ját: vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezre
de? ~rat, a Magy~r Vitézi Rend főkapitányát, Magyarország főcserké
~z:t es a S~en~. ~~~zló Társaság kormányzój át 80-ik szül~tésnapján. Ez 
Idoben az udvozlo levelek ezrei repültek Bajorországba hajdani ludovi
kásaitól, cserkészeitől és emigráns munkatársaitól. 

, 1971 ny~rán csörgött a torontói laktanya telefonja. Felvettük a kagy
lot s egy erces hang szólalt meg: "Itt Keresztes Fischer Ferenc beszél. 
Olvastam a Bajtársi Levélben emigráns laktanyátok megteremtését és 
az átv?nuló ,szállás biztosítását a messziről érkezők számára. Tekintve, 
hogy at utaz oba n vagyok Bostonból MontreáIon keresztül Clevelandba 
örvendenék, ha nálatok megpihenhetnék. Van erre lehetőség?" , 
, A lakt~nya~k. a~ .érces hangot ismerősnek vélte. Mintha nagynevű 
es vaskezu belugymlTIlszterünk szólalt volna meg. Tudván, hogya belügy-
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miniszter meghalt, kérdést intézett a telefonba: "Talán a belügyminisz
terünk rokona vagy?" - Azonnal j ött a felelet: - "Igen, egyetlen fia 
vagyok." - "Jöhetsz, szeretettel várunk l" -, mondotta a laktanyapk. 

öt óra múlva már alaktanya csengője szólt és belépett ifj. Dr. vitéz 
:Keresztes Fischer Ferenc mosolyogva, bajtársi szívvel. Mintha magát 
a néhai belügyminisztert láttuk volna, úgy hatott az idő haladásával 
egyetlen fia. Megszemlélte a laktanyát és a csendőr múzeumot, megha
tódva figyelte ereklyéinket, csendőr emlékeinket. Maj d mesélni kezdett 
édesapj áról. A belügyminiszteri tárca nehéz poszt járól. Mesélt a vasideg
zetű , barátságtalan modorú édesapj áról, ki több, mint egy évtizeden át 
őrködött Magyarország rendje és biztonsága felett. Mesélt az éjszaká
ba nyúló évekről, mikor édesapja magánéletét a szolgálatnak szentelte 
s 'végül befejezte ezekkel a közvetlen szavakkal: - "Fogalmatok nincs, 

szeretett Benneteket, csendőröket apám l Mennyire értékelte 
megbízhatóságtokat és rendelkezéseit azonnal foganatosító 

Testületeteket l" -
Megtudtuk, hogy néhai Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter a 

német internálást túlélve szabadult 1945 májusában, a háború után. On
nan Olaszországba került egészségének feljavítása céljából, mely erősen 
megrendült a fogság hosszú esztendeje alatt. Ez sem segített, belügy
miniszterünk 1946-ban meghalt, a fogságban szerzett betegségek erő
sebbnek bizonyultak. Mártírhalált halt Magyarországért l Adjon az Is
ten örök nyugodalmat neki, emlékét mi csendőrök kegyelettel őrizzük l 

=m- =m-

Montreáli bajtársaink a helyi Konstantin és Szent László lovagokkal 
nagyszabású finn-eszt-magyar bált rendeztek 1973. január 27-én több, 
mint 500 főnyi elegánsan öltözött közönség, köztük a quebeci bevándor
Iásügyi miniszter: Monsieur Jean Bienvenue jelenlétében. Abálelnök 

Dr. Honos Ervin ·hdgy. látta el kiválóan. Dr. Fráter Gyula szds. 
a játszott ingyen a cél érdekében. A teremdíszítést Dr. Thököly 

Imre t. fhdgy. és de Róth István cső barátok végezték nagyszerű hozzá
értéssel. A montreáli társadalom csendőr barátai is ott voltak, mindent 
segítettek. A hangulat kiváló volt, a bál emlékezetes maradt l A tiszta 
jövedelem nagyobb része a torontói laktanyát és múzeumot illette. Meg
jelent a központi ügyvezető és múzeumőr is Torontóból. Itt történt, hogy 
egy elegáns úr bemutatkozott: - "Hóman Bálint vagyok". - "Csak 
nem a híres kultuszminiszterünk fia?" -, kérdezte az ügyvezető. -"De 
igen, ifj, Dr. Hóman Bálint vagyok, itt élek Montreálban." (Ű is mi
niszter apj a hasonmása l) - "Apám börtönben halt meg Budapesten, 
a történetet ismeritek l" -

