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A MKCSBK, - A M. KIR. CSENDőR BAJTARSI KöZöSStG 
ontariói (kanadai) csoportjai hatósági működési enge,déllyel 

rendelkeznek. 

Alakulási évünk: 1949. 
A működési engedély (charter) kelte: 1962. szeptember 27. 
Az engedélyt kiadta: Province of Ontario, Hon. J ohn Yaremko, mi

nister of citizenship, provinciaI secretary. 
Angol hivatalos megnevezésünk: "Royal Hungarian Gendarmerie Ve-

terans' Benevolent Association". 
Bejegyzés: November 12, 1962. Nb. 10, Liber 1163, Province of Ontario. 
Feladataink : 
Anyagilag segíteni rászoruló tagjainkat, azok családját adományokká., 

gyűjtéssel, kölcsönnel. 
Előadások, ünnepélyek (csendőrnapok) rendezésével anyagi alapot lé-

t esíteni, ebből az alapból támogatni a rászoruló öreg, rokkant, munkanél
küli baj társainkat, azok hozzátarto$óit, az özvegyeket, árvákat. Munkába 
juttatásban segíteni bajtársainkat. 

Ápolni a szolgálati ideálokat s kegyelettel megőrizni emlékét a m. kir. 
Csendőrség azon volt tagjainak, akdk a törvény és a rend szolgálatában 
és az orsz·í.Q' védelmében életüket adták a Hazáért. 

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

A MKCSBK Vezetőség megbízásából szerkeszti és kiadja 
vitéz Kövendy Károly százados 

Minden cikkért, közleljllényért szerzője felelős. 

A Boftnrsi Levél, a Magyar Királyi Csendőr Bajt.'1rsi Közösségnek, mint 
vil-ígszervezetnek k(\zponti tájékoztatója. Az MKCSBK alakulási éve: 1948. 

Előfizetési íj évi $10.00. 

Minden levelet, hírt, közlemény t és pénzadományt a 
következő címre kérünk: 

"MKCSBK" HUNGARTAN VETERANS 
P. O. BOX 335, ETOBICPKE, ONTARIO, CANADA 

Postafiókunkat p~'házaink ~.rínl~sa után a kanadai postaügyi 
térium (Ottawa) hivatalosan bejegyezte. 

minisz-

Bajtárs, bízz a MKCSBK Vezetőségében, mely személytelenül és önzetlerziil 
intézi vil.ágszervezetünk tájékoztat6, nyilvántartási, segélyügyi szolgálatát. 

( 

Készült a SOVEREldN PRESS nyomdájában 
872 Winston Churchill Blvd. , o akv ille, Ontario - Tel.: 845-2711 

I I, 

vitez TABY ARPAD" ornagy 

• •• ti Nem látom többé a fehér falum , 
nem látom többé a kicsiny kap~, 
mondják meg otthon, aki hazatér 
hogy idegen földben nyugodtam :1 én, 
boldog mosollyal némult el a szám, 
mert tudom,dicső lesz még egyszer 
az én szép magy ar hazám " 

vitéz Taby Árpád testőrőrnagy Má o " a r1a Terézia Rend tulajdonosa 1973. 
augusztus 21-én Thalham bei St.Geqrgen községben,Au~ztriában két ~la 
su szenvedés után elhunyt.Személyével a Hadak UtjánrH tért a t l 6 s
Teréziás tisztünk. • • z u o s Mária 

~61 ~smertük Magyarország egyik legvitézebb katonáj át .Közel 
cse.na őrt1szt vol t, emlékszünk hatalmas alakjára, láttuk a királyi ~~o::~g 
te~t 6rei élén,látt~ a magyar parlamantben képvise16ként ••• Olvastuk a haa: 
za1 ~jságOkban képv1se16i beszédeit(küzdelmeit a földreformért,hajdani ka-
toná1ért,a magyar szocializmusért.Imrédy Béla Ma M vol t ké vi o gyar egujulás Pártjának 

p selőJe 1939.nyarát61 kezdve az összeomlásig.Hallottuk hO ét 
hogy 1945 6szén ~hé.borus btmösként- kiadták t 61 1r , é bO 6 á nyuga r a magyar kommunista 
n p 1r s goknak.Hirs járt hogy hajdani kat á O é 

o ' on 1 s azoknak feleségei áll-
tak k1 érte,hangosan kiáltva a népbir6k felé' -"Ne bá t ák 
embert 6 c k é t OO . . • n B ezt a derék 

. ' 00 sa r unk kitzdött,az egyszerU földmüves magyarokért,6 szerzett 
nekü~ fOldet,6 Járt ki mindent ott fenn Budapesten,ne vétkezzenek az i 

s g ellen!"- Hajdani katonái éi azok feleségei,a maavar ' -t é = földmüvesek 
emen ett k életét a bit6fát61 mert 1945' halál kat ák ' -oen járt a vitéz magyar 

on nak,a h6söknek és a nemzet választott ké o IX' tárgy lá h 00 pnse u1nek.A népbir6sági 

b Á 
a son, ol az ugyész mindenképpen halálbüntetést követelt vité T 

y rpád 6rnagy fejére t é z a-
o ' erm szetesen igazságtalan és koholt vádak ala 

ján,ae a ment6 tanuk elszánt közbelé é é • p-p s re csak" 15 évet kapott l t 
szinte teljesen letöltött.Egyik kat ná0á ak ,me ye 
hird té á o J n elszánt felesége az itélet 

e s ut n odament eléje,átadott egy egyszerU keresztet és h -
mondotta a né bO ék lőt ~ angosan . p 1r . e t: -·urnagy Ur,fogadja szeretettel,imádkozzon a 
m1 keresztünkkel meg tet Ok lá 6 , SZ1 tni, rnagy Ur ki fog szabadulni! "-

Taby Árpád őrnagy va16ban kiszabadult,1956.okt6berének magyar felkelő1 

hozták ki a börtönből s azután ő is ott velük küzdött a szabadságharcban! 



A szabadságharc leverése után még h6napokig fegyveresen harcolt .. Dunán
tulon,majd az els6 h6 lehullásakor Ausztriába jött. Végigfutott a hir az emig_ 
ráció honvéd és csend6r köreiben: -"vitéz Taby Árpád itt van veltink!--

Ó jelentkezett emigráns elöljáróinál.Jelentkezett csend6r bajtársainál.Mü_ 
ködésbe lépett segély szervezetünk: a nincstelen Mária Teréziás bajtárson segi_ 
teni akartak az illetékesek.Ó szokásához hiven elháritott minden segitséget, 
mint mondotta: --Adjátok a jobban rászorulóknak!-- A clevelandi Csendőr Csa_ 
lád és .a MKCSBK központi segélyszerve évről-évre Karácsonykor juttatott szá
mára egy kis pénzbeli,vagy csomagsegitséget,ő pedig mindig eljutatta ünnepi 
jókivánságait.Kapcsolatunk megmaradt s az mindig erŐsödött.Tagja,majd elnöke 
lett a MHBK ausztriai szervezetének.Sokat utazott,mindenütt ott volt,hol cse_ 
lekedni kellett.Hajdani osztrák bajtársai és az osztrák kormány ie szeretet_ 
tel fogadta a hajdani vitéz katonát,Mária Teréziás osztrák tisztek kérték, 
vegye fel az osztrák állampolgárságot,6rnagyi nyugdijat fog kapni a b~ria 
rézia Rend illetékes pótlékával.Vitéz Tab~ Árpád őrnagy azonban megmaradt

T 

egy_ 
szerU magyar emigránsnak, soha nem vált meg magyarságától és nem vett fel soha 
külföldi állampolgárságot.Havi 45 dollárt kitevő legegyszerübb menekült illet_ 
ményéből élt szerényen és példamutatóan. 

Világháborus szerepéről legendák születtek,az osztrák ujságok,rádi6k gyak
ran emlegették,irták nevét ,mindig a legnagyobb tisztelettel.Pedig tUdták,hogy 
vitéz Taby Árpád őrnagy magyar hazafihoz hiven 1919-ben fegyvereaen harcolt a 
nyugati végeken az osztrákok ellen,Héjjas Iván,Francia Kiss Mihály tiszthelyet
tes bajtársaival,a Prónay különitménnyel,Ostenburg őrnagy csendőr zászlóaljá
val együtt verekedett, hogy Nyugatmagyarország magyar maradjon ••• 

Hire járt,hogy 1915-ben végezte a hadapródiskolát Marosvásárhelyen.18 éves 
korában,'mint zászlós kerül t a frontra a gyöngyösi gyalogezreddel.A Doberdón 
dult a harc,Taby Árpád zászlós csodákat müvelt gyöngyösi bakáival!Hullottak 
a kitüntetések: Bronz és Nagyezüst Vitézségi Érmek,Bronz és Ezüst SignUl!l Lau
dis hadi szalagon és kardokkal, majd a Katonai Érdemkereszt hadidiszitménnyel , 
hadi szalagon és kardokkal.Géppukás szakaszparancsnok volt,vonalait számta] f 
olasz közeltámadás érte,heteken,hónapokon át közelharcban verte vissza az 
lenséges tömegtámadásokat . Járt a szerb és orosz frontokon is,ott is megmutat
ta félelmet nem ismerő,élenjáró,hősi magatartását!19 éves korában hadnagy lett 
és ismét az olasz fronton kapta meg a a Vaskoronarendet.20 éves korában vala
hol Asiago környékén küzdött zászlóalj a a Dolomitokban.Állásait napokig lőtte 
az angol tüzérség,majd ujabb és ujabb olasz gyalogos tömegtámadások indultak 

az osztrák-magyar vonalak ellen.Taby Árpád hadnagy bátorsága nem ismert hatá

rokat! Minden támadást visszavert, az ellenség soha se, tudta állásai t elfoglal

ni.1918 tavaszán előlépett főhadnaggyá s változatlanul a Dolomitok ormain hu

zódott védővonala.A kivérzett magyar csapatok azonban helytálltak a fokozód6 

angol tüzérségi tüzek ellenére.Vonalaikat három olasz hadosztály támadta.Tab1 
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fhdgy azonban résen állt és a gyöngyösi gyalogosok élén ellcntá!'ladásba ment. 
Zászlóalj paranc snoka hősi halála után átvette a zászlóalj vezetését.Merészen 
és önként támadúsba csapott át egy fennsikon,katonái elszántan követték.A ke
mény harcban Isten vele volt,nem fogta a golyó!Egyre merészebben közelharcok
ban,puskatusával támadta az olasz gyalogságot.A magyar katonák hősiessége el
érte a tetőfokot,Taby fhdgy kezében csak ugy suhogtak a Manlicher puska csa

pások!Az olasz gyalogság megingott,a magyarok ezt észrevéve még elszántabaan 
csaptak rájuk!Taby fhdgy zász16alja szétvert három olasz hadosztályt,többezer 
foglyot ejtettek,elfogtak három tábornokot és az arcvonalat 50 km-re vitték 
előre!Az osztrák-magyar vezérkar nem akarta hinni a befutott jelentéseket.Ta
by Árpád fhdgy elnyerte a Lip6t Rend lovagkeresztjét hadiszalagon,kardokkal 
és fegyverténye a ~a Terézia Rend káptalanjának döntése elé került.A legna
gyobb kitüntetéseit 18 és 21 éves kora között kapta,ennek a személyes vitézi 
magatartásának egyenes következménye lett a Mária Terézia Rend,mely egyenér
tékü az angol Victoria Cross-al,vagy az amerikai Congressional Medal-lál. 

Taby Árpád fhdgy az összeomlás után katonáival együtt hazatért Gyöngyösre. 
Amint hirét vette,hogy veszélyben forog Nyugatmagyarország,azonnal ott ter
mett és a magyar katona hősi magatartását tovább müvelte.Később Horthy Miklós 
nemzeti hadseregébe került.Előlépett századossá,majd a csendőr éghez helyez
ték.Különféle csendőr iskoláknál szolgált,mint kiképzőtiszt,volt szárnypa
rancsnok is,majd a csendőrség felügyelőj ének parancsőrtiszt je lett.Horthy 
Miklós kormúnyzó a huszas évek végén hivta !'leg a testőrségbe.Egy évtizedig 
volt testőrtiszt,hüséggel szolgálta hadurát.1939-ben nyugdijba kérte magát 
és politikai pályára lépett.Legközelebbi csendőrtiszt barátainak azt mesélte, 
hogy a szegedi gondolat és az indulás hazafias és becsületes volt.A Gömbös 
Gyula tervezte földreform azonban elmaradt,ezért ő politikai sikon pr6bál 
hajdani katonáin segiteni.ElőszÖr kormánypárti programmal,majd -Imrédy Béla 
programjával indult a választásokon a gyöngyösi választ6kerületben.Gyöngyösi 
katonái és azoknak fiai egyhanguan képviselőnek választották,Taby Árpád ne
ve fogalom volt a Mátrában!Minden energiájával küzdött a földosztásért és a 
szociá lis igazságokért a budapesti parlamentben.Sok mindent sikerült elérnie 
képviselőtársaival,kivéve a földosztást.Küzdelmeit megakasztotta az időköz
ben kitört II.világháboru. 

Taby Árpád őrnagyot az elsők között avatták vitézzé a Margitszigeten,majd 
béke szolgálatában is szaporodtak kitiintetései: Bronz és Ujólagos Kormányz6i 
Dicsérő Elismerés ,végül a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje.Horthy kormányzó 
ezzel bucsuzott vitéz testőrtiszt jétől ~'ugalombavonulásakor.Az emigráci6ban 
nyerte el a Szent Lász16 Rendet és bajtársi vonalon végzett kivál 6 szolgála
taiért megkapta az J::ur6pai }"rontharcos Keresztet is. 

vitéz Taby Á~pád őrnagy katonacsaládból származott,rokonai mind hivatásos I 
katonák voltak.Edesapja nyitrai huszárszázados vOlt,bátyja,unokaöccsei,sógorai 
mind ht.tisztként szolgáltak,nővérei szintén katonákhoz mentek férjhez. 

Baráti körben többször panaszkodott ausztriai emigrációja idején,élete u
tolsó éveiben.Szivét csalódás és fájdalom marcangolta.A kommunista börtönök
ben ugy tudták,hogy nyugaton a magyar kérdés egyik szivügye a nagyhatalmak
nak. Idekint rájött,hogy a magyar kérdés nekik nem érdekes,azért semmit nem 
tesznek és a magyar problémákat sorozatosan elfelejtik.Egy hősi nemzet éle
te,jövője,vagy pusztulása nem okoz gondot nyugat on. Visszavonult a közélettől 
s idejét utazásokkal töltötte.l!'elkereste a hajdani tiroli csatatereket,végig
járta a hajdani üres lövészárkait,tisztelgett katonái tömegsirjainál!Gyakran 
utazott Finnországba,hol közeli barátai éltek,köztük keresztfia.Nőtlen ma
radt egész életére.Kapcsolatait megtartotta a katonai emigrációval,tagja 
volt a Vitézi Szék-nek. Szorgalmasan olvasta a Hadak Utjánt és nagyon szeret
te a csendőr Bajtársi Levelet. 

1972-ben kaptuk az első levelet,melyben betegségéről irt.A bajt nem kör
vonalazta.Hazai barátja: vitéz Ághy Zoltán ezds Amerikából sietett betegágyá

.Taby Árpád sulyos operációk sorozatán esett át Ausztriában.1973 tavaszán 
sszu levelet irt a MKCSBK központnak.Leirta,hogy 22 éves tényleges katonai 

szolgálata alatt közel tiz évet a csendőrségnél töltött.Lehüségesebb bajtár
sai békében és a börtönben a csendőr altisztek voltak.A háboruban és a tria
noni küzdelmek idején csendőrtiszt barátai álltak hozzá legközelebb.Érzi é
letutja végét,ugy döntött,hogy ezért 22 kitüntetését,okmányait,összes földi 
emlékeit a csendőr muzeumra hagyja örök megőrzésre.Kérte,hogy a központi ügy
vezető gondoskodjon,hogy hagyatéka Torontóba kerüljön a csendőr laktanyába. 

Azonnal ment a légipósta válasz: -"Nemzetes Őrnagy Ur!Ismerjük Őrnagy Ur 
lelki és fizikai erejét.Akarata,nemes célkitüzései legyőznek minden betegsé
get.lgyekezzék talpraállni,Őrnagy Urra szüksége van a nemzeti emigrációnak! 
Ha jön az uj riadó,jövünk,vezér kell az élre!Doberdó és N,yugatmagyarország 
Hőse fog az élre állni és hazaviszi a magyar szabadságot •••• "_ 

Semmi biztatás nem használt,életerejét aláásta a szörnyü k6r! 

A központi ügyvezető 1973 augusztusára tervezte európai szabadságát,kérte 
vitéz Taby Árpádot,hogy~árja meg jelentkezését,aug.15-én érkezik Ausztriába 
és első utja betegágyához vezet! 