Magyar sors, egyforma a közkatonától a miniszterig l Mártír kultusz
lDiniszterünk emlékét is kegyelettel őrizzük l 
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Vitéz Szendi József őrm. megvételre keres eredeti, még MagyarorsZá. 
gon készült kitüntetéseket, mert szovjet hadifogságban 1945 tavaszán 
Budán mindent elveszített. A keresett kitüntetések: Magyar Nagyezüst 
Vitézségi Erem, Tűzkereszt I. fokozata egy sebesülési pánttal, VI. éves 
Szolgálati Jel, Felvidéki Emlékérem, Erdélyi Emlékérem. Ha valaki Se. 
gíteni tud rajta, kérje címét a MKCSBK központtól. 

~ ~ 

Bajtársaink figyelmébe ajánljuk Székely-Molnár Imre kiváló emig. 
ráns írónk könyveit. A BL múlt számában meghirdettük legújabb köny. 
vét: Az apostol és a paradicsommadár. Az író 17 éves korában a Szé
kely Hadosztály önkéntese volt s harcolt a betörő románok ellen, 1939. 
ben ő írta meg a Rongyos Gárda harcai c. könyvet is. Legúj abb könyve 
a megható katonatörténetek és egy csendőrkaland megemlékezéséne 
gyűjteménye. Rendeljék meg az érdeklődők $6.- beküldésével, cí )) 
33 Ledbury St. Toronto 305, Ontario, Canada. 

A Torontói Magyar Ház június 8~án Arpád kiállítást rendezett, hol 
kiválóan mutató hun, magyar, népművészeti és magyar katonai emlé
keket állított ki. Az egyenruha és fegyvergyűjteményt a 'helyi csendőr
múzeum bocsájtotta a Magyar Ház rendelkezésére. Ugyanez a katonai 
és csendőr egyenruha, valamint fegyverkiállítás szerepelt a torontói Ka
raván nemzetiségi bemutatón 8 napon át július elején. Megható angol
nyelvű leírás a 80.000 látogató előtt bizonyította a M. Kir. Csendőrség 
békebeli szereplését és háborús helytállását az összeomlásig. Az erek
lyéket a torontói televizió is bemutatta. Megfigyelők szerint százak köny
nyes szemekkel nézték a csendőrkiállítás anyagát. Emlékeink felébresz
tik az igazságot, a magyar múltat és szolgálják az igazi történelmet. 

Vitéz Nagy Lajos főtőrm. bajtársunk · Clevelandból Torontóba költö
zött és letelepedett a legnagyobb kanadai városban, hol a legtöbb kana
dai magyar él. A közelmúltban csendőr cikksorozatot indított a Clevelan
ben megjelenő "Ujság" c. hetilapban Rev. Kótay Zoltán cső . barát rk. 
lelkész, volt pápai delegátus, jelenleg újságíró és könyvkiadó lapjában. 
A sorozatosan megjelenő kiváló cikkek és csendőr fényképek a legna
gyobb és legszebb csendőr szolgálatokat végzik. Időközben hozzá csat
lakozott Jegenyés Pál főtőrm., a Bajtársi Levél alapítója is. Szívből gra
tulálunk Mindkettőjüknek, nemes céljaikat kísérje Hadúr segítsége és 
emigráns bajtársaink szeretete! Az emigráns csendőr tiszteleg! 
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A Bajtársi Levél kézirata még a tavasszal elkészült, nyomásra azon
~n nem eru e e sor, mert a BL megszokott nyomókTI'S'Séit felhasz
;itu k a nyomdában lévő M. Kir. Csendőrség című könyvünkben is. Kö
zel 500 oldalas könyvünk 300 csendőr és háborús fényképpel együtt nyo
más alatt áll, augusztusban elkészül. Az új BL-ben adunk hírt áráról 
és a megrendelés körülményeiről. 

1973 tavasza a központi ügyvezető és a BL szerkesztő-kiadójának leg
nehezebb időszaka volt! A napi kenyérkereső munkája mellett ellátta a 
központi ügyvitelt, megválaszolt minden levelet, elintézett minden ké
rést, megírta a BL kéziratát, sajtó alá rendezte könyvünk cikkeit, át ja
ritotta a szedéseket és a tördeléseket. Az állandóan hajnaIba nyúló idő
veszteség miatt sok hírünk a BL-ből kimaradt, türelmet kérünk, az ősszel 
pótoljuk a BL és laktanya adományok nyugtázásával együtt. 

~ ~ 

A csendőrmúzeum sürgősen kér olyan száz pengő s bankjegyet, melyet 
1944-ben a szovjet hadsereg parancsnoksága nyomott s melyre ráírták: 
_ "Elfogadása kötelező!" - A hazánkat elárasztó szovjet hadsereg a 
fosztogatáson, milliónyi atrocitáson kívül ezzel a pénzzel tette tönkre a 
megszállott ország gazdasági helyzetét s. A szovjet száz pengős pénz be
küldéséért előre s koszönetet mondunk! 

1972-es csendőrnapi beszámoló 
Voralrbergi ba:jfxÍ;rsaink 1972. február 14-én jöttek össze Bregenz-ben 
csendőrnap megünneplésére, Msgr. Anisdch Jenő ,rk. plébános megtisztelö 

tiz·en voltak, a cs~mdőr hajtá,rsakon felül honvéd és csendör 
emIákeztek közösen a csendör 'bősökre és mártírokra. A kanadaJi 

pV,UI-'U'utot elismerő üdV'özletükkel keresték fel. 
Délnémetországi sí:;irnyunk 1972. február 21-én tartotta a csendőr na

a Bódeni tó partján szük bajtfus,i körben hozzátarto.z6k jelenlététben. 
Tavassy Lajos ezds volt a házigazda. Felelevenítették a multat s ké

leVieIezőlapon kívántak további kitartást a kanadai központnak. 
Salzburgi bajtársaink a csendőrnap utáni vasárnapon emlékmise kereté

áldoztak a nap -emlékének, hol Mihályfi János plébános felemelő sza
__ 'on.u. méltatta a M. Kir. C s'e nd örs ég müködését és háborús helytállását. 

F eketeerdei bajtársaink február 13-án gyűltek össze Offenburgban, dél
szentmisét hallgattak, majd kiwnultak a temetőbe, hol ,piros-fehér 

'''h'V'~IJV' készült fenyőkoszorüt hely,eztek néhai Mátray Ferenc 'ezds sír
Délben Bohlsbach-ban N.G. őrm vendéglőjében gyűltek öss,ze, hol a 

töti bajtársunk német nyelven köszöntötte a szép asszonykoszo-

53 



rút. A nap kiemelkedö esemény.e volt ismét utolsó felügyelönk özvegYé_ 
nek jelenléte, ki Strassbourgból jött át tb. hdgy fiával az ünnepségekre, 
özv. vitéz Temesvári Endréné, szeretett Anna Nénink 80 éVViel vállain 
remekü,l tartja magát s mint rangidös csendörasszony méltóan képviseli a 
régi csendőr hagyományokat. Az emlékbeszéd szintén németül történt a 
német asszonyokra való tekintettel, hár . több asszony derék urától szint€ 
tökéletesen meg tanult magyarul. A 24 föt ~itevö bajtársi kö.r a kiváló ebéd 
elfogyas~tása után még a sötétedés.ig együtt maradt. 12 csendör lev,elezö_ 
lapot küldtek szét a környékbeli szórványoknak és a csendőr ö.zvegyek_ 
nek. A Feketeerdőben az igazi csendőrszellem változatlanul él! A kana_ 
dai központ 24 aláírásos üdvözlölapja alaktanya hirdetötáblájára került. 

Franci'1,orsz,á,gi bajtá,rsaink 1972. február 14-én ünnepelték a csendőrna
pot a területvezetö: Tóth József törm szép házáJban Tourcoing-ban. Szép 
számú bajtársi és baráti kőr jelent meg. A vacsora ·elött a távoLélö F 
kete Gábor örm V'er.sét és levelét olvas ták fel s ,ez a kiváló 1,eViél vol, 
~ r;-

csendbrnap musora. 

A MAGY AR CSENDOR 

A név álmát virrasztotta, fedelét, motyójá,t védte, 
Mégis mi lett a: jutalma, mit kapott cserébe érte? 
Megcsúfolták, megalrLztrik, bitang hóhérnak rnevezték, 
Koldusbotra juttatták s földönfutóvá" rabbá tették! 