Igy is történt,Kóv.endy Károly aug.15-én szürkületkor jelentkezett a nagy
teg ágyánál.Az osztrák nővér emlitette,hogy a "Herr Major egész nap kanadai 

lát ogat6ját várta".A hatalmas termetü,életerős ember helyett egy élő csontváz 
fo~adta az ügyvezetőt!Csak ősz haja volt a régi és szemeinek örömteli villaná
sa.Alig hallhat6an enyitt mondott: -"Szervusz,Isten hozott!"-

Magyarország legvitézebb katonája egyetlen kérdésemre nem tudott felelni.A 

találkozás megrázott,sulyos,megható perceket éltem át.Jelentettem a nagybeteg 
fÖlje bbva16mnak,hogy parancsát végrehajtom,ha ütött az 6ra,ereklyéit magammal 

Viszem Kanadába és megőrzöm az ut6kor és a magyar történelem számára!Térdree

reszkedtem, fejemet kezére hajtottam.l!'e;tálltam és katonásan bucsuztam,hosszan 



tisztelegtem.Éreztem,hogy az utols6 vitéz és csend6r vagyok,ki é~ben látta 

vitéz Taby Árpád 6rnagyot. 
1973.augusztus 21-én,stájerországi szállásomon ért a telefonhir,vitéz Tab~ 

Árp~agy ur ma hajnalban 77 éves korában csendesen elhunyt.Salzburgban 
lesz szentmise vasárnap lelklüdvéért.Hétf6n temetik Salzburgban katonai pom_ 
pával.A Mária Teréziás Hősnek kijár6 végtisztességet az osztrák kormány adja! 

Minden tervezett programot megszakitottam és azonnal Salzburgba utaztam. 
Résztvettem a szentmisén,a salzburgi magyarság előtt Mihályfi János plébános 
meghat6 szavakkal ismertette az elhunyt nagy Katona élettörténetét.Kifejtette 
hogy Taby Árpád egész életében minden kötelességét 100 i_ig hiven teljesítet. 
te.Istenfélő emberként várta a megvált6 halált.A templomban mindenki sirt,még 
az orgona hangja is rezgett a meghat6dottságt61. 

Másnap,hétfőn déle16tt,1973 .augusztus 26-án a salzburgi katonai temet6 
polnájában gyülekeztek a salzburgi magyarok : honvédek,csendőrök,vitézek , i 

sek és fiatalok,németorRzági képviseletp.k,tiszte16k köre mintegy ötvenen .• • 
A rendezett sirok,keresztek,üdezöld fák mesezeségéb61 dobpergés hallatszott 

Osztrák katonai alakulat közeledett csapatzász16val,katonazenekarral,alezre_ 
des parancsnokkal,fsászkarszalagos nagylétszámu osztrák tiszti küldöttséggel, 
de jöttek osztrák fr ontharcosok csörgő kitüntetésekkel,zász16kkal,hat osztrák 
katona három 6riási koszoruval ••• 

Az osztrák diszszázad vonalban állt fel a koszorukkal elhalmozott kopors6 
előtt.vitéz Taby Árpád Őrnagy kopors6ját magyar nemzeti zász16 takarta,kopor
s6ja végén a kis csend6rzász16 feküdt.Hat osztrák törzstiszt állt kopors6ja 
mellett diszórséget.Bkkor feltünt egy osztrák tábornok! ••• 

Az alezredes parancsnok vezényelt: -"Musik und Ehrenkompanie habet Acht!Mu
sik und Ehrenkompanie sihet rechts! Herr General, ich melde gehorsamst... . •• "-

A tábornok kiadta a parancsot, megkezdeni az ünnepséget és a gyásszertartás'c. 
Egy osztrák tiszthelyEttes a kopors6t61 balra szoborként tartotta vitéz Ta

by Árpád 0rnae~ 22 kitüntetését bársonypárnán,egy másik osztrák tiszthelyet
~ . 

tes a ~gyar Vitézi Iiend 6riási c imerét tart ot ta ke zében a kopors6 j obbjí 
Mihályfi János plébános német nyelven tartott beszédet és méltatta a 

Halott érdemeit.vitéz Kövendy Károly szds katonásan vonult a kopors6 elé és 
hangosan,magyarul bucsuzott a Magyar Királyi Csenaőr Bajtársi Közösség nevé
ben.Három~őB osztrák ur,mindhárom mellén a Mária Terézia Rend,vonult lassan 
a kopors6 elé és fejethajtva bucsuztak hős magyar Bajtársukt61 ••• 

Ismét vezénysz6 harsant,a csapatzász16 földig hajolt ••• A katonazenekar az 
osztrék himnuszt és a hires ftAlte Kameraden" dalt játszotta ••• A diszszázad 

tisztelgett.A tábornok a kopors6 elé lépett,kezét sapkájához emelte,mig eza- \ 

latt hat osztrák katona a kopors6 elé,a lépcsőre helyezte a három 6siási kO
Rend szorut: az osztrák hadsereg,az osztrák hadügyminiszter és a Mária Terézi a 

nevében ••• Ausztria bucsuzott a magyar JMria Teréziás Hős Örnagyt61! 
:.~agyar katonai diszelgés és Farkasrét helyett az osztr(lk Ba .itérsak adták 8 

vi téz Tab~' Árpáu őrnagy 
ravatala 

Salzburgban,Ausztriában 
1973 . aug . 26-án . 



~'elvonul az osztrák diszszázad 

Mihályfi János plébános mellett 
hat osztrák katona a legmagasabb 

három koszorut tartja 

osztrék véder6miniszter 
képviselője 

A kegyelet koszorui a kápolna lépcs6jé~e kerültek 
a koporsó alá : az osztrák honvédelmi miniszter,az 
osztrák véderő és a Mária Terézia Rend koszorui. 

3-3 osztrák törzs
tiszt áll disz6rsé

get 

Egy másik osztrák tiszt
helyettes a Magyar Vité
zi Rend cimerét hordja 

kitüntetéseit tartja 



a végtisztessége t Sal zburgban •.. Sirtam,ezt a gyászszertartást nem lehetet t 

meghat6dottség nélkül végignézni! 30 évvel ezelőtt láttam utoljára katonai V~!, 

tisztességet Ungváron,akkor egy csendőr Szakaszvezetőt temettünk magyar kat~ 
nai pompával,ki hősi halált halt a Kárpátok előterében ••• 

A kopors6 mellől elvonultak az osztrák törzstisztek,helyüket magyarok io@, 

lalták el: két csendőr,mindkettő vitéz ••• 
Elvonult az osztrák diszszázad is,a távolod6 dobpergés emléke örökre szi. 

vemben marad!Köszönjük Ausztria! ••• 
A déli napsugarak áttörtek a temető fáin,bearanyozták vitéz Taby Árpád ar. 

nagy Ur kopors6 ját.Közelről néztük meg a koszorukat és elolvastuk a szalagok 
feliratai t: Mária Terézia Rend, Hadügyminiszter, Osztrák Hadsereg,.bár6 Bantield 
Gottfried,Kurt és Családja,özv.vitéz Porpáczy Jenőné,a müncheni katonaiskolá. 
sok,Liza és Árpád /Taby Őrgy finn keresztfia/,bécsi kadétiskola,bécsujhelyi 
katonai akadémia,Bror.Kaj.Stig,Hans/Mária Teréziás bajtérsa/,thalhami öre._ 
otthon,Mami Liczka stb.stb. ~~ 

vitéz Taby Árpád Őrnagy Ur holtt estét a salzburgi krematoriumban el~~vae~ 
tották.Eredeti végakarata az volt ,hogy hamvait sz6rják a Dunába,hadd vigye el 

a nagy foly6 porait Magyarországba.Miután az osztrák hat6ságok ezt megtagad_ 
ták /egészségügyi indokok alapján/,hamvai egyik közeli barátja sirjába kerül. 
tek Münchenben. 

Hazaindulásom előtt átvett em Taby Őrnagy Ur megbizottját61 az ereklyéket 
és mindent leltár szerint hazahoztam Kanadába.Ma itt áll a legvitézebb magyar 
csendőrtiszt 22 kitüntetése, összes fóldi emlékeivel a laktanya legszebb ter
mében egy 6riási üvegszekrényben. 

A Hadak Utján Attila seregében egy erősfényü uj csillag ragyog!vitéz Taby 
Árpád hazatért,ott Hadur előtt dolgozik szorgalmasan,a Hősök bátorságával a 
magyar igazságért és Magyarország feltámadásáért! 

őrnagy Ur,pihenése legyen csende~mléke e történelembe kertilt,neve a l eg
na gyobb Hőseink között ragyog örökké,~dőtlen ideig! 

Az emigráns csendőr sir,fejét meghajtva tiszteleg! 

Bajtársak,zárjuk szivünkbe Teby Őrnagy Ur 
ut ols6, betegágyában f.ogalmazott versét: 

•• .':Nem látom többé a fehér fal um , 
nem látom többé a kicsiny kapum, 
mondják meg otthon,aki hazatér, 
hogy idegen földben nyugodtam el én, 
boldog mosollyal némult el a szám, 
mert tudom,dicső lesz még egyszer 
az én szép magyar hazám! "- ••• 

vitéz Kóvendy Károly 
muzeumőr 

vitéz Taby Árpád őrnagy,Mária Terézia Rendes Hősünk előtt 

katonai pompával vonul el az osztrák véderő 



1~74 csendőrnapján Tflront6bnn az egybe

gyültek vitéz Taby Arpád őrnagy emlékének 

h6doltak , kitUn~etéeeit,fényképeit kiálli

tottuk , miközben egyenruhás csend~rjár6r 

disz6rséget állt! 

öre g ka t ona imája éle t e alko~'én •.. 

rjindenhat 6 Isten,mal',y u rok Istene!Egy öre g kat ons. ,élete alkonyán hála-
.~ és knny örg'" imájával f ordul Hozzád és leborulva ké r,hallgasd P.leg 6t! 

)0. !Aint él Te t e reP.ltrnényed, földi életemben Magyar orszÁg katonája lettem . 
. t0nai . eskümb en fogadalmat tet tem,hogyha kell a Te neveddel és segedel
.,eadel j-,arcolok isteni és kricztusi hi1.emért,szeretett hazámért,Magyaror_ 
e 'gért és magyar fajtáP.lért! 

sZil 

Két világháb oruban vettem részt,véres ha rcokban,de Te mindenhat 6 Isten 
<,jno1g velem v oltál a szent se gedelneddel és megvédtél a halált61, sértet-

maradtam! . 
Jen Sok hüséges,Téged ü'lád6 bajtársam ha lt h6si halált rnellettem,akik a 
"e szent hajléko dban nyertek örök nyugodalmat és békességet !Az elvesztett 
>éboru után bünös emberi ke zek elvették magyar Hazánk 2/3 részét és szét-
~sz a zsákL'ényra vár6 szoIDszédoknak, k ö ztük a Tée€'d megtagad6knak ie! 

( zát vesz t ett üldözött magyarok,honvédek , csend6rök,rend6rnk szét-
'z66d unk a szabad világba,ahol még él az isteni és krisztusi Iiit!liabha
;dnlttan CIélradt magyar testvéreinket üldözi egy hitetlen, megszál16 hatalom! 
l.gyarok élik nehét életüket,de lelkükben és szivükben Te vagy az Ur-

j
lsten 8 Te szent Fiaddal! Titokban Hozzád fohászkodnak, hogy add vissza hi
t~et,h8zájukat és szabadságukat! 

tn,mint ö reg katona,aki szabad földön élem a Te eegedelmeddel életemet 
egelégedetten,leborulva 1IlO.gas szined elé,imádkozva kérlek,ha mint gyar16 

emeer vétkezt em Ellened, bocsáss meg nekel!l! 

Add vissza .Hazánkat,szép Ma~'arországot a mi ut6dainknak,add vissza a 
szatadságot! Bocsásd meg nekik is az Ellened elkövetett büneiket ,hogy le
crulva magas szined elé imádhaRsanak Téged örökkön örökké! 

Ra részemr e a Te szent akaratod szerint eljön a vég,az örök behiv6,kér
:ek fogadj be engemet is a Te szent hajlp.kodba és adjál szeretteimmel és 
bajtársair.unal együtt örök nyugodalmat és békességet! 

Az utánunk jöv6 nemzedéknek pedig mutasd meg a Hozzád vezet6 igaz u
:at ,aoet és mindörökké 

Amen! 
1973 .6sz •.• vitéz Ághy Asb6th Zoltán 

öreg baj társ 



I 

CSENDŐR TISZTELGÉS NAGYJAINK SIRJAINAL 

(A Honvédtől a Királyig) 

Évek 6ta terveztem egy eur6pai utat,melynek során meg 6hajtottam lá_ 

togatni nemzeti nagyjaink sirjait,tervbevettem az ismeretlen eur6pai katona_ 
temet6ket,hol magyarok ezrei feküsznek elhagyatottságban.Természetem,hogy 

mindig kutatom az él6ket é~ holtakat,mely nálam a katonai szellem velejár6-
ja.Oreg édesanyám látni akart Ausztriában,a családi találkoz6t összekapcsol_ 

tam most a nyugati Halottaink látogatásaival.Elkészitettem az utitervet,meg_ 

kaptam l!Iunkaadómt61 a kiérdemelt szabadságot,vastartalékként ezer dollárt 
kértem bankomt6l,összecsomagoltam utitöröndömet,beletettem a MXCSBK kics· 

zászl6ját,hogy ezzel tiszteleghessek halott NaeYjaink eI6tt. ', 

UtrRkeltem Toront6 repUl6terér61 az uj szu,er-modern 350 személyes Air 
Canada 747-es 6riásrppül6gépével.Hét 6ra mulva már Párisban szálltunk le,ta
xival rohantam az Austerlitz pályaudvarra,hol, várt az el6re lefoglalt hál6-

kocsihelyem a 306rás liszaboni uton. 
Elindult a francia gyorsvonat dél felé.Hondanom , se kpll,soha életemben 

nem jártam azon a vidéken.Vonatunk á tfutott a Pireneus he gy ség és az Atlan
ti 6ceán partja között .Spanyolországban j6les6en láttam a spRnyol csendllrs p. g 

jár6reit 8 hagyományos kalapjukkaLÉjjel j6t aludtam,kipihentem az éjszakai 
repül6ut fáradalmait ie.N6tt a h6ség,Portugália terméketlen,sziklás hegyei 
közt futott be a gyorsvonat Liszabon pályauavarára. 

Angolul tud6 taxisoff6röm j6ki né zéeü szállodába vitt.Azonnal a telefonhoz 
ültem és levélben ler ögzitett terve k szerint összeköttetést kerestem Horthy 

Mikl6s kormányz6nk itt é16 menyével.Szivem heveeebben vert,mikor csengett a 

készülék.Mrs.Bowden vette fel a kagyl6t,ki nem más ,mint néhai vitéz Horthy 
István kormányz6helyettes özvegye: gr6f Édelsheim-Gyulay Ilona.Ko zöltem ér

kezésemet és kihallgatást kértem.A f6mélt6ságu asszony igen kedves,barát r 

goe hangon bes~élgetett velem.Elmondta,hogy hol találom meg néhai kormár ~ 

ée hitvese sirját,majd megmondta,hogy EstoriIban hol keressem. 
Reggel taxiba ültem s a liszaboni angol temet6höz hajtottarn.A tel'l et6t zá r

va találtam.A nagy vaskapu oszlopán felfedeztem a cseng6 gombját.Megr.y omtam 

és jött az udvarias,angolul tud6 temet66r.Kértem,hogy ve zessen Horthy admi

rális sirjához,azonnal vitt a sirhoz,majd magamra hagyott. 

ott álltam vigyázz-ban KorI!lány z6nk sirja el6tt!A szép kéemlékmUvet sürü 

fák és bokrok védik az er6s liszab oni napsugarakt61.El olvastam a sirk6 szöve-

Mrs.Guy Bowden,vitéz Horthy 
István fhdgy,kormány2óhelyet
tes özvegye,született l!:dels
heim G9~ay Ilona gr6fnő,kö
zépen Guy Bowden angol ezredes. 

A ~panyol Tole do városa közepén el
tertil6 h i r ee Alcazar/fellegvár/,hol 
Moscardo ezredee a kommunista csapa
tok által körülvett vár at a pusztu
láeig tar totta,de a véd6sereg nem 
adta meg magát,hanem bevárta Fr a nco 
t ábor nok felment6 csapatai t.A jobb
oldal i képen a fehér fele~abadulás 
emlékmüve . 



Emlékek az 1940-e8 évek 
elejéről: 

Horthy Mik16s kormányz6 
menyével és Istvánka u- I 

nokájával a kenderesi 
mezőn . 