Ugyan kiknek állt útjában? Vajjon kila tartottak tőle? 
Kik azok, akik bitangot cS,ináltak orvul belőle? 
A vörös gyilkosok, latrok, mocskos börtöntöltelékek, 
PÜ(nkösd királyok, öncsinálta népvezérek! 

Mit vétett? Mert ostora volt bűnnek, tilalma a szennynek? 
Me1't lecsapott aT'Ta, ki a másét nem tartotta szentnek? 
M ert első a gáton, ha zúgva jött a pusztító ár ~s mentett, 
Ami mernthető, ha v.ijjogott a tűzmadá,r? 

Kihez ment a falu népe, ha baj volt, ha segítség kellett? 
Kitől kért oltalmat, ha saját erőből nem tellett? 
Kihez futott a gazduram, hová vitte első útja, 
H a elveszett anyámasszony sárgalábú babos tyúkja? 

Sok '(',.1rdésf) lehetne tenni, ám mindenre egy a felelet: 
A népből sarjadt, érte élt, ezt letagadni nem lehet! 
Es ki mégis mrLst mond, terjeszt, az nem magyar! ... Hitvá.ny 
N émber, ki földalatt bomlaszt, rothaszt, Mtran kiállni nem mer! 
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Nevéhez gazsá,g, kezéhez judáspénz sohasem tapadt! 
Tett esküjéhez s a magyar röghöz mindvégig hű maradt! 
Ahol küzdeni, védeni kellett, mirndenütt jelen volt! 
Soraiból hősök keltek és: temérdek vére elfolyt! 

A kakastoll vélt árnyéka megrázza aszolgahadat : 
Vesztét érz, a rettegés ingoványos út jám halad, 
Miközben eb szimat jával fogvacogva nyugatra néz, 
H01nnan minden levélzörgés tetemre hív, rémet idéz! 

A csendőr ma is az, ki volt: egy jobb hazlÍJnk reménye, 
Akit el nem vakít a kincs, csengő arany tallér fénye! 
Fülében még cseng a szózat: Hazádnak rendületlenül! 
Ezzel áll, vagy bukik: Hiven-Becsülettel-Vitézül! 

Ezen megható és lelkesítő vers elmondása után a résztvevők egy perces 
néma "vigyázz" állásban hódoltak a Hősök és Mártírok nagy seregének. 
Majd kifejtették, hogy életük végéig Magyarország felszabadulásáért dol
goznak a teljes magyar emigrációval közösen, 

Angliai bajtársaink 1972. február 19-én rendezték a csendőrnapot a 
Ion om Mmilszen v oH onban, hol 33 személy jelent meg köztük az élő 
csendőrtiszte , va ammt magasrangú vendégek: Dr. Ispánki Béla kama
rás, plébános, Dálnoki Veress Lajos vezds és gr. Teleky Mihály, volt 
föl.dművelésügyi miniszter, valamint Sövérjesi László honvéd ezredes. 

Az ünnepélyt Kultsár Lajos alez nyitotta meg a vendégek üdvözlésével, 
majd II. Erzsébet Királynő egészségére űrítették poharukat. Az ünnepi 
beszéd közben tisztelegtek a magyar csendőr hősök és mártírok seregének. 
Maj d a rangidős bajtárs bej elentette a legfrisebb szomorú hírt: Folkus
házv Lajos altbgy úr elhuny tát 90 éves korában Salzburgban ! Az ünnepi 

széd után Dálnoki-Veress Lajos vezds a doni hadsereg kiváló csendőrei
l beszélt, gr, Teleky miniszter pedig kifejezte örömét, hogy résztvehet 

egy nagymultú testület emigráns ünnepélyén, Dr. Isoánki Béla plébános 
pedig börtönéveiről mesélt, melyet csendőrökkel osztott meg a kommunis
ták terrorjával fűszerezve. Az ünneni összejövetelt Kovács Ferenc főtőrm 
és vitéz Szakály János őrm rendezték mintaszerűen. 

Ausztráliában a Perthi Csoport1.mk ünnepi istentiszteletek keretében em
lékezett meg Hőseinkről és Mártírjainkról, majd a csoportvezető lakásán 
ltleghívott bajtársak gyűltek össze hozzátartozóikkal, köztük csendőr öz
~egyekkel. A "Perthi Magyar Hírek" c. laoban nagy csendőrkalapos fej 
ltlellett vitéz Oláh-Sajti Lajos zls kitünű emlékbeszéde jelent meg "Híven
Becsülettel-Vitézül Mindhalálig a Kakastollasok" címmel, az 1972. feb

számban. 
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Sydne i csoportunk 1972. április 29-én este tartotta csendőrnapi ünnep~ 
ségeit a többszáz főn i baj társak, hozzátartozók és barátaink körében az 
"El Toro" hotel "Fiesta" termében. Az ünnepség kitűnő vacsorával kez~ 
dődött, majd a MKCSBK területvezetője: nemes Antalffy Pál őrnagy mon~ 
dotta el megható emlékbeszédét, ki külön ez alkalomra utazott SydneY-be 
Victoriából. Beszédében kitért a hazai ünnepélyes csendőrnapokra, tes
tületünk történelmére, maj d a végtelen áldozatra ,melyet testületünk 
a bolsevizmussal szemben vívott s mely küzdelemben elbukott együtt a 
szabad Hazával. Kifejezte reményét, hogy a feltámadás közeleg s ritkuló 
sorainkból adjunk hitet, reményt utódainkban ... A területvezetö beszé~ 
de mély benyomást keltett a szépszámú hallgatóságban s ezután, mint 
mindig, most is a késő éjszakai órákig maradtak együtt a csendőr szellem 
hangulatában. 

Adelaidei bajtársaink az 1972-es csendőrnapot február 20-án tartottá} 
meg a orI bs ajtárs: Varga István III. főtőrm milangi otthonában. 7J. 
messzi fővárosból érkező bajtársak és barátaik igen jól érezték magukat 
a vendégszerető Varga Család házában: finom ebéddel várták őket és 
szeretettel gondoskodtak mindenkiről. A csoportvezető százados bajtárs 
mondotta az ünnepi beszédet és méltatta a nap jelentőségét. A megjelen
tek kegyelettel áldoztak a csendőr hősök és mártírok seregének. A fehér 
asztal mellett, kitűnő bajtársi hangulatban a késő esti órákig maradtak 
együtt Varga Istvánék szerető gondoskodása és Kiss Lajos bajtárs felesé
gének fáradhatatlan segítsége mellett. Az egybegyűltek egy felejthetet
len szép nap emlékével tértek haza a távoli farmról otthonaikba. 

Délamerikai csoport jaink közül a sao-paul6i, brazíliai bajtársaínk 1972. 
február 13-án rendezték a csendőrnapot a helyi magyar házban. 23 baj
társ és vendég jelent meg. Az egyházi és világi megjelent vendégek. ré
széről több megható és' értékes felszólalás hangzott el a csendőr testület 
érdemének kihang-súlyozásával. A rövid, de velős ünnepi beszédet csoport
vezetőnk :Müller Antal őrm. Szent László lovagja mondotta. A vacsor 
után vörös bor került az asztalra, mely hathatósan hozzájárult a mele 
családi légkör kialakításához. Az ünnepély befejezése után is a bajtársak 
zöme együtt maradt vitéz Almay Béla vk. ezds. társaságában. 

ArfJ.MtVnai ~Q.portunk Buenos Airesben szintén' értékes és felemelő 
műsorral, kiváló beszédek elhangzásávaI. egybekötött csendőrnapi ünnep
séget rendezett a clevelandi bajtársak lapja, az Egyesületi Ertesítő beszá
molój a szerint. 

Amerikai bajtársaink erősen kivették részüket a csendőrnapi ünnep
ségekből ! 

A "Pittsburgi Magyarság" 1972. február 4-i száma teljes egész terjedel
mében hozta a BL-ben megjelent csendőr veszteségstatisztikát, a lap 
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február ll-i száma pedig Kiss Sándor főtörm. nagyszerű versét : "Csen
dőr voltam ... rendnek ura"-t közölte,majd hozta vitéz Baranchi Tamáska 
Endre szds személyes élménye alapj án írt elbeszélését :"Csendőrtiszt a 
népköztársaságban" címmel. Köszönjük mindezeket a "Pittsburgi Ma
gyarság" csendőrbarát szerkesztőjének: Szebedinszky Jenő t. fhdgy baj
társunknak! 

Courtlandi csoportunk tagjai 1972. február 26-án jöttek össze vitéz 
Szen l ozsef őrm lakásán, hol kiváló vacsora és bajtársi beszélgetések 
után levelet írtak a özpontnak, biztosítva a központot erkölcsi és anyagi 
támogatásukról, hogy folytatni tudj a alkotó munkáj át. 