A kormányz6 j61 ismert 
vadászsapkája a toront6i 
vitézi muzeum őrizetébe 

került. 

gét,elolvastam a r'őmélt6ságu Asszony eclékét megörökitő sorokat is.Hihetet

lennek tünt ,hogy itt vagyok a budai királyi vár ut ols6 lak6inak sirjánál .•• 

Kegyeletül letettem a kőre a kis csendórzász16t,lefényképeztem, majd imát 

~ondtam Otrant6 Hőse előtt.Percekig álltam mozdulatlanul,tisztelegtem az e

migráns csendőr nevében s sebtében végi ggondolva az általam átélt és ismert 

félévszázad történetét,elbucsuztam Magyarország nagy Fiának sirjától ••• 

A déli forr6ságban taxin utaztam Estoril tengerparti kertvárosba.Meglepett 

8 rendezett ség ,kulturáltság,atervezett ~pületsorok,kertes paloták sor ozata ••• 

Izgalommal vártam a fiatal Horthynét.Jött is pontosan,ismertető jeleim 

közlése alap ján azonnal- T'legismert.Mosolyogva,rendkivüli kedvességgel nyuj

totta kezét.Leültünk beszélgetni,szemeim kutatták vonásait. 1~ sem változott, 

t e lt vagy 30 esztend6,mikor 6 volt a Magyar Vöröskereszt f6nökn6je 6r

angban,mikor a frontokon lát ogatta a sebesült katonáinkat,mikor vi

nyujtott a hadiözvegyeknek,mikor fizetését szétosztotta a7. ö zvegyek és 

között .•. Mondtam is neki,hogy ma is azt a kedves,szeretetremélt6 areot 

l~tom,ahogy ismertük a képekr6l ,egy s zerü ápo16női egyenruhájában!Majd rátér

tem jövetelem f6cé ljára: -"F 6mé lt6ságu Asszonyom,kérem,bocsássa a t oront 6i 

csend őr és vit éz i muzeum őrizetére a kormány z6i ereklyéket! Intézményünk a ka=

nadai kormány vé de lme alatt áll, ott ezrek és ezrek látnák,muzeumaink értékét 

emelné és csinálná a legszebb magyar propagandát az angolszász világban. "_ 

Kedvese n é s komolyan válaszolt: -"Ezt fiammal kel l megbeszélnem s kö zösen 

kell döntenünk.Nézze,rnikor Otto Skor zeny elfogott bennünket a királyi palotá
ban, csak éppen anny i időnk vol t, hogy néhány koifert s ebtében ös szec somagol

tunk.Bár Skorz eny megigérte,hogy magánholminkat össze csomagol tat ja ládákba s 

mindent utánunk h07.nak,sajnos,semmi se érkezett meg.Igy apósomnak csak egy 

rend ruháját hoztuk,az van ~gyedül . Kitüntetései közül is csak a legmagasab

ookat hoztuk.Itt van tenge rnagyi föveee,tengernagyi kardja.Szmokingját évek

kel ezelőtt valaki.nek odaadta anyósom . Nem utasitom el kérését,de azt megért

ogy felelő sek vagyunk ap6s om emlékeié rt.Hi vatalos irásbeli nyilatkoza

ek a kanaaai hatóságokt61,hogy 1mgyarorszÁg felszabadulása után ap6som 
ereklyéi haza térnek buaára . "_ 

Majd beszélget t ünk az estorili életről, István fiárÓl.!I1egtudtam,hogy a kis 

~tván 7 éves volt,mikor a háb oru végetért és a Horthy család cegszabadult az 

SS.véa0őrizetb61 . Ist vánka sohase felejti cl , ho~' szöeesdrót mögött játszott 

az Udvar on s mellette fel',sveres SS . katrlna é.llt . ApÓsa és anyósa halála után 

i!~ét férjhez~ent Guy Bowden angol e3redeehez , kit katonai att.aspként ismert 

~g .Angliáca költöztek,Istvánka ott nétt fel és végezte iskolái t.Az ifju Iat

~n ~a 32 éves,okl . gépészmérnök.Is~e rp.tség hiá~'ában angol leányt vett fele

O~~Ül, házasságukból':> gyermek sz:iletett , háro::J fiu PS két lenny . M'lsolyogva so

~lta el neveH:et : a lefi a ésebb Lcnr.ard Istvnr. 1 2 é'/e!',Helene lC , Een:ry 8 , !1a -

al'_r. e 6 és a kicsi fiu Stewart 2 éves!büszkén eml c,;ette , honv I 
8 t ~kéletesen beszél és ir ~aeyarul . ~. <v s,;ván fia !'la 



De mivel menye angol,igy a z unokák sajnos,l!!úr magyarul nem beszélnek. Majd e l _ 

mesél te, hogy István fia c sak boldog cE:aládapa akar maradni, nincsenek politikat 
ambiciÓi,nem hisz a Horthy dinasztia e lvében, gyermekkorában tul sokat csa16-

dott mindezekhez.lstván j elenleg Jakartában,Indonézia f6városában dolgozik, 

mint mérnök, egy angol cég alkalmazott jaként. Id6nkint hazatérnek Lur6~ába.B ez l 
a legnagyobb öröme,mikor az öt unoka vidámságát61 hangos a házn10st 1S jon a 

fiam,mondotta büszkén,az édesanyRk boldogságával. 
Ekkor egy magas nr közeledett hozzánk.Kezét nyujtotta,Bowden ezredes ur á l, 

lott e16ttem.A beszélgetést angoIra cseréltük.Elj"ött,hogy megismerjen,hallot_ 

ta,hogy jövök.Megtudtam,hogy nyugdijba ment a hadseregb61,"isszatértek a na
p~s Portugáliába a Horthy sir közelébe s itt élik az örök napfényben csendes, 

boldog életüket. Végül a f6mélt6sÁgu asszony Kanada felöl érdek16dött ,hogy él_ 

nek az ottani magyarak ,mire vitték az emigráns csend6rök?Mindenre felelter 
miután lejárt a fogadási id6,felálltam.Elbucsuztam a Bowden házaspárt61,~ 

lékeimben változatlanul a ragyog6 szépségü ifju Horthyné él ma is ••• 
•• • Taxival szúguldottam Liszabon repü161;erére .Még az esti géppel Madeira 

szigetére repültem az utols6 magyar koronás király: IV.Károly sirjához.Csak 

másfél óra volt az ezer km-es repü16ut.A csodás sziget csupa szines virÁg,e

zerféle üde zöld fa és bokor,a sziget közepén 1 . 800 méteres csúcs! 
Tudtam,hogy utols6 kir{lyunkat Madeira szigetére számüzték a gy6ztes nagy

hatalmak,kik a monarchia szétzuzásával örök boldogtalanságot,elégedetlens4get 
és i zz6 parazsat hagy tak hátra, me ly et érez többszázmilli6 eur6pai, f61eg azok, 
kiket a szovjet "szabaditott" fel.önkéntelen szimpátia száll emberek milliói 
t 61 a halott fiatal király felé,ki 32 éves korában huny ta le szemét egy SUlYOB 

tüd6f,Yulladás után orvos,gy6gyszer és tisztességes lakás hiányában. 
Nekem más okom is volt ,hogy eljöttem Károly király sirjához . Meghat6 törté

net ez,csak kevesen ismerik.Magam is csak szüleimt61 tudom s néhány eI!1lékül el 

tett öreg ujságcikkb61.1916-ban történt ,véres csaták dultak Erdélyben az árull 
román csapatokkal,kik szövetségeseiket hátbatámadva a védtelen Erdély földjé

re törtek .1<'erenc J6zsef király arra kérte Y.ároly tr6nörököst , hogy menj r

délybe és tüntesse ki személyesen a 82-es vasszékely ezred katonáit ,kik ~ 
tonai h6siesség sorozatos csodáit mutatták fel a csaták poklában.Néhány nap 

mulva Károly tr6nörökös ott állt a szinmagyar ezred sorfala e16tt,személyeaen 

tüzte a katonák mellére a vitézségi érmeket .A sorban ott állt édesapám is, bot

ra támaszkodva,sebesüléséb61 gy6gyu16ban.A tr~nörökös megsz61it~sával is ki
tüntette apámat,magyarul tökéletesen beszélt: -"Hadnagy ur,ön vitéz katona 

volt eadig ie,látom,hogy több kitüntetést kapott már !Ön hivatásos,vagy 

tartalékos?Ha tartalékos,annál szebb!Foglalkozása igazgat6-tanit6,nagyszerU, 
két gyermeke is van?Felesége ismét gyerrneket vár! Nahát ,ez szép!Hadnagy ur,je

lentse nekem hivatalosan,szolgálati uton,ha a gyermek rnegszületett,én akarok 

keresztapja lenni,az ilyen vitéz tiszt megérdemli!"-

J.. Ri r 1'3.t.in . 4B r,'Jrtugálnyel vij 
!'l/rvt!ny l c l1rat'.L a templomé.an 

Lr . H"-l.er.ure Qt.t{, Y.1r:Uyi r.e r c,,1' , 
.a7. r.ur0~", T .. riÁcs elnf,ke • 



::s Károly t áb, rnagy ur dfensége negt;arto-:;ta E'7.avát ! :~iko r y::ereszteltek , mnr 

~ volt a kirá ly. Eg:'ik t nb"rw,kát kü l dte a ki csi székely fal uba , ki ót,a király 

~felségét képviselte,hozot;t egy s~ép levelet és 500 arar.ykoronát . / Talán nel! 

is voltak 01yan nugy0.n ros szak azok a Habsburgok ! ! /Az öreg székelyek még em_ 

léke znek erre az esemény re, szül/ífalur..kta lát ogat 6 báty ámt61 épp tavaly kér_ 

dezték : -":Ilaga a király y::eresztfia?"-

Re ggel elindultam Monte faluba ~'unchalb61,Madeira f év6.roséb6l.Csak néhány 

km , mégis ne g izzEiszt ott,ercs hegyi utak,kapaszko d6k,a sziget oldalán délre néz 

a kétt 0rnyu montei templo:n, hol a király nJ' ugszik ... 

Nyitva v o lt a templom ajtaja,beléptem.Nem kellett sokáig keresgélnem: a 

györ~örü tenplom bal 01dalhaj6jában azonnal megláttam a fey::ete vEiskopors6t! 

Oda~entem ,fejet hajt ottam és magamban a Y::Jvetkez~ket nondottam : -"Fels~ges 

Királyom ,csak most jutottam h oz zá,hogy személyesen látogassam meg Felségedet 

és m0ndjak köszönetet, hmit é rt e~ tet t! "- j\ll tam percekig , kömw ek fut ,.,t t ak , Yé

gig arCOI:!lon, számomra meghat6 pillam,t volt s e t; ber. a pe r cben végi g rohant 

tam az átkozott események sokasága: Trianon,3 ~ves kor c mban t örtént deport, 

lás az ~si földról /amiért nem si r soha sefiki! / ,a csonka 0rszág végtelen ne

héz!" égei , :!::rdély utáni vÁ.f;yaink, revizi ós küzdel~ei nk, a I:!l:lsod ik vi láehrbcru, a 

Y~r pátok védelme,ö~szeoMlHs,visszav onulás,Y::ivándorlé s,I!"teneI:!l,me nnyi és meny_ 

ny i k'Jzde lern, c supa csalc\dás, ke serü nac;yar véezet! .. . 

Több nrát maradtam a király sirjánál.Ugy vonzott,mint a mégnes,a csendes 

és egy~zeriiségében is felemelő ,írva sir ,e ~s cla rab európai t örténelem rega! 

Aztán találkoztam a plét.{nossal, ki angolul is tudott.Elrnesélte,hog,y elég 

gyakran j ön nek magyar lát ogat ók a világ minden rész éotll ,szinte ~inde n héten 

piros-fehér-zöld szinü koszoruk és virágcsokrok kerülnek a királ:' sirjára. 

Maj d elolvastam a latinny el v',i felirat okat , l'leesif'logattam szel'le i[!J!~el a szent 

ko r onás !:Jac,yar nemzeti nac;yci.l'le rt, buo stlztam királyi J<p.resztapánt61: -"Car o

lus IV,Apostolicus Hex Hungariae."-

h repli16gdp ablakáb61 is ~induntalan a mantei kéttor~yQ templomot nézte n , 

h olot tha&,' tam árv-:n, egy ed~il az ut01só regyar király t, ki t oly most ohául do

bot t el 54 évvel ezelőtt Európa ..• 

Azt án a repqlégépe!'! eszembe jutott Dr.lIabsc urg Ottó kirnlyi herceg,ki ~ 

ker~lt 1970-ten szel'lélyesen is meglá t ogatnom németországi ot thonában . Kiv 

v oltam rá,az emigráns u jság0k annyi szépet irtak r61a,new-yorki barátaim me 

sélték,hogy perfekt~l beszél magyarul,kivá16 cikkeket ir az Uj Eur6pa és ~1s 

ujeágok hasábjair.. . Fogadásom is kedves volt.Mikor megérkeztem a starnberg i tó 

I:lelletti falujába,telpfonor. hivtaI:!l fel. A telefonkönyvben easzerüen"Haosburg 

Dr.0tto" áll,hivtam a Szál'lot .IMmetül jelentkeztem és monatam,hogy a nai napon 

igéretet kaptam ,a királyi herceg fo endr.i fog.-"Ein "oment b itte "- után cseng6 

magyar hang sz61al t meg: -"Isten hozta százados ur! Kérem,hajtson be a parkl;B, 

maraajon a kocsijában audig, mig valaki é rtej ön !"-, monuta az iSI:!leretlen höleY ' 

Felvétel a Hagyar Vitézi Rendbe: 

vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes nr,a Magyar Vitézi Rend 
!6kapitánya a Rend elóterjeaztéaére 1973.deoember 8-án a Rend teljes ül é-
sén valahol Eur6pában ' 

Tassányi J6zsef fót5rzsórmestert 

llenség előtt mutatott bátor és vitéz magatartó.s . ..,ért a Rendbe felvette 
itézzé avatta. 
vitéz Tassányi J6zsef főto"rm ur előtt kO C d 6 é . a m. lr. sen "rs g tiszteleg! 

Felvétel a Szent Lász16 Társaság és Rend,lU6l-be: 

vi téz kisbarnaki Farkas ~'erenc vezds UI,a Szent wt-z16 1':írsaslle kor:!lP.ny
z6ja 1973 .augus ztua 20-án a következő csenttór l:lajt~rsainka t Magyarországdrt 
és a magyarságért végzett kivP.16 emigráns szolgálatukért S7.ent MDz16 lovag
jává avatta: 

Virágh József tőrm, 
Bánkuti György szakv, 
Szab6 Lajos szakv, 
Szab6 Lajosné cső feleség 
Varga Sándor órm, ' 
Szathmáry Tünde B.A .os6 rokon. 

sére Az Eur6pai ~'rontharcos Szövet nég l~é szöly lHel'lér v6re;; ur e16terjes7.té_ 

Dr.Jani István szds-nak az Európai r'rontharoOB Keresztet adománsozta. 

ct oA Nagy.Konstantin Lovagrend /Svájo/ Dr.Jani István szds-t e~igránB ér-
emelnek ellsmeréséül 1973 5s7.én a rendbe felvette és lovaeen avatta. 

ct A Szent Lázár Lovagrend /Mdl~a/ 1973.okt6her 10-én vitéz Kóvendy Károly 
s:-t

6
a Rend-be felvette,a Rend t:rdemkeresztjét adon<'1nyozta . A mindezeket bi

lt oklevelet a nagykanc71lnron kivül az árpádházi rokonzággal is ren-
I- .... ·.;I_ ezó Gayre of Gayre and Ihee sk6t ezredes is aláirta. 

- Simont~its Attila pánoélos hadnagyot az emigráns dó é .. 
kifejtett klvá16an értékes munkája és anya"i áldozata csen rs g _rdekében 
ti vezetőség 1973.szept.22-én tiszteletbeli cBend~rré :~~~=~éSéül a közpon-



Montreáli bujtáreak S zen t Lá s zló lov8gllvfltllea a tor ontói c(lsnd<'lr 
Inkta nyában 

Szent Lász16 lova avatás Brazi l! ban 
a f6BZ ktartó éppen c~end~r bajtársakat avat 

vi téz Vp.~tay re: Eo-nc ézre ues ur,a :~:CS.óK \'ezet~~e a 'f.:övetkez6 levelet in
.éZ ~f. fl. /:.0z;: 01':";.i O; tZ z1;és,tg'-:Iey-.. e zc';~ 1Eht'~ 19'13_. éec E:::ter "21::§r.: 

- - "vit'!z T.c ";ey-,cy t:.áro:y ezcs,& =. . gu E: o o .... ke,=jc. iigy_ 
v zc.t ú~e 10 tve!'! út :.r,tézte €oz emig! dc i óta!: élé volt :::.k::'r .Csena(r ség üg;,' eit 
~S k':;.vise::'e~ét a ~éle ~Uegetlen'Jl :::i!kc cé c~eveland::' Csenc:6r Család csoport
í1v .l ta~t~rsi r.a~csolattan,~i~tár. 1?73 vJgfvel le~o~cott tisztséGér~l,de 
~él l:Üt':i t "o;áttra :s az esz:::e! cser.úor.!ak",ar. .:!i páf:-.nc€hokeáeát és II !:luzeum ~r
.to'? : . 
~ Tiz év hosszu icé és e!'!r~i 1CÓ alatt lehet s0k jót tenni,ae tévedni ie,nert 
_f: az l'.itátlan,aki se:c'mit se (' sir.ál.vité~ :.óvendy bajtárenak 6rde:::e::.t el 

K,'l is~erni ée a~ E~teri gyar16ságból erea~ hitáit negbcc~éjtani,~ert ez ~e
t(:; 7 + t r..:,'i K~t€'less~giink. 

t'Cyy:öa~sének tiz éve alatt fáradtságot nem iSMerve igyekezett a legjobb be
~átlEa ozerint a csoportokat öosze~artani,ujakat szervezni,a bajtársi életet 
az " ~tala szerkesz:ett és kiudott ,r.lur..I:b.társai által tá.a:.oeatott ~Bajt/rsi 1e
v~l· foly"irattal ébrentartani,sz6r!ikoztat~i ée tájékoztatni.a E.czölt sok fén;;. 
~~p~el a réri eolékeket :elétreeztcni . So?at utazg~tott kUlönbözó világ és or 
szágrészekre,ahol az ott ~16 tajttreakkal személy~e kapc~olatot keresett,nél

tr.et seeitett,vé.~árolt és f~lé.llitott e gy esznei csend6r lakta~~át,ter2n
ee) csen~~r ~uze~ot,nyilvéntartá<t és archivunot szervezett és 1954-

unott ·Cser.a6rcka Kárpátokon" c.r.0nyve után 1973 - bar. oegjelentetett egy 
Q,'M@S mUvet a :.~ir.Csenj~rs6gr61 18B} -t~1 1945-ig . 