New-Brunswicki bajtársaink /New Jersey/ 1972. március ll-én ren
deztéka csendőrnapot a Szent László teremben. 110 fő részvételével. Az 
ünnepi beszédet a csoportvezető : Horváth Sándor zls mondotta, utána 
el szólalt Vasváry Zoltán pc. szds, a Kereszt és Kard Mozgalom e]nöke 
s. A rendezés hosszú és fárasztó munkáját vitéz Földes Domokos szakv, 

ifj . Kerekes János és ifj. Terjéki Márton csendőrfiaink végezték. A cso-
port áldozatos tagjai adakozások és a tiszta bevétel után nagyobb összeget 
juttattak a kanadai csendőrmúzeumnak, a Bajtársi Levélnek és a Mind
szenty Alap-nak. Műsor és kiváló vacsora után az ünneplő vendégsereg 
hajnalig szórakozott, táncolt és beszélgetett magyar és francia borok 
nagyszerű hangulatában. A résztvevők a szokásos kellemes hangulatban 
távoztak. I q /.:1-

Los A nelesi cso..portunk a Szt. István templom termében rendezte a 
csendőrnapot fénYeS sikerrel. A vacsora a legkényesebb igényeket is ki
e égítette. nnepi beszédet csoportvezetőnk : Dr. Hollády Ernő szds ' mon
dotta. A vacsora után süteményeket szo]gáltak fel a csenaőr asszonyok 
melyek verhetetlenek voltak egész Amerikában, készítőik voltak: For
mánné és Rosemary leánya,Dr. Holládyné, Dr. Csoknyayné, Koltaváryné, 
Valkayné és Várhalmyné. Abevásárlást, teremdíszítést Várhalmyné és 

Holládyné végezték, a kasszát Formán, Várhalmi és Bagoly bajtár
látták el.Sorsolást is végeztek, Lukács Béláné csendőr járőr olaj

festményét. Felszólalt Dr. Kaaly Nagy Tibor rendőr szds és méltatta a 
csendőr testvérszervezet érdemeit. Fénykéfelvételeket készített Dr. Fü
löpp István, a Margitsziget elnöke és Bag~y Béla tb. ~ndŐr ~ A beszá
molót a csoportvezető látta el. 

San-Fram.cisco,i csoportunk a csendőrnapi megemlékezést Dr. Koss Tibor 
he VI szabadságharcos vezető bajtársunk Wsásán tartotta szűkebb lét
számmal. Megjelent a csoporttitkár : vitéz Darabont Ferenc tb.fhdgy édes
anyjával, Vízkeleti János őrm leánya, Zajacz József öregamerikás szakv. 
Emlékeztek a csendőr hősökre és mártírokra. Zajacz bajtárs az első világ-
háborús emlékeiről mesélt. 

A clevelandi CSendőr Család 1972. február 19-én tartotta csendőrnapi 
11IneJgeinnnre~sét'"iai"'"iinyugati ref. egyház Kálvin termében magyaros vacs 0-
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San-Franciscói csendőr1nap. 

rá val egybekötve. A szokásos ma as létszám, a helyi magyar társadalom 
képviselete, a kiváló hangulat most is megvolt. A rendezés érdeme Molnár 
István szds-t, elnököt dicséri. 

Kanadában az edmontooni Zrinyi ka:tonarádió 1972. február 2.o-i adásá
ban emlékezett a csendőr hősökre és mártírokra. N oel Péter okI. mérnö 
tb. csendőr, a hajdani egyetemi rohamzászlóelj katonája, a rádió vezetőJ ) 
beszélt a budai harcokról, melyben sebesüléséig a kitörésig résztvett Nagy 
Zsombor szds alárendeltségében. 

Ca:lgaryLi csoportJJJlk 9722.február 12-én, szombaton tartotta csendőr
napi ünnepségeit. Reggel 9-kor misét hallgattak a bajtársak hozzátarto
zóikkal, majd a temetőben ·virágot helyeztek el az elhúnyt Bajtársak 
sírjaira. Utána özv. Nagy Sándorné és özv. Sifter Mihályné látták vendé
gül a bajtársakat villásreggeli re. A ref. egyház vasárnap reggel emléke
zett a csendőr Hősökről és Mártírokról. 

Az ünnepi vacsorát a Wales Hotel k.ülöntermében rendezték 44 fő 
részvételével. A rk. egyházat Molnár István plébános, a ref. egyházat 
Nagv-Balázs Dezső ref. lelkész, a honvédeket Fülöpp József őrgy, kanadai 
MHBK főcsoportvezető, tb. csendőr képviselte. Az ünnepi beszédet Fülöpp 
József tartotta, a pohárköszöntőt Dr.Kiss Gyula szds, rangidős csendőr 
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mondotta. Az est kiváló hangulatban hajnali 2 óráig tartott s a megjelen
tek azzal a jó érzéssel távoztak, hogy annyi sok keserv után is életük 
irányvonala a csendőr szellem. A zongorán Fülöpp Józsefné és Szabó 
Gellértné szebbnél szebb magyar nótákat játszottak hajnalig 

Niagaravidéki csoportunk 1972. február 12-én, szombaton este rendezte 
telt az me e csenOornapi disznótoros vacsoráját a wellandi Önképzőkör 
termében. Sok csendőrbarát, honvéd bajtárs, egyházai nk lelkI pa ai 
a szabadságharcosok képviselői jelentek meg. Eljött a torontói központi 
ügyvezető elnök is. Ű mondotta ünnepi beszédét, a jelenhez alkalmazkod
va ismertette a csendőremgráció helyzetét, kiemelte a két évtizedes nia
garavidéki példás, erős és összetartó bajtársi szellemet. Dicsérte Kiss Klá
ra, Máté László, Kiss Erzsébet, Tarnóy Agnes csendőr gyermekeink 
érettségijét, köztük a két Kiss leányt, kik Ontario ösztöndíjjal, kitünte
téssel kerültek egyetemre. Elmondotta a torontói csendőrlaktanya és 

úzeum sikereit, a kanadai illetékes kormányférfiak és múzeumí vezető
emberek látogatását és elsmerését. A disznótoros vacsorát csendőrasz
szonyaink sütötték Simon Imréné vezetésével, ez a hagyományos vacsora 
és a kiváló bajtársi szellem példás világviszonylatban! 

Hamilto,n bajtársank 1972. február 20-án, vasárnap este rendezték 
a csen ornapot a csoportvezető : Sere él e Márton főtörm lakásán. ~ 
bajtirs és hozzátartozó jelent meg. Eljött a központi ügyvezető elnök is 
Torontóból, itt is ő mondotta az ünnepi beszédet. Kitért a csendőremigrá
ció helyzetére, majd bemutatott néhány értékes képet a csendőrmúzeum 
anyagából. Atadta a MKCSBK igazolványát Jaczenkó Imre tb. tiz-nek. 
A hide vacsora után többen fel szólaltak, Gérus István őrm a régi triano-
ni csendőrségről emlékezett, Szabó János szabadságharcos pedig az 1956-
os felkelés csendőr hőseiről mes élt, köztük a Széna téri Szabó János lovas 
törm-ről , a hajdani szegedi kerületbeli lovascsendőrről, ki mártírhalált 
halt a szabadságharc leverése után. A vacsoráért a háziasszonyt illeti 
elismerés. 
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MontreaJi. .c..s~portunk 1972. február 26-án tartotta a csendőrnapot Foga 
Antal őrm bajtársunk lakásán. Egy új quebeci törvény ala12ján a csoport 
nem kapott italmérési engedélyt, így nem rendezhettek nyilvános, nagy-
1étszámú ünnepséget. Kb. 30 csendőr ba 'társ és hozzátartozó jelent meg, 
átbeszélték a teendőket és elhatározták, hogy hatósági működési engedélyt 
kérnek ügyvéd útján, hogy a jövőben a bajtársi életet és fejlődést ne 
akadályozhassa ilyen váratlan fordulat. 

Torontói csoportunk a szokásos csendőrbálját 1972. január 15-én ren
dezte a Szt. Erzsébet Hall-ban 30 őnyi vendégsereg résztvételével. A 
csoportvezetű üdvözölte a megjelenteket, majd Finta Imre szds mókázása 
kÖvetkezp.tt. A felső teremben modern tánczene mellett fiataljaink szóra
koztak, a lenti nagyteremben Erdélyi Barna detektívfelügyelő cigányze
nekarának kiváló csárdásszámai alatt táncolt az idősebb generáció 
záróráig. 