!L!~'lez az 6 6ra€Fe ::ég I'.ú;'lr ie:,mik C' r tötben r,e::i értettek vele el:set . A jó 
< oOy )t,,"t ,,:: dan el kp' J is-e:-r.i,:::ert !izck tu:sulytan voltak.Régebben elr.yer
'p'(. 'r'l:v. ~. z. t' j.{;.rk if" fi 'I i t Ó Zl I.r ~n-r.e? ~s Elis[';erését . Az e2ismerés I!:ÖSZÖ -

.'n -lr;or, ':'o',~~ j "- t ~ .. ~t az" r '.1 '.; 'iz';v alatt , vitéz Ktivendy bajtárs
'""r ~f-.' ~ f v' Z":'. 1::' ,. zb.l " ,:. v l: nf'~ggal , h')gy jó egpszeégben,r!legelége _ 

jo' , ' • L '. vi t tra if; H/.t f . !" 1'i':f11: !'t,nelyet véllalt.vitéz Vattay ierene 

+ 

J.. e~{.t-J: ft !oo!'o<;i · i,~,o/ezetO [,rlLriean kbszöni v::'téz "'attoy .L'erenc e zredee 
r ül e::8r0 l e velét és vér.:'vánsligait.E!lj' ten sziv b61 reméli , hogy a MY.CSBK-nak 

o Ki'al er€aménjf',cert, tel;;ef'en kifogf.Rt&.lan éf' emberi gy&rléságt61 ment e s ügy 
"ZI t.'.e lesz 19701 . ~anuár 1-t61. 

/" itéz Kb "enay Zé.roly szaB a 
kb7s tKcz6 lAtnBt6 elismer4seket 
nJert " el tiz ,>ves mükö:1ése 80-
rán: SZf:nt Gyi,rc! hena lO'lagke
r szt je , :Aiíltai Lovagrpnd , Szent 
Iáz r hen:;, , !:afY Konstantin :kend, 

Ak&..énia,lrpád Szövetség, 
Lász16 Társ~ság,R~yal Ca-

~ ' f ' !Hli t<!ry Insti -tute ; ad 0:::4-
ntM: szá"1Ara : a Szent Lá"'z16 

rdUcKerpsztet , a !lagy honfltantin 
R na pUranCBl'.o:Ü aruny ceillag

t,&Z Ár pád l;f.nd arany csillag
át ,az r.urópr,::' ~ rontharcOB Ae-

r Bztet , a cserkész Teleki Ernlék
rt:! t, a Lf:neyel ~raemrE:na r:7.U~t 
ere~z~"~t,az arany és ezüst Ar
ád ~;r met . Kapt)tt 28 OKle'lelet és 
it°,nt etéseinek száma 22 .Ez a sok 

+ 

iem r 6 3 U7.')n~&.n az őt tá~0~at6 
aün~rr ~uit~rsak érdeme!vjtéz 

. ". noy K>i~()ly tiezteleg e16t t ít.k ! / 



1973- AS CSENOŐRNAPI , , 
BESZAMOLO 

Csenddrnapi gondalatok .•• 

Elég sokat dicsditettük már testületünk multját,elég sokat sirtunk ha16-
dásán.Igy van az,hogy a halotti torok eszmevilágában nyilvánulnak meg pana~z
kodásaink és siratásaink. 

Szerintem egy eszme a va16ság nélkül csak ugy élhet tovább,ha valami~~ 
lelki érzés,valamilyen igéret táplálja.Ezt at érzést kell fel találni és n~ 
veszteni magunkban,mert ami nem uj gondolatot cSiráztat,nem uj megoldás ápo
lására késztet,az csak elhervad mint a ravatal virága,mint a sirok disze. 

Kik az értékes ut6dok közöttünk multunk hordozásának szorgalmában?Azok e, 
akik unos-untalan ismételgetik a "Hiven-becsülettel-vitézül" jelsz6t,de egy 
gondolattal sem tudnak hozzájárulni ahoz,miként kell az emigráci6ban ezt a 
jelsz6t megnövelni egy centiméterrel,egy grammal,egy celzius fokkal? 

Szomoru val6ság,hogy nllva maradtunk közel harminc éve s nemcsak mi va
gyunk fogyásra itélve,hanem az a nagyszerU,fennkölt eszmény is,melyet jelmon
datunkban most már ,mint élettelent évrdl-évre fáradtabban hordozunk. 

Jelszavunk összetévoi nem lehetnek muzeumi tárgyak,nem lehetnek vak oltá
rok,kell,hogy bel6l~k akakastoll látványnn felül, -azok jelentősége hordozzon 
és vezessen bennünket ugyanolyan szép szavakkal meghatározhat6 életre,maga
tartásra . Mily en szomoru tapasztalás az ,hogy egyenruha,kakastoll, törvényadta 
jog nélkül oly kevesen tudnak na hiven,becsülettel és vitézül forgol6dni az 
emigráci6ban .•• Szellemi rövidlátás azt hinni, hogy hÜ!'lek csak a reMényhez le
het lenni,hogy csak.a csendóri élethez kell hünek lenni . A hüség nem csenddri 
k~váltság , hnnem egy~ke a legszebb általános eMberi erényeknek,nincs tehát s em 
egy enruhához, sem hivatáshoz kötve .lhnden embe rnek hünek kell lennie feli Sl'lcrt 
eszményéhez,amiként becsületesnek és vitéznek kell lennie,bérnilyen helyre 
segitette,vagy szoritotta sorsa az élet kedvezésében,vagy éppen megpr6bálta
tásában.Aki hü,becsületes és vitéz csak egyenruhában tudott lenni akinek e
gyenruhájára csak festve voltak ezek az erények,aki egyenruhájávaÍ elvesztet-
te ezeket is ,az lélekben sohasem volt c senctÓr. \ 

Most majd lassan eltünnek csendóri önérzetünknek külsd vetddései bele 
lyedünk az Rl talános magyar életérzésbe ,a klilsóségekblll befelé forduÍunk 8'> 

magyari mag fel fede zésére ,annak ápolására figyelUnk és ügy eliink .Az emigráci6-
ban elmaradtak a hivatások közötti versengések, egy szintre kerii! tünk éSlJedig 
hazá~k, nemzetün~, fajtnnk megvédésének szin: j ére s azon kell kifej teni képes
s~ge~nket,a~á~m~~yen eloszt6dott társadalm~ csoportban éltünk egyiltt.Nincs 
k~vál6ság kozottunk,hacsak nem abban a nemes vetélkedésben: kinek sikeritl 
hübbne·k, b ec sületesebbnek ,vi tézebbnek lenni. 

Azért ma ne merengjen el senki közülünk a multakon,ne álmodozzon a jövén, 
de lássa meg,munkálja és szeresse azokat a lehetőségeket,melyek egy centimé
terrel,egy grammal,egy hdfokkal előbbre viszik fennmaradásunk biztositékait 
magunkban és ut6dainkban. 

1973. február 14. Csepi Béla ezds 

Vorarlbergi bRjtársaink 1973.március 2-án tart ot ták csenaőrnapi öS8zejöve
teTIikE't,ahol ünnepi l:eszéd,maF,yar n6taéneklés /Somogyi Károlyné/ és egyházi 
méltatá8 /Msgr.Anisich Jend plébánosi keretében emlékeztek hőseinkre és mnr
tir Bajtrrsainkra.Társas levélben köszöntötték a t oront6i emigráns központot 
és a csoportvezetó javaslatára üdvözld levelet irtak Minaszenty Jé.z se f her
cegprimásnak,a hl\si helytállás példaképének.Az összejövetelen II csendőr, 
honvéd és barrt jelent meg,mely benslIs éges hangulatban sokáig tartott. 

Német or szngi bajt"rsaink feketeerdei csoportja 1973. fe1:):!:uár ll-én tartot
ta a csend6rnapot Offenburgban.A nnthajárvnny miatt sokan nem tudtak eljön
ni , de ezek irásban köszö nt ötték a Megjelenteket.Strassbourg-b61,Frenciaor
Bzágból 1.1ertse Lá8zló tb.zls hozta nar,yasszonyunkat: özv.vitéz Tel!lesvári End
rénét,a nagyon 8zeretett "Anna Nénit" s ve lük jött vitéz TeMesvári Mnrton tb. 
hd gy is,a strassbourgi sz6rványvezet6nk.Sok csenciérbarnt jelent meg köztük, 
ketten i dés ,eO éves urak is.A ma gya r misén P.Mor6cz ferences atya meghat6 be
szeóLen emlékezett a csend!lrségrdl és tagjainak kemény helytá llásnr61.1lise 
után tajtársaink koszorut vittek a vára tlanul szivrchamban elhunyt réri S1in
cor szakv.sirjára.Dé lLen remek ebéden vettek részt az el',y"lÍegyiiltek Néme th 
Géza ~rrn vendégléjéber . . Ebéa után a ran gidc" s bajtrrf',ki a környék csenctó reit 
fiaik pnt szereti és tiszteli,mondot t kedves tájékoztat6 beszrdet.Emlttette a 

t6i eszmei c~€'ndér laktanya és muzeum megszületéEét,eredl'lpnyes m'iködé
'elhivta a figyelmet a rászorulók segitésére és a bajtn rsi csenctőr szel

. fer.ntartá8t\ra.Hódoltak a h~sök és mnrti rak emlékének,rIajd felolvHstnk a 
mult évben elhunyt csend!lr ~ajtp.rsak neveit.A szép létszfÍl!Iu ba jtrrsi kö~ 
sötétedésig maradt eryütt a legJobb ~anl'ulatban. .. 

~'rancia orsz r. i ba ·társaink ismételten a ter;ilet PS csoportve zetd laMsán 
gyU tek össze Taurcoing-tan.Hövid elüékeze heszédet mondtak,Majd e{':y perces 
né!!lB. vigyázz :UIRsbar. hódoltak a hc"s ök és rIártirok eMlékének.A kivr16 vacso
rát csendőr asszonyaink fŐ7.ték s az egybegyiiltek so knig együtt I'lD.radtak. 

Angliai bajtnrsaink 1'J73.február 17-én f,,)'ültek össze a ;'Iir,dsze nty Otthon
ban Ünnepi vacsornra.Naryszámu bajtnrsi kör és csendt: rbarát jött el UnnepÜnk
re . Kultsnr LaJo~ a lez mondta az ünnepi bes7.édet a tőle mep,szokott kivá16 fel
k~szUltsé6ge l.Dr.Ispnnki héla pápai kamar{~,angliai f61elkész a vendégek ne
vében MOlll10~ t kö szönetet a meghi vásért. Ki fe j te tte, hogy minaig ör ömme l jön a 
csenúllr ok kozé,mert meg~smerte dket otthon a békeszolgnlat idején,a háboru
ban tapasztalta vasidege iket s a hörtönben tapasztalta legprldnsabb bajtá r
siassngukat .A vacsora alatt vit éz Szakály János órm a Bajtnrsi Levélb61 fel
ol vasta Ruttkai Tamás hires emiernn~ versét.Az ünneple bajtársi és baráti 
t ársaság a késd esti órákig szórakozott kivnló hangulatban. 

Ve~ezuelai baj társaink Valenciában 1973 .fcbrunr 14-én l'yUltek össze a terü
let es csoportveze t6: vitéz Haffai János órm háznban.~ind ö Hsze hárman voltak: 

• 

B"rai Mih á ly f 6t6 rm és Németh Gyula hd&)' ,ae éltettr.k a napot s emlékezt ek i
~az csendőr szivvel a régmult szép ia0kre,~Hjd koccintnttak a sze~b j ö vőre' 

.. Irazilinban sao- aul~i CsnDnrtunk tagjai lY73.februdr IB-án tartották az 
" lyes ceend rnapnt t og .ajt, .rsi P.s l arp.ti tnrsa!'l~e r .lszvételével.A CSQ-
r"8-. ezet6: ~!inler Antal <'Inn '.\dv0zö lte a :1egjelentekct,köztük a rtlg nem lá
to.t Isky József !lrm tajt~rsat és feleségtlt,vitéz Vörös Kérolyt,a ~zpnt Lász
ló Ttrsasog és Rena braziliai s7.éktart0ját,vitéz Alnay Béla vk.ezrectest stb. 
heszéde a szebb j ö vőbe vetett hit condolatu volt .A narat tÖlben ~pltattik, 
sok f?lsz61alÁ.s hangzott e lovit éz Al:!l!l.y btlla meltatta a csen..lé' rspg pP l ctá s ha
zai kozriztons~fi miikönrspt és hRb arus helyt:Ulf.spt,r.elyet f l'lap;a is kÖZE'l
rn tapasztalt . bón~s L~8z16 tr. szds-t kitiintette az r:ur6pai ~'r onthnrcOH Ke
reszttel.vit éz !:ohai Szar6 Béla r eLlpli-:ész s or olta fel a cspnal'rspl' ,Irdel'leit. 
Szalay Tantos József 3 saját versét sZflvalta elovitéz Kirf.ly Gyula e7.ds,a :!JI:
CSbK urökös tb.veze tŐje ünnepi bes zé dében a kÖZÖT\)' rp.kfen,(jét fejtef,et te,Clely 
~Yarapsz~k az . erIigrációban s ha ner.l '.\Cyel :ink, ki oli a csendl'r csc>portjaink ki-
8~~~ ?araZSal t.A rIan· ar sz!.,haasnG utJ Á.1::an ezel:et a szu!1nyadó tii7.eket fel kell 
s'.t~ ~~ s ez I:F.ranJon az erI~gráns csenallr hivRtása .A csendl' r af'szaTl,)'ok hazai 

,[ <'su ~ oe:nc ét . . 
hang~latbS:n . s szol[,áltak fel s az ef PSZ tp.rsasnc f"nkriig eg~' ~itt::1a raat kivá16 



AURztrálifll;ar. az adelaiaei cso ortunk 1973. Iebruár 18-nn tartotta meg a 
csenC10rnapot a fr"v?ros körny ki hp.~ekben lévő é~ ofir hagY0m~rlJ'oSR~ vált Lof~ 
tia Park-ban.A nagy ny1ri meleg ellenére igen szep szánMal jottpk ossze ~sen~ 
d~r bajtérsaink,csalf-dta[jaik és barátaink.Erre az alka~o~r~ a ~z0mszéd r~cto, 
ria nllamb61 eljött Antalfl'y PRl t'r~ is éR egy hetet reg~ JÓ oaJtp.rBa~ koré~ 
ben töltötte . A csoportvezetó Unvözló szavai ut:in An~alffy ,Pill 6rgy ,ausztráll~ 
ai terllletvezet6 t:ajt~rsunk tartotta az ünnE'pi beszedet,rlsltatva a csendőr h6, 
sök áldozatát .A későbbiek folyamán anekd6tákkal s3ér.aJ~oztatta hallfatóságlit.A 
csend6rnap résztvevc'íi a késő délutnnig :'lBradtak egyutt a leGJobb hanf,ulatban. l' 

Ferthi csoportunk istenti.Rzteletek kereté.ben hóaol t a csem16rnap eszménye_ 
inek lq,-, fe brlic1r ll-én l!'azekas János rk .lelké sz a !!llsén emléke zett a csenn6r, 
ségr61;a' ~rotestáns tef'lplorntan a táv011év6 Ke x;; é ny Péter 7v.lelkészt vitéz Szo~. 
bathy Lajos zls hplyettesitette és a sz6székrol,mondot,t l.[,az,szép beszédet.A 
helyi lap a "Perthi 11aeyar Hirpk" 10vacsend("'r fenyképet hozta az els6 oldalon 
Tordai Sz~b6 István "Ének a lovascsendőrről" cirlü versének szövegével .A lap a. 
zonki vül hosszabb c sendór fe j tegetést közölt a c senaórségről ugyancsak vit éz 
Szom1::athy Laj os zls tollából.bajté.rsaink zöc;e résztvett a !!l~~én s a prot J "t. 
tisztelet végén a csoportvezetó maga is autoval rohant a mlsere meghallg 
Fazekas atya szivhezszóló szavait. .á 

Sydneyi csoportunk szokásaihoz hiven ismét nagyszab~su csend~rvac~orát tar. 
tott,!'Ielyen résztvett Antalffy Pál 6rg;y ,területvezet6 ls,ki az l~nnepl bes~édet 
tartotta.Az "Ausztráliai Llae;yarság" c.lap tb.cRendll~ ,szerkeszt6Je ~gy telJes 
oldalon hódolt a csenaórnap eszméjének,amit fotokóplu1::an lent kozlünk: 

AUSZTRAuAI MAGYARSAG 1973. február hó. 

A HÚSDARÁLÓ 
1973. február 14-én - a Csendőrnapon a szabad világ 

magyarsága meghatódva gondol vissza a volt m. kir. Csendőr
ségre, mint az elsodort keresztény és nemzeti Magyarország egyik 
legmagyarabb és egyik .legsikeresebben működő intézményére. 
Ugyanakkor kegyelettel emlékezik meg azokról a testületi tagok
ról, akik a vörös áradattal szemben bősi- vagy mártírhalált hal
tak és azokról is, akik még mindig internáló- vagy kényszermun
katáborokban sínylődnek csak azért~ mert csendőrök voltak. 

Az idei Csendőrnapon egy kis igaz történet elmondásával 
kívánjuk a testület emJékét továbbra is ébrentartani, 

ft 

Csendőrnapi megemlékezésül egy megtörtént. es~m~ny 
JáItdánházi Gábor fótörzsömnester, varjúcsapat zavarta csak meg. A ·balra 

rétsági őrsparancsnok, miután a szolgá- elterülő Csóványos nyúlványa már most, 
latba indu:Ió járőr eligazitását -befejezte, ilyen kara ,délután. párás ködbe IbUll1ko· 
a járórvez.ető bail mellére tlí2lt.e az arany lódwtt A ferdén agyeikvő és korán 
napkorongos srentkoronát és parancsot nyugodni készülő .nap su8larai néba át
adott az elinduJásr·a. törreík ·a 'ködön és bágy.ad-tan tükfözód-

A 'Tét5ági m. kir. csendőrörs 14. szá- tek Vi5S2Ia a járÓT meglibbenó. zöldes
mú r~ li2lOlgálatba tkivezényelt jáT- fekete tollforgóján ... 
öre, S2Iékely Imre ör:me.ster, járőrvezetó Báaik !k.ö2lSéget tha-mar elér ték, bemle 
és Sajgó Ferenc smkaszvezero próba- mindent rendben ta lá>I tak , így tovább 
csendőr járőItársa, egy janUM eleji Ilm- mmreoc és 'a ttö.Je Kb. nyolc kilométe:rre 
ra délutánon a legjobb hanguJatlmn :in- fekvő Romh~ak vették útjuftcat, át
dult szolgálatba. Rétság elbagyása után IÓS3in átvá:gva azon a síkságon. ahol 
Bánk 'kÖ2lSégndk vették útjukat azza! a valamtkor a Nagyságos Fejedelem 'ku
feJadattai, hogy a köl!Slég leportyáz,ása ruOlli súJycs vereséget sze·nved·teik a csá-
után Romhány, Alsó- és Felsópetény slJáFiaktól. . 
iköZsé~lret is be lkelJl járniok..E:zJeo- Szé1retly Imre ől'l11ester és ~ártársa 
Wllben egy-két hivatiaJos ügyet !is el ocell a nagy !h6ban CS3Jk ~,assan hal'adt és egy 
inté1llliök, majd taz arra érdemesültek- idő múltán a két ember már szótJlanul 
kel liZÓba eJegyedve meg !kell győZŐ<!- bukdácsolt előre. DerítS Ibangula1Uik a 
niök a községek I!;:özbiztonsá.gi mngu- hó ,taposása 'közben eJpáro]gott, e.r66en 
latáról, vallamint arról, <bogy i.dőközben húzta a válJukat a nyirkos köpeny, a 
nem !kódoJtgott~ a falukban valami gya- pusm, 00 meg a tömött járőrtá!ik;a. 

nús idegen. Kozd1lok: !Idfáradni és ráadásul a csiz-
Nagy pihenőjük a mmhányi csendőr- májuk is ibeárott már ... 

pihenőben volt engedélye2JVe. Bevonu- La,~an szürk ülni .kezdett és Kom
lási idópontjulk - ha minden 161 megy háJnylmn, a mő délutánban, lmitt-6mOtt 
- mástnap m-egJe'1 mt órakor. kigyu:lladtak taz első lámpák. Ahogy a 

Igy mindeInt tudva a 5zolgálat felo0, távolság rogyattWzott, úgy kÖ2leled.ett fe
&zéj) tempósao, ma:;abmooan tapostátk 'Iéjük a falu. Már kivehetők 'Vo11lak az 
mitndiketten a !ha.vat, ihol bokáig; ihol II toákon ha2lafeJé ,siető aSS2JOllYeok, em
cs.aknem térdig süppedve a I"étság-bállllci be[e!Ic A feltámadt enyhe alkonyati szél
megyei úton. Előttük wiitlt el ,a sze- járás a vacsorát föz.ó jjalu ilrellemes 
Iiden gördülő nógrádi táj, minden VIaS- illatát, lágy moraját najtotta feléjük. 
tag, 5zÜZiÍ hótak!llró alatt: ill fák, a bot- .&ről jutott eszébe az órtnester>neJk., 
rok, aÍl utafic, Az utóbbiak léte2lését CSa'IC h.ogy .R:omhány Ieparty~ után jó 
a rendben edVQllluJó sütgönypómák 00- iel1iI1e ne'kik is megvacsorá1lniok a csen
IWIIlYglattáik. dörp,ihenön. Tel'Vét !közölte is a "pró-

A levegő friss, mOl2Xlubtlan és éles bá'val"'. aktí erre egyszerre beszédes 
volt. Abatárban 5e:Il1ci embertia. A lett. A járiitrtáskában levő' fagyos füs
c!'!eftd feoséges volt, ~ 1IZt nagy nélIJa a tölt sm]o/lnoa, vöröshagyma és a p.u:ba 
járőr feje felett elhúzó, éhes, táImás 



fehér 'házikenyér gondolatán :Jciszáradt Srekely ó~ter fáradtan OOillgatta 
száj,a: egys:rerre nedves lett, s s:runte végig 'a történteket, de ahogy ,a ik!áTO
már érezte a levegőben .:moa:k a frissen ~lIllt gazdától megtudta, bQgy az ud
fejt. meleg ,tej nek az idlatát ms, amit ,"arra kibordott bútorok között Ibámész
ilyenkor a kisbíró Ikét mázaMan !k:ö- rkodó fiaualok sorábaln egy <á;ltrala jól 
csögben szokott a pihenőszobá'ba beIké- i"ffiert felsőpetényi ,falu;rossm is ott 
szíteni. A pihenö. na meg '<I 'Vacsora volt. banna szeme egys2le1're megéilén
gondolata mindlk.ettójü.kbe új eröt 00- kült. fáradtsága sehoIse:m volt már, 
tött és megs2laporázták lépteiket. Alig megigazította fe'lszerelését, mházatM, s 
várták azt a. fenséges pi!J:lanatot, ami- 'Le ljes eg6.zében úgy, ahogy . a ,''S2IOI8á
Ikor a ~'Sendőrpihenő melegében átázott lati Utasítás" előírta, mint "a köz.. 
c,izmájuka t végre lerúghatjáik:... bi2ltonsági szolgála,t ellátására 1:'eIIIdeIt, 

e, ~kor. egészen váIlalll'anul, egy- katonailag srel'Verett ör.testü:let" tagja 
szerre srerLefoslllott ezzel tk,apcsolatban á,I,lott · polgár.tá:rsaJ .ren~. Kö
minden. A telhomál)"ból, egy kis kiapu- zölte jáJrőrtársá"al, hogy most a2lO!I 

ból. megterunett, lkue&más4be1k=, nypmban i<ndulinak FelsöpeténYbe és ae
csi2llnás, nagybajú,zú ember üdvözölte vezetik a nyomozást az eltúnt hús-
öket: dará'ló ügyében. 

- Mar magyon vártam a csendőr A "próba" nem ru-art hln1lii ill fi1lé-
urakat. . . ,ne<k. l fogy ilyen öreg este elin<fuljanark: 

Mint ~a\'aN,za;'1 a megár<adt .rétsági Felsöpeténybe azért ill nyomorult hús
malomárok. úgy folyt belőle <3. szó, a darálóért, feledve a kellemesen fútött 
pana.v" ,a felesélle "kedves" hÚsdaráJlÓ- , csendörpi:henő és a még Ilre:ll.emesebb 
jának eltiinéséről, ilyen .formában: vacsora ikényeImét örömét _ ez máJr 

- A leányom -lakoda:Imá:n1lik nQpján, több 'a soknál .. : Min1JllOgy aronban 
az e I m úl t srom'baton, az ünnepi ~aikoma az ÓTmester úr közlése ibatáro2lOtt és 
után ,a két sz;obából k,i:hoodottulk: II. bú- világos volt, erer,t eLl'röl nem ms vorlt 
torak,at 'az udv·arra, hogy bernt tánrobli sak értelme beszélni ~ködci. 
lehe,sen. A húto~ok lIcö2lt volt la Icony- Megadta magát SO~ak és szótilanw 
'haas2ltal ~s, annak a .fióikj.á:ban meg a követte parancsnokát. 
felesé~em rkuives Msdar~ója, amit :Felsöpetény -RomIháamY;311 CSaIknem 
nemreg veltunk, ~ gyatmati vásárban. egybeépült, így a jáLl'őr hamar ah!hoz a 
A I~kodalom v~gen megt~t ~O:dtUIk: házhoz érkezett, ahová szándakorott. 
a butorokm. 5zarn'baszedtük dOgainllmt, A <lJ' beli-

"
- ., .... d •• • 

. d .. k 't, osak h ' sdarál ' az <;!JI. . meg rne.m .. e .. u teA. ~e, 
.~m enUB megvo a li o s ,a keresett legény is ' otthon volt: Az 
. tunt el. Nyoma veszett ... 

• 

ÓTmesLer kihívta ót a pitvarba, A lIe- ennyi volt engedéllye1Ne - megv:imld
gény ill járör 'láttára, ''Yla!!amiDt ill hozzá talk. Recdbes:redrték magukJat és egye
inoozeu 'kérdésekre mv,allba ~ött. Blöad- nesen Porpáczi 1l1'arn portája fÓIé vet
ta. Ihogy a hlÍSd'arálót sdbasem látta, ték az útjuIkat. Havazott ••. 
arról mégcsak illern is Ihailott, bár II. A faJu szmte aludrt még, csark: a 
la.kodalam idején csalkugyan lIG!i ud"arr- jáJÜr volt .tr.rlpon, :no meg II. ~, 
ban volt és ,a Ikonyrlraasz~a:lan ülve ,néz- :alk.i éppen a reggeli Úrangyalára csen
L~ a szobában táncolókat. Ezután kínos ditett. 
e>.ond ,követikezeH, Az őrmester alapo- l Amint a házhoz érkezteik, <3. llcisik:a
,an megmustráaa ,a legényt, w egyik puban megint a garoát találtáik:, de
'lábáról a másikra állt, mig ·telOOtete I' riilt ábrá2Jattal: 
1;JOn'dosan ·kerülte ,az örmesterét. Vé- - Id:enézzenek ,az u!'ak:, - és a 
gif! ill 'következák.éppe:n bÚC:SlÍZ9tt cl Ib:.i~ka.pu udvar felé eső v*be mu
tőle: Ita·tott. Ott feJdidt az ud'I<arba bajítva, 

Jóska .fiam, lte tudod na'gyon jól, hóval féli'g betakarva 'tönténetiirDk bóse, 
hogy én mlJyen rettenetesen jó ember ,a !piros húsdará!ló. KÖlÜlö~ III ~ 
vagyok.. De ' ha az ,a húsdoaráló holnrap esett hóban - az ÖImester IOl!lQagyobb 
reggel a Porpác<IÍ ~azda udvarában ott csalódás<ára - a 'gazda lábnyomai. 
nem lesz, i31k:kor jol)ban · <teS2led édes - Há t eit nagyon \kösOOnÖlOl az 
fiam, ha ebből az örskerületból eI.- ura'kna!k, .. lelkendezett a boId~ w
,költözö!. No, csak . ert Illkiartam ne- ·Iajdonos. 
ked J/llondll1Ú. Jó éjs.mlkát! Szívesen, Porpáczi uram. Ha 

Ezután a járÓT mírnd a ikét ikÖ2lSéget megint előadódik: v<3!lami, csak szóljoa. 
vé~gjárt:a és ' éjfél is elmúlott ~, majd rhely.re iga2lÍtjuk azt is... Na, 
mire' a kihúlt, barátsá8tal'an csrendör- lsten áldja. Mi pedig ' FeLI'eIlc, . - szólt 
pihenőre megépkeQ;tek. OU már csa.k: a od·a járŐIltáJ'Sán'aIk, - bevooulurok. 
Ikét köcsög hideg ,tej ,fo~ta őlret. Siet- Agaroa, !k:e2ében III m~t hús
ve. d'á,rad1an ettek ·páT tia:l.atot, Iköpe- -darrálóv,a,l csak nézJte, nézte az ' oIkö
nyüket Jevetetté'k, csi2lDlájuJmt ~erúgták, szönő járórt mindaddig, mig <3. sűrű 
s csark: úgy ' rubástól ledüdte.k a ltemény hóesés el ·nem takarta S2leIIle elóI a Itöz
priccsre. A két fáradt, elosi,gá2lQtt eIn- biztonsági sZolgMltt leét táV'Olodó 1Qa_ 
ber priIJ.anatok: ,a1att el is a!ludt. tonáját ... 

H a t ÓJla i ,pihenés után - mer't CSaIk: 

A sydneyi csendőrnapon nagyhatású beszédet mon
dott még Dr. vitéz Botond Pál o.szds, csendőrbarát . 
Beszéde lényege Budapest hőseinek szólt. Végül Kol
tay Imre őrm. Petőfi "Uram Hozzád ... " c. versét 
szavalta . 



Jrancisc6i csoportunk crenatrnapi v~c8or~ja lY73.febru~r 18-~n a Szent 1st
v,,~n Otthonban : 

--~~'----

tl~eplő közönség éR 
bnjtársak 

vi téz ,~ajac3 JÓZRE'l' !lzakv 
ftveszi a vit~zi oklevplet 

tt~epi beszéd a 
csena6rség mult járól 

vitéz Darabont Ferenc 
tb .fhdgy, 

a san franciac6i 
ceoportunk 

rlnzgat6 
rug6ja 

Ugy is történt, behajtottam a hatalmas parkba és leparkol"t~I!l . I;éhány pe rc mul-

va j ö+,t eey elegáns ur,ki németül üdvözblt ~s cekisért a kastélyba,le'iltetet t 

a ~ö~·vtárs zobába~ . Sze~eim végigrohantak az 0ri~si festményeken , mflyeken Habs 

burg császárok és királyok teki~tettek le réI!l.Pillar-at ok mulva lépéseket hal 

lottam és belépett 0,t6 kinily i herceg mosolyogva , frissen éR igen baní "tságo-

.ean.Ke zét ~c'ujtotta és monuta : -" IRten hozta , igen örülök , hoe:,' l.'leglé.togatctt! "

UO jelentkeztem r-ála , ah0fY előirta ~zolgálati ~zabüj'zatunk a kirilyi család 

taejaival va16 I!lagat.artríst . lJe ez nem tRrtot1; sok6ie , :1ert Ott6 kiré.lyi herceg 

ifen bar~tság0s magatartása ,t ökéletes l'"..2.e.var b""zr,'le eltüntetett a:,:onnal rni,,

uen hi '!a talos feszélyezet"tsér:et . 2r.:eJrlédbtt kunacai életen l'cH] , csal,,-tior-,r61 

&5 bajtá rsai mr é l. Maja én tettem fel a kéraése,:et : -" Hoeyu!! lr.tja KiNt"-yi Fen-

j o v őt"V8P.e vala:::i reményünk,l! oe.v :nerv ált0zi.;': a világ E a h'1ntalan f"b 

fl hazatérhctnek?~:erre tart h vi"-á[í'"l: ~ika?LcEz e !'léG .lur.ai l"lonarchia, 

le"znek e K0zé!,<,urÓph-!. l:.gycsü2.t ÁIlCl::lOk ?!U-t; ért li cil:y.ei:en szerepl,' ~ euró-

,ai eszme" alatt? "- ... A y.ir{.lyi r.eyceg nr.~%iv;il érueJrese"l v~::'HEznlt . };próésB e l 

kt'zate, hrgy érzem :nllt'am , :1i..::or A:r,eri%úb01 j:vrt '1cl';:,~.11ant"::l az eur6pai par -

,t,t?:'c lelteT1 ,hogy nahyon j''l,ilycnkor r.ir.acnJr i ;:-,rE.-,lynt. , tolu')[ , hog,)' r.ur ilrába 

~rkezik ns percek :::ulva lps:,::ill F.urfpa fcldj 6 re . -"N'l lft.~a ,ez az eurt:;;ai 

cez:ne,ez az európ"i szelleT'i!!f:E1. mRr 'Jlmüt dZ :1.Z io0 , miY.o r Y.-'ilön ne'r.?etek v i 

&ekaat ak Eur6;J4ban és háboruk ~or"z3.táb:1n &"ily.':llték er:Y:'.ást a ne~zete %.Euró

;a fel pbreJt,Európa bEszp!nE"tt , 3. fr~rci~~ , németek,a v olt ellensópek örö% ta

IútS:igOt foeudtak egymáenak,:!:pe;s,;iUetett a vrimuni0,a %özös fuzoa!::ág Y.ippité 

ee,:::ely az európai n6peknek jobb életet hoz . ~zt a fazauoági ~sszefo[dst kell 

kiPpit sU% egy :;oJitil:;ü uni('ívá , h.-,l csak eey OJ 9"ág lesz : E~ye8ll1t Lurt:pa,a-

hol r.e:n lesznek országhatárok , ahol I:lir.l!en :'Iüuban,vár~,src.n U[S beszélnek az 

emberek, ah'lf';Y a%arnak , olyan k~rmánj za t ot vAlas ztanal: , !ir2ily et akarnaJr . TerI!lé!'ze 

tesen leEz ec-s közes eur6élai jlarla:1ent , f:c,;;0s f:épviseléház . i:.zen aolgozunk , czt 

prr.táljuk siettetni , !'1ár amenr.yire lr'het 'Aztdn ecyszer r'eltomli% a vasfqc:göny 

i Be tart ür ;jr:ké .A ralnér"i-,et ufY f'1(ja =gához vonzani az erő s és nagy 

t j-,ur6pa,min"t mágnes a va~E,t !A duné.i :1'Jl'.archia , vae;y dur.ai feaerúció 

€onaol!itát rég E'l!:lostu az ielő , .-,1. t r:ép, erés a kclcsGnbs revans enzméje , a nemze

tiségi f,.'Iüljlködés is a r1Ultt~ lef'z e"y s::i\lad , na[!,Y Lur<""éban !"-

~özelE' dett kihull{'at ás'J:1 v ége . Dr . Habsburg Ott~ mef,kéroezte , !'1erre utazom? 