A torontóiak ünnepi vacsorájára február 19-én került sor ~ Town And 
Country csilIáros különtermében. Az 5 éves Szepesi Katalin, kinek édes
anyja ir, szavalta tökéletesen a Hajas féle "Kakastollasok" c. verset. A 
csinos Bodnár Boriska bálkirálynő magyar táncot lejtett. Szamosközy 
László szavalt. Erdélyi Rózsa színművésznő magyar nótái mindenkit si
rási g meghatottak. ünnep beszédet Hamvas József hmtk szds, okI. mér
nök mondott igen felkészülten. Majd a csoport új zászlaját áldották meg 
lelkészeink. Eközben az óriási terem hátsó sarkából egy egyenruhás, pus
kás, kakastollas csendőr közeledett. A közönség nem akart szemének hin
ni: székekre állva ütemes tapssal, óriási éljenzéssel köszöntötték az új 
zászló mellé felvonuló csendőr bajtársat : Dakó Pál szakaszvezetőt, Szent 
Lszló lovagját, kinek inellén ott ragyogott a marcalii harcokban kiérde
melt Kisezüst Vitézségi Erem is! A csendőr tisztelgett a zászló és a kö
zön~~g előtt, maj d diszőrként szoborszerűen állott a szertartás alatt: A 
közönség nem muló szeretete és tekintete kísérte megjelenését! A műso ') 
Hamvasné Végh Klára vezette kiváló szinvonalasan. Ugyancsak ő állítot
ta össze az ünnepi műsort, mely a legkiválóbb volt a csoport eddigi ren
dezvényei során. A központi ügyvezető elnök a csendőrmúzeum legérté
kesebb képeit állította ki közszemlére, majd belejentette a legfrissebb és 
egyben legszomorúbb hírt: egyetlen élő felügyelőnk: Folkusházy Lajos 
altbgy Salzburgban 90-éves korában hirtelen elhunyt. l 

A torontói magyar nemzeti sajtó is kitett magáért! Dr. vitéz Nyíregy
házy Pál t. szds, Nyíregyháza utolsó polgármestere cikket írt a januári 
csendőr bálról a Kanadai Magyarság hasábjain, vitéz Nagy Lajos főtőrm 
bajtársunk, a kiváló haditudósító és újságíró szintén a Kanadai Magyar
ságban közzétette a M.Kir. Csendőrség átfogó rövid történetét és meg
emlékezett a csendőr Hősö,kről és Mártírokról. 

A Magyar Elet újság 1972. január 29-i számában "Híven, Becsülettel, 
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Vitézül" cím alatt Hamvas József hmtk. szds, csendőrbarát méltatta a 
csendőrség mult ját és háborús helytállását és beszámolt a helyi csendőrbál 
kedves történetéről. 

A rk. és protestáns lelkészeink az összes torontói templomokban feb
ruár ' 13-án megemlékeztek a csendőrség ünnepéről és halottair ól. 

A MKCSBK központ kiértékelte a befutott csoport jelentéseket és meg
állapította, hogy a csendőremigráció szelleme az összeomlás után 26 év
vel még töretlen, hívő és aktív, emigráns bajtársaink erkölcsileg, anyagi
lag áldoznak iskoláinkra, nemzeti céljainkra és egyházainkra, a számará
nyokat tekintve emigrációnk élen jár a magyar nemzeti életben ma is. 
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Az emig'ráns laktanya kis zó,szlóia a MKCSBK i elvénnyel. 

(Himezte és készítette Szathmáry Tü.nde B.A.) 

l "M. Kir. Cselldő1'ség" címü könyvünk fedőlapiát ez a kép dísziti. 

, )) 

LEGFRISSEBB HÍREI( 
1. A csendőr emigráciő lelkes örömmel fogadta a megjelent "M. Kir. 

Csendőrség" c. könyvet. 

2. Az elismerő levelek százai, pénzborítékok százai érkeznek dupla ado

mánnyal! 

3. Akik elfeledkeztek a könyv áráról, kérjük küldjék be, a költségeket 

ki kell fizetnünk! 

4. Aki véletlenül könyvet vett s postán mégegyet kapott, ne küldje 

vissza a kiadónak, hanem adja el baráti körében· 

5. Még 100 példány maradt, rendeljünk példányokat, csináljunk köny

vünkkel testületi igaz propagandát akakastoll becsületéért! 

Kiadó. 
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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Amen. 

Készült a SOVEREIGN PRESS nyomdájában: 
n Churchül Blvd. Oakvüle, Ontario, Canada: - Tel.: 845-2711 