~eleltem,h ogy csenai' r llaj t tlrsa::'r-.a t lát'yat0;:t ::lcg.Elk0!'101:,'naott ees pillanatra , 

a:ajd a következ'l:et :::or.'!~ttR: -" Is!'lerPTTI a reD'ar csendi'röket ! Ké"-em , adja át ne 

kik üdvezletemet. nal'~'r!-< ecs'ilö!:l éG s0kra prtékpleI!l ó%et! "-

~:njd én kértel.'l T',ee , hoC"" l;:l.t')!,atús'Jm emlék 6 re fpr.:,képet kés:,:ithessek . '1álasza 

rCvia volt és i!lT!!p.:elten renJY.1v'il ll-tr:itsp..c.-,s : - "1iri.;mmel ! !iová 'ill,ja%?J6 lesz 

háttér nek ez ft ':11</,::; k?p , !:0l t'erpnc J<,~pef %irályt lntjuk kis[ye rr:tekknrátar.?"_ 

A ki r,uy i lle:-eE:r naCa ~ef,j t et t a fén~' KPjleZ • [',: pet frlélli tani a zonl''Jrira , 

,n:'''/Pk et [;020tt éi' Hzz«l e:r,el t'il: fel a sz'i%séfes :1BgaspéGHJ. . 



Elkészült a kép , Ott6 király j herceg mnsnlyogva nyujtotta kezét : -"Isten 

áldja meg,j6 utat , a viszontlátásra!"- Kikisért a kastély ajtajáig . 
beUltem kocsimba és eli noultam bajorország felé . Utkbzben sokat gondolkod

tam.IJCle : itt van Dr . Habsburg ott6 , a rna[sar királyi tr6n örökbse ,amit elmos ott 

a vihar,Triano
n

, szuper Trianon . Élete tragikus volt , ffiint a mienk . Szü16fb l djé

r e nem !!lehet haza , eaját fajtája , az oszt r ókok nem engedik . / 197C 6ta mehet ! /Tö_ 

kéletes i r odalmi nye lven be s zél magyarul,kiejtése kifogást alan ,s emmifé l e ide_ 

genség nem é re zhet6. ~odora olyan ,mint a Mes embereké szokott: l enyUgbzően 
bar~tságos és kedves !Három egyetemi oklevéllel rendelkezik,tbkéletesen beszél 

németül , ffiagyarul, angolul , franciául , spanyolul, de ért szlovákul is. 6 az az eu

r6pai r.ag~'sig ,ki legjcbban ismeri Bur6pa tbrtp.nelmét ,"t. onyolult nemzetiségi, 

ipari,gazdasági bajait , ki iSl!leri bur6pa gazdasági kapacitását, képességeit.Vaj. 

jon volt e és lesz e ilyen képzett emberi Messág Lur6pa fÖldjén , mint 6?Kit 

::láris megválasztottak az };urópaj. Tanács elnbkévé ,kinek f6felauata az L~ 
Európa propagálása , kit ismernek Európában , kit csak mi rnagya r ok u tasitunk ' -, 

::lert minden "bUne " az ,hogy Hsbs1;urgnak sziiletett , ez e l ég ,hogy gyülbljük!Nincs 

barÁtunk Európátan , ó , ki magáról ugy teszél,hoes "mi mae;yal'ok",számunkra nem 

jelent semmit .A z , hoes a szlovákok,csehek , tal án a r ománok is udvarolnak kbrü

Hit te, mig mi magyar ok vezér nélkül kal16dunk a ru< gy világban ..• Eur6pa népei 6-

rUltek : eeY ilyen szellemi nae,yságot félnek vezetóji.iknek fogadni ,a németek 

b rantot,az nsztrákok Kreisky - t v~las ztanak , l!larxista szocialistákat!Istenem, 

h01 van Európa józan esze,az eur6pai szellem mikor győzedelmeskedik? 
De nincs !: .. ég :!linden ves7.tve! Európa hisszük, sok tévelygés után előbb-ut6bb 

magára esz nél ps :ner,születik a hatalmas bur6pa , egy ország , a világ legnagy obb 

ipari kapacitása , a legr.agyobb gazdasáei hatalom,a kultura ,t echnika , jólét or

szága , hol rnar,yarul beszé16 miniszterelnök , vagy éppen államelnbk : Dr . Habsburg 

ott6 ur lesz az irá!~it6 szellem . Ugy érzem ,van még re~ény,ne~ veszett el t el

jesen Maf,yarország és a Kárpétmcdence eroszakkal leszakitott 4 milli6 magyar; 

A jelen sivárságfÍLan ees kis vilte1t ó fény: Egyesült Európa!I r tam is brüsszel 

be ,r.ogj' küldjék el az Eesesült Lurópa zászlaját , ~ely !!leg is érkezett! 

Tuuom,hogy hajt:,n;air: kÖ7.ött lesznek , kik Habsburg propaBandával fog 

aolni!P.e~cl)en van , tPhetik!Az6ta lemonutaf'l a kbz~onti iif.,yvezetést51,a jbv6b en 

magam utján ,járok s azt teszek , a!!lit józan eszem helyesnek lát a maEYarságs
zO

: 

g~lat tbvises utján . 
'!ikbzcen ezpken problél".p..ztam ,a gépünk leszállt Liszabonban.Aznnnal vonat-

ra 'il tem és a spanyol 'j'"leu o vnrosr.ba utaztam .Arcul vágott a hatalmas hőség, 
én azonhan ticztelef,tem a hires Alcazar /rel l egvár / falai e16tt!lIég aspany 

polgárhÁboruban türtént , hoes a kO:1l!lunisták kbrülvették a fel1egvnrat , azt het 

ki!, t Uzérségj,kke l ro=á lőtt ék , de a vrir véd6je: 1,loscardo ezredes nem aata me 

~agát s kivárta élelem,lőszer nél~il,mig !!legérkeztek a felszabadit6 nemzeti 

csapatok!Jellemz6 a kO!'lmunista "humanitásra",hogy }1nscardo ezreaes két fiát 

ezé rt a, yonlotték a ko:rununisték . ;.;ost cinuhárnan E;>gyütt pihennek a v:ir sirbol 

vit éz J6zsef,királyi herceg,tábornagy, 
a Magyar Vitézi Rend f6kapjtányának 

sjrja Starnbergben,Németországban 

A semneringi hősi temető, 
Als6-Ausztria 

Folkusházy Lajos altábornaBY 
a M.~ir.Csend6rség volt felü: 
gy elo jéneI< si r ja Salzburgban 

Ausztriában ' 

Poz sár János honvéd 
ele~ett 1945.április lÓ-é 
23-~k születésnapján a S~~e

ringen 
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jp.ban . A vé.r bels') falain örömnel fel!e?:teI!l fel a l!.agyar 8zabadsrlr,harcosok em-

léktrlblnját , nárvfnyba vésett sorok , 1~56-os Hősök tiszte l egtek itt az antibol, 

eevista !:'pan~lol Hésök , köztiik Moscardo tábo r nok elCltt! 

Vonatom éjjel- nappal vitt tovább a francia és olasz Rivierán keresztül Dél 

Olaszorszúgba . Ot t hajóra szálltam és egy csodaszép esti tenge r i uta7.ás után 

megérkeztem Mál ta szigeté r e . ;inkéntes kötelesség v itt a t ör ténel r!li sziget r e , 

ugy il li k , hogy minaen máltai lovag életél.,en legalább egysze r e l zar rlnaokoljon 

a máltai óllon székesegyházba . Ez i s megtörttlnt . A szörnyü hilség szinte levert l 
a lá bamr~l , de kibirtam!heptildgépen tértem vissza R6I!lába s siettem vonaton t~ « 
váL b észak felé . Hajr.alban már Déltirol völgyeiben száguld0tt a vonat , ott áll. 

tam az a blaktan , ügyelt€l'J a hE'gyt\ri 6 sokat , néztem a térképet sziinte l eniil , azo

nositc:tal'J a csucsokat , 0tt láttaM Asiap.6t és a hét falu fenneikját , hol Taby 

,\rpád fhdgy :-.egKergette a liiL;ókat , hol Ághy Zoltán hdgy tiszt i arany v itézsél'i 

é r ~et kapott , hol éaesapáI!l a 82- es vass7.ékelyekkel visszavert ninden olasz kö. 

zeltpmaanst , hol az ellenség tulereje soha egy centiI!létert sem tudott nye 

A;;trln ::legforaatam,h0IlY poha töLbé ne'!l jövök Olaszországba . ;'<.ag:lnvélem 

ipaz: fegyel~ezetler,hangos,novariatlan nép ! ~inden alkalommal becsaptak a 

soff 'rök . 2- 3 I!lérfCltles utért A- l') Gollárt kértek li r.<l ban .A vendéglókben meg

váraKoztat ak,a v~RutasDk udvariatlanok voltak . A kereskQd6k ne~ adtak vissza 

;::üjzcm11i1.:rján~·zik neyi,k :.lU!;EOlini,a o'Ol'lokrncia tökéletes csürhét varázsolt 

Qlasz';T!,z1/:cf.l . r-t:.Y-f'fY ál!'o"l:l"0n ezres tÖIJeG rOhal"t:l meg a vonatot ,r-Iindenki

nek t tr h,~4~s~s CS0l'la[ja v01t s azt a hlakokon,ajt6kon kere~ztUl gyömöszölt é k 

b e a kocsikta.Nem szdmitott,hogy els6 osztály s nekik csak máeodikra sz<"lt a 

~p17,"ilk'A "alau<I ne::! :s !!lert fluílni,a 1'&.1:-:: hanG az uralkodó ma a dig6knúl! 

Szicte nCfváltás volt átjutCl a br r nner hágón ée Ausztria b6k6s , tiszta, 

1 enaeze~ t villékén lltazni ! Itt r::'ír '·.ur ')r' &'!:"'~ túlálkczt&:n is~ét . 

'fonat vitt ;.:U· cher,te , hol c [';;. ü: l:.anltom aut-'ijával vitt ki a starnbert;i 1('

!! ') <I . S:;akuGt az esé ,:s eserny6 alatt t,isztelcftem ut"'lsó Tábornaryunk sirjá

nrll : vit.~~ J"z~ef,kir2.lyj hercec , tFiborn&f'.y lIr sirköve e16tt!A délti.roli csa

tat.ere ken:' v"l t a haJvezér , tr'!tran jnrta az elsé v'lnalakat , ott járt katonéi 

köz ti t: , cl is !'\t'.",zt,lk J:<z~ef Aránk-nak'X .... rmányzónk halála után 6 szervezte 

:f.PF' a Vit'~zi 2enuet , er.reT". is -:l avatott , oklevelel'let is J6zsef tbD' aláirt< 

:::iez~ti ! r.T".teri s'lrs,S'O pves k0rr"r.an halt r-.e(, vadúzat közben . 

Salzrurgtun ;"lklu;r:6.7.Y ::"ajOfl c.ltbC.Y ur :'lir,jánál t,ieztelegteM . Utolsó é16 fe 

l~fyel~nk vnlt , ki szintén az emr.eri ~lctkor r.J3g8slatán: 90 éves korában ha

I':;ctt el 'ecc·inket . J'j)O- ber. ó f:ll~tt az el'lir,ráns csendorök /lére , '1askézzel 

~zervezte a :::;:C:;~t- t 6f' ki'~pitette er,y létszár:lban kisebb , de l élekben é~ áldo

zat"ktan dR eredményekten az emipráci6 elitszer vezetévé! 

::a~<.! ~"v::tb vitt u v1r,at a r.iqe,yar r.atÁ.r felé •.. A ~e!'1meringen ujból felkere~' 

ten a." 1~45 -u s katonatemetót , rpgi halott banítaimat , tiket r.Jindig oegláto[;at tBC 

Lt.r6pa l o lljér . tJjtól rr.efsi~.r);·attaI!l a r.Jk'.in'ar Hésök keresztjeit , teszélp,ettem U,

zs<'ér ,'(.nO!3 honvéaoel , Y.i ~3 - ik s;;'iletésena,.ján halt hosi t,alált ! 

A • t, .P'd c ,hu.t! 1 
f .. f. .... t/ :r!') (\tí.tj t ~ r. , 
/ '1r,. V,{) ~ ( T: , ~ ~ tl ! 
.. rOT!: Z':~ / 

+!d'Tf:Ttczí ~fÍfll()!" J'..Jf:il () ,~nf) 
ul~~~tt 1~J5 juliun 5-tn, 
y.. u • Y. • r/J. f':f'l l Of'n 7. rt ej • 

Y.'l:rl ~1inrt0r '-;n~ n%~j,rlJ..o7.v(~z~·t" 
nirJ~ a ~~~pt~~rd~Lpn 

vH{z T lIleavári Endr e vezér~rnaeY , 
a M. K1r.Coenu6raég utols6 :f'elUeye
l~j~nek sirja StrnAabourgban 



Ok Mina. a 45-ös tavaszi visszavonulás utó:v~dharcaine.k Hősei .•• ~leghal tak, 

hogy mi nyugatra jöhessünk! ..• 
Közel a vasfüge;öny tüskés-drót jaihoz Órsziget magyar református templo

ma homlokzatán magyar feli::-at virit: -"Erős vár a mi Istenünk"-,a templom 
melletti ragyog6 kis h6si temetőjében ~gyarul irták a neveket a kövekre . 

Az emlékoün a következő szöveget olvastam: -"A világháboru Hőseire megem

lékezésül emelte a békére vágy6 szigeti község ez Urnak 1965-ik évében. 

Községi elöljár6ság. "- A néhánysznz lakossággal bir6 Órsziget az els6 vi
lágháborubun 10 hősi halottat adott,a másodikban 14-et.Az első háboruban 

magyar katonák voltak,a másodikban Trianon j6voltáb61 a német hadseregben 

szolgáltak ezek a h6s Fiuk! 
!fssnap ismét vonatra i.iltem,utaztam messze délre,emlékeztem,hogy édesa

pám az olasz Dolomitokl ,~.n sehesült l!lásodszor,tudtaM,hogy St.Michael tábori 

kórházában épült fel s az összeooláskor onnan vánszorgott haza fl székely
földre • Tévelyegtem St .Michael utcáin, kere'stem a ha jdani kórhá zbarakokat.A 

lakJss1g látvQn,hogy idegen vagyok néluk,készségesen utbaiga?itott,sót egy 
velem egykoru osztr~k,volt SS katona felajánlotta,hogy megmutat je a teme

tőt.Szürkületkor értünk egy nagy szikla alatt elterülő,gyönyörüen karban
tartott lwtonatemetÓbe.Még el tudtam olvasni a neveket: 900 magyar sirt ta

láltam ott ,mind 1915 tavaszán és nyarán estek ellA zöme a K.u.K.69-ik gya

]ogezredéhez tartozott,de lnttem 82-eseket,sót honvédeket is! 
~epható volt végigjárni Apáink sirhantjait,kik deli ifjuságuk 6ta pihen

nek itt árván és elhagyatottan . Lát"eatók j6formán sotase jönnek,de az oszt

rák kormán~1 példás renaben tart ja a sirokat ,köszönjük Ausztria! 
vi téz Taby 6rnagy ur temetése után nyugatnak vettem az irányt s a l-ekete

erd6ben tartott nagysikerU oajtnrsi találkoz6n együttesen kerefltük fel Ké

ri. Pál szakaszvezet6 9irját,kit 1972-ben váratlanul vitt el a szivroham.Ké

ri p:lli,még 1970-ben it.t v,~lt köztünk,vidinl;lTI társalogtunk és koccintottunk 

a viszontlé.tis öromére!:1a sirjára hO<ltuk a MKCSBK kis zászlaját megemléke

zésül,hoe:~ sohflsem felejtjük! 
lM.sr.ap stra ss bourgi bajtársainkkal é s barátninkkal keres tük fel utols6 

felügyelónk: vitéz Temesvári Lnure vezérőrnagy Ur sirját,velünk jött az ö 
vegy: szeretett Anna Néni is Marci fiával.'fisztelegtiink elótte,kit a ko;nmu

nista börtön szenvedései juttattak tul korán a Hadak Utjánra! 
Lejárt a szabadságom,a vonat Verdun hár07~illi6s tömegsirja mellett ro

hant el,o!1nan ir.tegettem porlad6 Hóseinknek! 
Itthon Kanadátan kitallagtam az etobicokei temet6be,felke~estem Kiss Mi

hály frmester sirját,sirkövére teritette~ a nags világot bejárt kicsi zász-

16t, mondot tam neki, hogy nem re le jt jük cl seha, ki sohasem látta Erdélyben ha

gyott kisleányát,ki tulélte Inaokina poklát a francia iáegenlégióban ••• 

hajtnrsuink,H"Iseink,neveitek élnek Bztvür.kben a földön és a Hadak Utján, 

nem fele jtünk! Y.övendy KÁr olv 

ft 

/ 

M.K,CS.B.K. 25 EVES 
/ / 

JUBILEUMI EMLEKEREM 

Egy csendőr emlékérem alapitásának gondolata már akkor felmerült,mikor 
a MJlliK 1968-ban r1egjutal!'!l8zta a két évtizeden keresztül kivá16an müköd6 oso
portvezetéíit,valanint kivá16 tagjait.A központi vezetóségünk megtárgyalta a 
gondolatot, majd elvetette azzal, hogy ninc s rá any agi alap és a ~zent Lász16 
Tár::aság ugyis lé.tbat6 elismerést ad a kivá16an dolgoz6 hontalan magyaroknak, 
köztük csendőr bajtársainknr'~ is . /ValÓban,vagy 200 csend6r lett Szent lász16 
lovagja világviszonylatban!/ 

A világinfláci6 az elmult esztendőkben többször oly nehéz helyzetbe hozta 
az emigré.ns központot,hogy az ügyvezető szinte öSBzecsuklott a drágaság emel
kedése és a bajtársi adonányok értékcsökkenése miatt.A Bajtársi Levél kiadá

egyre nehezebb lett s a laktanya és muzeUI!1 megteremtése és fejlesztése pe-
a lehetetlenség határán mozgott.És épp ezekben a sulyos idékb€n a bajtár

s érdeklődés emelkeaésnek indult,a megért6 csend6rök és a tehetősek néha oly 
várat lan adományokat juttattak a központba,hogy az ügyvezet6 szivét átjárta 
a melegség.Megtudta,hogy nincsen egyedül ktizdelmeiben,vP.1Jnak olyanok is,kik 
átnyulnak a szivtelenség kordonén,vannak töt,ben,kik részt vé.llalnak nehézsé
gei ~thidalásában é9 megoldásában. 

A központi ügyvezet6 ezidőben,1973.szeptemberében,mikor már közeledett tiz 
éves emigráns szolgálatának határideje ,a laktanyát látop;at6 hÜ,séges bajtársa
inkkal /köztiik magasranguakkal!/,ismét felvetette a csend6r enlékérem alapi
táBának gondolatát.Elhatározták a 25 éves jubileumi csendőr emlékérem megva
l6sitását.A ~~CSBK vezetője: vitéz Vattay Ferenc ezds ur er,yetértett és egy 
u.n. -Emlékérem Bizottság--ot hivqtt össze,melynek tagjai: vitéz Ághy Zoltán 
ftzredes,a Tiszti Arany Vitézségi ~Tem tulajdonosa,vitéz nemes Tamáska Endre 
SZdB,ki heraldikai ismeretei és szobrászmüvészi képességei folytán az emlék
érmet megtervezte,végül vitéz Kövendy Károly szds,központi iigyvezető,ki az 
Emlékérem költségeit előteremtette és egy eur6pai éremkészitő céggel az emig
ráns kitüntetéseket elkészittette . Egybsn 6 az e~igráns archivumban elfekv6 
1ratokb6l,pé~?tárkönyvekből,eBeménynaplókb61,helyi és személyi kapcsolatai
b61 megállap1totta az érdemességet,ő az egyetlen személy,aki emberileg a leg
nagyobb pontossággal tudta elvégezni ezt a feladatot. 

A -MKCSBK 25 éves Jubileumi Emlékérem" száz példányban készült: eredeti ki
tüntetés nagyságban,kicsinyitett másában /mir.iatür/ és sáv-ban.Kapják százan 
azok a Bajtársaink,kik 1948-t61 napjainkig a legtöbbet tették a MKCSBK szer

ésében,irányitásában, ~é~en, ndezésetb~ és intézményei n~ggyátéte
en,végül kik e legtöbb anyagi áldozatot hozták. 
inde zek papiron bizo~'itottak,igy érdemeik megoáfolhatatlanok és megtámad

hatatlanok!Az Emlékérem Bizottság fenntartja magának a jogot arra,hogyha az 
e~s~ 100 kitüntetett Bajtárson tulmenően olyan érdemekkel biró emigráns tisz
tl és legényeég1 csendórról szerez tudomást,akiket erre az elismerésre mélt6-
nak tart,az Emlékérmet ezeknek is adományozhassa . 

Az Emlékérem áiszes oklevél kiséretében postán kerül az érdemesekhez ,az e
lérhető távolságon belül élők számára a központi ügyvezető személyesen fogja 
átadni 1974 tavaszán.A kitHntetettek hozzájárulása esetén névsoruk közlésre 
kerül a Bajté.rsi Levélben. 

A "MKCSBK 25 éves Jubileumi Emlékérem" leirása: 
Nagy jáb61 a hazai Signum Iaudishoz hasonlithat 6 .Az é~em a budai csend6r 

laktanya o send6r hősi sZ'lbrának tökéletes kicsi nyi tett mását mutat ja babér-
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A "MKCSBK 25 éves Jubileumi ~IDlékérem· oklevelének 
szövege: 

-"Csend6r Bajtáraunk,ki ezt az oklevelet és a~~k látható jelét,a MKCSBK 
25 éves Jublleumi Zmlékérmét kézhez kaptad,Te,ki telJesitetted esküvel vál
lalt kötelességeidet a béke és rend szolgálatábHn 1945-ig,Te,ki a háboru pok
lában e18zántan védtec a magyar földet és annak népét a rátör6 hordával szem
ben az összeomlásig,majd aztán távol a hazát6l a sátán kermaiban verg6d6 és 
vérz6 szül6földtink,a történelmi Magyarország emigráns fiaként példás 6rzöje 
lettél a magyar hagyományok,erkölcs,becsület,igazság,valanint ifjuságunk,n~m
zeti alkotésair..k, egyházaink, testületiink felemelését célzó intézményeinkneki ön
ként,Te,ki anyagi áldozatoddal szÜnt elenül segitetted a fentieket,de kinyuj
tottad segit~kezed az 6haza felé és adtúl a rá szoru16knak~ öregeinknek,özve
gyeinknek,árvá1nknak,Te,ki hi~tel,sz orgal ornnal,mur..kával és szüntelen r eményed
del részese lettél a kinti szabad magyar élctnek,Te,ki szived tel:es dobbaná
sával arabhaza fels zabadnlásáért dolgoztál és küzdöt~él megállás nélkül a 
hon~alansó.eban,'1'e,ki mindig kiálltál akakastoll becsületéért: Kiss Mihály, 
m . klr.~rmester Bajtárs f~gadd emlékül h6si h~ lytállásod e látható elismerését . 
Hiven,Becsülettel,Vitézül a Hazáért Mindhalálig!A hontalanságban,l973.decen . 
3l-én.A~áirások: vitéz Vattay Ferenc ezds,a MKCSbK vezet6je,Em6dy Lászl6 f6 
t6rm.a K~zponti vezet6ség alelnöke és vitéz Kóvendy Károly szds,a központi ve
zet6sé~ ügyvezet6je . Pecsét: Magyar Királyi Csend6rség,angyalos, szentkoronás 
nemzetl kiscimerrel .- -
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HIREK, KÖZLEMÉNYEK 

Csilei C30portunk tulélte a kommunizmust! 

A h:}t nrsi Levél 1970-ben jelentette,hogy santiat6~csoportunk müködését 
felfüggesztette .A r övid hiradás mögött tragikus esem nyek huz6dtak meg: a na
iv c8ilei nép t örvényes választáson 30 %-ot adott a marxista Allende pártjá
ra s koalici6val Csilében a kommunisták kerültek hatalomra.Allende kommunista 
miniszterelnök képzetlen és terrorista hiveivel a szokásos kommunista m6don 
szétzüllesztette az ország gazdaságát,az éhezésig leszállitotta a mezőgazda
sági termelést,államositotta a bányákat,képzetlen embereket rakott a hivata
lokba,a pénz értéke 300 %-al esett,majd elkezdte a magántulajdon államositá
sát is,de ebbe beletört a bicskája!Mikor a teheraut6fuvaroz6kat arra kötelez
t e ,hogy adják le saját jármüveiket s ezentul saját teheraut6jukkal va16 szál
litásokért az állam fizet,kitört az ellenforradalom!A háziasszony ok kezdték 
a f e nye get6 ellen~llást,mely e t a munkásság követett,végül beavatkozott a ren
dőrség és a katonaság is!Allende á llit61ag öngyilkos lett,terrorista hive 
menekültek,vagy a csilei nemzetiek kezébe kerültek. 

A csilei nemzeti felkelés napján a központi ügyvezető légiposta lapot 
dött Santiag6ba T6th Gyula főtőrm,csoportvezető cimére.1973.dec.8-án a válas z 
megérkezett,melyben T6th főtőrm,ki 20 éve egy magyar venuéglő tulajdonosa,je
lentet te, hogy a cs·ilei magy ar ko16I11a tulél te a terror éveit és minden magyar, 
köztük csendőr bajtársaink élnek ! Szörnyü volt az elmult 3 év,a pénz annyira 
elromlott,hogy seomit se lehetett ven~a kenyérért,tejért sorba kellett áll
ni,a hatalom züllött,fegyveres senkik kez~be került,az elkeseredés egyre nö
vekedett,ma jd kitört és a csilei nép oaga leverte a nyakára vitt "szocializ
must" .De cember 2-án a chilei magyarok !:lise után vendéglőjébe mentek, ott fel
olvasta előttük a kanadai üdvözlő lapot ,a jelenlévők megéljenezték és megtap
solták az első IDllföldi üdvözletet és a csilei hat 6ságoknak is tolmácsolták ! 

-"A rendőrség és a hadsereg viselkedése dicséretremélt6!"-,irta a szakem
be r itélet ével T6th főtőrm,oajd irta,hogy a beérkezett Bajtársi Levelek osz
tatlan örömet keltettek.A központi ügyvezető azonnal tiz nM . Kir . Csendőrség" 
c.könyvet küldött légi postán Csilébe ajándékként,mert a könyv árát a tönkre 
tett csilei pénzzel k~ptelenek lennének negfizetni,viszont megérdemlik több 
éves szenvedés és visszavonulás után a szabad magyar sz6t! 

"T6th Bácsi" jrlindenki igy nevezi az öreg zsandártj,éljen a vitéz,értékes 
csi lei nép,rendőrség és hadsereg!Halál a kommunizmusra! 

+ 

A "Szabad 1ur6pa Rádi6" egyik magyar munkatársa: Dr . K6réh Ji'erenc,volt sep
siszentgy örgyi ujságir6 felkereste a toront6i es~ei csendőr lakta~át és mu
zeumot 1973 őszén és miközben végignézte az ezer katonai ereklyét,a muzeum
rétől hangfelvételt készitett a muzeum alapitnsa,célja és jövője felöl.Ké 
a muzeum őrét,hogy "csak beszéljen bátran" s végül kérdéseket tett fel,nel " 
vá l a szt is kért.A Szabad Eur6pa Rádi6 1973.december elején sugározta adásában 
a nyug~ti csenóőr hirt s gondoljuk , örömet keltett odahaza és az elcsatolt te
rület eke n a b~tor csendőr hang és a csendőr intézmény hire! 

+ .. 

S06 s Péte r 6rm "Lajtársunk a ködös Aneliáb61, i s !"'lé t visszatért ,Kanad~ba s. 
pint angol állampolgár ,ujb61 kérte letele peué s enek e71ge~élyezps~t akaradal. 
hat6ságokt6LA hosszu és körülményes eljár?'s sor:án,k~ztuk bl.rós~g el őtt ,a. 
központi iigyvezetőt kért e fel ' igy e képvisele~ ér~, a koze l egy éVl.g huz6d6 ugy 
végül is kedvezően alakult,So~s Péter 1~74.marclus.2-~n me~kapta a letelepe
dés i engedélyt é s a Dohányvideken csendcr baJtó. rsal. kozeléten vá lla lt ounkát . 

+ 
A ";~agya r Királyi CsenMrség" c . kö nyv kiad6.ja 3 ~jríndé~példányt ajánl o~t 

fe l a }jurg Kastl - oe n rtÜköd6 nagyar el.mnázJ.un konyvtnra s~am~ra, "le ly et a g~n
nPz iun ie,azga t ó ja: Dr.Radics J~nos meleghangu levélben ko szo n~ meg az l.nte
zet diákjai és tannri kara nevében .A z igazgat 6 leveléLen kl.feJtette,hogy a 
"könyv 01yan szenl éltetóen is:nerteti az alapos rendfenntartó munkát '. a me, ly et , 
a jól kiképzett csend0rség országs?erte vég~e~t,ho~' az l.skol? ap~aJa es na~
ja szivesen for gatja a sok és szép illusztra cl. 6val ellátott melvet • 

Hason16 céllal hogy emigráns ifjuságunk ismerJe me g a csendőrl. szolgála
t t és h0si helytrillásnt ,a könyv 50 példányát a kiad6 felajánlot~a a Magyar 

. kész Szövetség-nek,25 példányát a Széchényi Tlirsasto;ak, 2~ pe~dé.nynt a 
ar Alap-nak azzal a kéré ssel,h:>gy .a k t\nyvet. J1;1talf)Mk~nt aJánd:-kozzák a 

magyarul t ökéletesen tud6 kivá16 dl.ákJal.nknak,fl.al.nknak ~s leányal.nknak. 
Ugyanakkor 'i'oro ntó közkönyvtárai számára II példányt Jutta~ott,.ahol mB:

gyarnyelvü könyvszolgálat is van a kanadai me.gyarok számára.Konyvunk a t or
ténelmet szolgálja,köszönet mindazon áldozatos BaJtárs~nknak ,klk erre a c~l
ra külön rendelést külutek.A kiad6 maga öpszesen 120 peldányt ~ 1.440.-- er
tékben bocsátott ingyen a f enti célokra. 

+ 
Ba jtársaink körlevélben értesültek a ":I1agyar Királyi Csend őr ség" c.kö~v 

megjelenéséről 1973.novemberében,ueYanakk~r a konyv~t .. k:-kulct~uk ~ ~aJtársl.. 
Levél összes olvas6jának .A könyv megjelenesé~ ~enctkl.~ll. erkolcsl es anyag~ 
siker kisérte,csenaőr bajtársaink osztatlan orommel ket.hónap.alatt .. kl.f~zet
ték a kiadási költséget és az igen tetemes pósta és légl.szálll.tás koltsege
i t: ~ 7. OOO .--t meghaladó öflszeget .Ezer péld~ t postázott .. ki ~ kiadó, ebbéll 
50 jött vissza cimváltozás következtéten,lO l.ndokolás nél~l ~ldt~ Vl.ssza s 
mindö ssze kettő akadt kik "nem rendeltem" me g jegyzéssel küldtek vl.ssza.300 
né ldánynak az ára még'nem érkezett be.A csekkek és pénzesutalvány ok között 
volt sok 25 dolláros,több 50 és 100 dolláros adomá~',de akadt két 200 dollá
ros küldemény is,a legtöbb l~vélben lelkes el~smerő.sorok kl.sé:etében! , 

Az emigráns csendőr anyaglakkal és ell.smeressel l.llette a kl.ad6 két eves 
igen terhe s és idegö lő munkáját, vi t éz Köv~ndy Károly tis zt eleg el óttük! 

Sajnos,a könyv papirja és a képek nyomasa nem volt .. megfelelő,a tulterhelt 
nyomda sietségében az oldalak zömét elmázolta,sőt a konyv végén.a háromszor 
is kijavitott helyesirási hibákat is cenneh~gyta.Néhány képet kl.hagyott,e&v e -

. , t megforditott,vagy fejjel lefelé állitott • 
. !! könyv 55 szerző mozaikszerü egyé ni élmény ével és 300 fé~kép aláfesté-

s vel ismertette a csendőrség történelmét születésétől halálál.g szemléltető
en az érdeklődést felkelt ve.A könyv éppen ezért értékesebb volt,mint adatok 
száraz felsorolása,igy a csendőrség szolgálata és hősi áldozata inkább megma
rad az olvasók emlékezetében. 

Voltak hiányosságok is: a könyvben nem irtunk a doni tábori csendórségről, 
nem volt cikk a közlekeuési osztály szolgálatár61,kiányzott l!'olkusházy Lajos 
altbgy ur szerepének ismertetése az emig~áci6~an.A.kiad6 válasza eze~e a ~i
ányo sságokra: a Bajt ársi Levél 1971 6ta allanaóan l.rta a terv~z~tt.ko~'v kl.
adá sát.Nemlétező és birtokában nem lévő cikkeket nem tudott kozolnl.! 

A clevelandi Árpád Akadémia a könyvet aranyéremmel jutalmazta.A biráló bi 
zottság feje: Dr.Somogyi l!'e renc egyetemi tanár az eredményhirdetés után mesél
te a kiad6nak: -"Reggel 9 6rakor kaptam kézhez a könyvet .Azonnal elkezdtem ol
vasni és nem tudtam letenni! Este 9 6rakor t e lefonáltam Dr.Npdas Jánosnak Cle
velandte: aranyérem!"- Hason16an vélekedett a bizottság két másik tag~a is.A 
könyv minden hibája ellenére tartal~~val h6ditott.Az aranyérem.és sik~r a cik
kek iróira is vonatkozik,az aranyérem tehát mindazoknak sz61,klk vet tek a fá
rac tságot és leirták egyéni t örténelrli értékü élményüket! 

Baj társak,Kövendy Károly köszöni munkátokat és szivből gratulál! 



Más04szor is meg kell emlitenem azt a n évtelen de rék Bajtprsat és Felesé_ 
gét, kik a könyv kiadásához szüks éges 3000 dollárt saját jukb61 előlegezt ék! Az 
O megértésük,áldozatuk nélkül sohasem születhetett volna meg e nagysikerü és 
a történelmet szolgá16 könyvünk!Isten áldja,éltesse őket,ismeretlenségükben 
is az emigráns csendór hálája,szeretete kiséri életüket! 

+ 
vitéz Nagy Lajos fótőrm bajtársunk,ki a háboru alatt a haditud6sit6knál 

is szolgált ,megszerezte a következó hazai kommunista kiadásu könyvet: "Magyar_ 
országi felszabadit6 hadmüveletek,1944-45."A szovjet-oroszb61 forditott magYar 
nyelvü könyv irja, "ahogy a Szovjetuni6 látta". -

A könyvból épületes dolgokat olvashatunk,bennünket a csend/lrségról alkotott 
szovjet vélemény érdekel s azt teljes egészében hozzuk: 

-"A magyar fasiszták harcbavetették a hirhedt,munkasoka t nyuz6 csendőrsé_ 
gükból szervezett alakulatokat.Ezeket a fasiszta terroralakulatokat ,"harcolni 
ha kell-meghalni" jelsz6val küldték megbiz6ik a harctérre .Tolbuhin marsall ha~ 
ditanácsa: Zsoltov és Birjuzov vezérezredesek ugya magas,mint alárendelt al_ 
osztályaik részére kiadot t utasitásaikban elrenáelték,hogy a velük szemben ál_ 
16 csendóralakulat ok részére nincs kegy elem. Hint a kommunista élet forma és a 
szovjet haza ellensége it, el kell óket taposni! "- 150-ik oldal.I 

Megjegyzésünk: Tolbuhin szovjet marsal és nagy tudásu vezérezredesei: o 
tov és Birjuzov igencsak meglepódtek,mikor Tordánál és Vereckén valami friss 
rámenós,rohamsisakos magyar egységek jelenlét éról kaptak értesülést.Va16ban,' 
ezek a pirosbord6 és acél zöld hajt6káju csapatok kiemelték géppuskáikat,egy_ 
szerűen nem vonultak vissza százszoros tulerejü támadásaik esetén sem,s 0t,ha 
pr6b~lkoztak komolyabb áttöréssel,a dicsó szovjet harcosok megismerkedtek a 
mesterien használt Vécsey kézigránát on kivül a szurony és puskatusa használa_ 
tával is.Késóbb a Tiszánál,Budán,vagy a Dunántulon hason16 volt a helyzet,ezek 
a "hirhedt munkásnyuz6k" megtorpantották a szovjet előretöréseket s leg fel
jebb holttesteiken keresztül tudtak tért nyerni.Nemhiába mondotta l!' riesner né
meOt vezérezredes egy magyar ünnepségen: _"Ha még tizezer magyar csendllröm lett 
volna,megnyertem volna a magyarországi háborut! "- Mi tudjuk,hogy ezt a Heere s
gruppe Süd parancsnoka csak lelkesedésból,szivből nondotta.A tulerőt akkor nem 
lehetett megállitani,mert a rohamtanfolyamot végzett,kivá16 csendőr iskolaa
lakulatok hamar elfogytak s utánp6tlás nem volt.ll.l)no ilyen "fasiszta" esett 
el és a "nagy" szovjetuni6 dicsőségére vall,hogy a hősi halált halt oellc nséges 
katonákat -akik komolyan vették a katonai és csendőreskű szavait- ,ily en hit 
ványul intézik el könyveikben. 

A szovjet könyv később idézett az 1944 .dec.29-i ultimát~b61 is,melyet Buda
pest védócsapatainak küldtek: -liA csendóralakulatokat és tiszt jeiket e gyenkén
ti vizsgálat céljáb61 a debreceni ideiglenes magyar kormány illetékes szerve
inek adjuk 1 t.A honvédek szabadon elvonulhatnak és hazamehetnek!"-

Budapest 3160 csendIIr védlli közül nem igen volt alkalmuk akár egyet is át
adni a debreceni ideiglenes áru16 kormánynak!Mert ezek a hós csendóregysép'" 
inkább elpusztultak, de sohasem adták !!leg magukat. Ugyszintén a honvéd csap 
se hittek a "szabad elvonulás II igéretében.A magyarság tulságosan j61 ismE' 
a katyni lengyel tisztek tark6nlövllit,a román csendőrség likvid~lóit/kik szin
tén hittek a szovjet igéreteknek!1 és a német sebesült foglyok gerinclövő it 
Ihadd szenvedjenek, mig megdöglenek! l! A hllsi, bajtársi közös küzdelem iskola 
példáit nyujtva harcoltak a háboru vé géig!A honvéd és csendőr együtt!!lűkÖdé s, 
bajtársi szeretet olyan !!lagas fokát csak a harcban lp.thattuk s sohasem felejt 
jük!A honvédek is tovább harcoltak az összeomlásig,utá np6tlás,élelmezés hiá
nyában se lett áru16 senki s a magyar fee;yveres cről~ nem v et t ék be a sz ovje t 
maszlago~!Az "eltaposn~"akar6 szovjet egysée eket szétloccsantott ko pony~kka l 
látták V1szont a máSOd1k hullám szovjet ha rcosai s látták,hof~' a MSfyar egy 
ségek nem hisznek a "felszabadi tás"-uan! 

A marcalii,muraközi,szombathelyi és kőszeei térség kemény csendőr és hon~ 
véd harcosai 1945 késő tavaszán is hebizonyitották,hogy "inkáb b h6sök ee;:! pl 1-
lanatif" mint rabszolenk ef;! életen át! .. -

A történelmi események bizonyitották 1945 -től 1956-ie s Majd a Mai na pif, 
hoey mit ért nekünk a szovjet "fe lszabadi tás" ~ 9 az ö r ökös n ee sz{ llásuk! 

GOSZTONYI PÉTLR " történész" 

Mikor a "l~gyar Kirf:lyi Csendórség" ki
ad6ja hossZU munka után nyomdába vitte a 
kéziratot,e16re tudta,hogy a nemzeti emig
ráció részér 61 teljes erkölcsi és aI'Yag i 
sikert fog a kcnyv elérnLDe azt is tudta, 
hogy a ko~unisték és a balolual yészérlll 
tárnadf:st is fog a könyv és a kiad6 kapni . 

A köny v emigráns magyar rekordidll alatt 
elfogyot t,ma jd elrohant még 4 h6nap s szin
te csodálkozott a kied6 ,hogy a támadás ké
sik!Aztán mégis elérkezett az is a toront6i 
"Menora" /Efsen16ség/ ,az .. ..;;szaka!!lerikai 
'.:a~ar Zsiuóság Lapja" 1974.á,rilis 27-i 
Bz{ciában Gosztonyi P6ter tolláb61,ki a lap
~ula~donos es szerkesztó: Egri György ba
rátja.Amint végigfutottunk az "Jndicséret 
a j6 csendórról" C. olu31as cikken,eo16keze
.. Ünkten kutattunk,hol hallottuk Mr valahol 
Gosztor~ i Péter nevét?Utánanéztünk a csen
dőr archiV1~ban , majd a kör~vtárban s az em
lé,<;ek fel fr::'ss'iltek!A kivá16 "történész", 
I}O[1z"t'll1\l'i Péter nevét akkor iemertUk !!leg, 
l'lÍkor az ~ikhkanadai IlBJíYarny~lviiJrul~ 
ciKkcoro tot ozott JO párevVel ezelőtt 
buaapest oatromár61 .A cikksorozatot olyan 

a katonai és casndllre!!ligráci6 tagjai százával !!lond
le az ee:rétként 6rtékes lapot , l.'iert G'l:)zton:;i PéteI kizárólag szovjet ada
ala án , ne"!! iSrlerve a n,(!;yar katona hős:' helytállását a budapesti harcok
te1 ~esenk,)=ul"ista af"Y!'los.\s És refolYLs ntán,va16tlanul irta le az eeyéb-
a h(si helytállás példájaként lefolyt ostrom történetét . 

r. ne(1: lehet CsoQ'(lk:nr.:',l'lert Gosztor.yi el"tf:rs ren tartozik a magyar 
f1a~ kbzé,a ko~unista r.6~hadsere tiszt Oe volt B ak~rhogy is szépiti a 

onHi :-:ult~át , _ - .an lllinc:en va16ezin'iste szerint a népboszu el~l hagyta 
!lZ rrpz'Í['lt.H'llott !""ki,T~int 11 n&phr,deeree tiszt jének és a k'lmmunista párt 

erre r.e~ v ~lt sziy.~~pe . 
.~~!:.!.::~ i elvtf.rs aZ'lnkivUl tbt'b "tOY t éroe le!:lk;; nj' vet " ie irt és adott ki ff. 

r.yp.lven,::t.r.yvtl:r1.4'1kt61 E'l(ker.llt egyik ~olve: "l':nd<.a7mf an der Dcnau , 
cl"'l.i n,lmetr..yelv'i f-:rl'ledvénye!:i:.1t.él éi könyvr l vett'ik (heztonyi elv

rJ'k'~pét és életrajzát i~.A ~önyv egyérkónt unaort,Cior:orfájást és utú
'lt '11,1:; d a !~H[yar clvtis6tan.A képek közt nincs eoetlen egy sem,mely ma
r t:Htonát mutatna . De látjuk a llicsll szovjet hadserc cet ,a rO:1ún királyt és 

stet löv('l ror-.án ';Uzér fl0[;ct , a kOl'lrJ.ur.ista bulrár ielkplt:ket ,a szlovák 
t,tl r<5ei l:at6.roc7.},.,pot visszarakó cpeh hadserq;o-t Ini !lllo\ryaT"k is 

~lt'.J!'l!; fólgg,:Jlr:t G"nton;,'í elvt~r~!/ , léitjuk Horth;)'o :.Iiklóst Hit1crrel, 
.listú,-; lisz:1t:nettSt !!orthy :üklnn el~tt , Szálasi re:nzetvezetét Hitler 

e" ~t"!,,né:!:et ~l6.re!'ldelt:J';rben szenvcaő l'iéí{'.;;a::: t6.torNlkokat , lilt juk u"ragy" 
o')l. sr.i M!.irsall -t,Llagyarorsz-\B "felsztitaJit6ját",lQtjuk a rO::1r.adölt és "!e:l
•• t'lt"'C." tJudapesti utcnkct,a nél'let SS t<:torn'lk.,kA.t é~ ceupatokat ,véEJl az 
lu Qon hZ H~er i ... ..8 i és 9Z0V jet c SHpat ok parancsnokainak kézf"8ását a h'<bor1.4 

n! an denelte önt a svá cink 
'l 

, aa ené örökr l , 
fele,itj"Jk,amit a"felszabadit6k" Hal"yaror

vé[eztE'k . i<oBzLnjlk,ho[;y nevp-t néeefYszer esziink'ce juttatta , feljcgyezt'il~ 

r:.z t ~!'t .. 6r.eler.t sznmnra . r:ünJ v,'i és azok :rIaeyar t Qr~nelmi prt6kei rck iSrlere
r: V~ i;r~·pr,' P::' e 'ul e k tartjuk , hof'..Y önnel tov1tb foglalOzzunk! 



A 100 ~~-os 
honvéd és csena6r 

együttmüködés 

békében,húboruban és az 

emigráci6tan 
végigkiséri életiinket ! 

1956 H6sei 
csatlakoztak a 

magyar katonaezellem 

fenntartóihoz ! 

Mindszenty J6zsef hercegprimás,Esztergom érseke 1973.szeptemberében K 
nadában tett több hetes látogatást. Végiglátogatta Kanada nagyobb map~arl 
ta városait. Mind a kanadai hat6ságok,mind a magyarság óriási tisztelettel 
és szeretettel fogadta a mártir biborost,ki 1945-t6l kezdve egyedül állt ki 
a magyar érdekekért,küzdött a magyarságért,nemzeti és erkölcsi hagyományo
kért,mig a hitvány kommunizmus el nem hallgattatta! 

Kanadai utja diadalut volt!Toront 6ban a sok egyházi és nemzeti szerveze
tek közt fogadta a MXCSBK öt f6e kiildötteégét is .Amint a központi ügyvezet6 
jelentette els6 zász16s urunknak: -"Emi nenc iás Uram,a M.Kir.Csendl'ír Bajtár
si Közösség küldöttsége':azonnal a legnagyobb érdek16dést tanusit'ltta a csen
d6r képvise16k iránt,velük hosszabban beszélt,mint a többi ef,Yházi ,vagy más 
magyar szervezetek képvise16ivel,holott azok közt is presbiter,egyháztaná
csosi,elnöki szerepekben csendőr bajtársaink jelentkeztek. 

A hercegprimásunkat a csend6rök l étszáma , életkörülményei ,ar.yagi állapo
tuk,haladásuk és gy erl'le keik száma érdekel te f61eg. j'1indezekr 61 a toront6i cso
portvezet6 adott részletes jelentést. 

A központi ügyvezet6nek három alkalma is volt,hogy a he.cegprimás~al sze
mélyesen beszélgethetett.Távozása után pedig kérésére több jelentést irt,e
zeket az adatokat könyvében fogja felhaszr~lni.A hercegprimás természetesen 
a Bajtársi Levél olvas6ja is és megkapta a M.Kir.Csend6 rség c.kör~vet is. 
A hercegprimás kiséretében érkezett Usgr.Dr.Ispánky Béla levelezőlapon üd
vözölte az angliai bajtársai'nkat .Jellemz6 a hercegprimásunk értékelésére,hogy 
a levelez6lapot kérés nélkül "Mindszenty J6zsef tb.csend6r"-ként irta alá. 

A központi ügyvezetónek sz6ban és levélben tett igéretet,hogy kiáll fl 

csend6rség érdekében,könyvében is ir r6luk,mert ismeri 6ket,rokonságában ' 
voltak csena6rök.Tudja a csend6rség mérhetetlen áldozatát a kommunizl'luss 
szembeni harcban,ismeri a csend6rség elpusztit::ísa t örténetét.De tökélete 
ismeri hazai szerepünket,az egyház és a törvény iránti hajlithatatlan köte
lességteljesitéslmket.Kiáll a csendőrség erkölcsi védelmében annak ellenére, 
hogy életében csend6rök is 6rizték,sz6t emel értük,mert a hercegpri~s az i
gazság megtestesit6~e.1945-46-ban meglátogatta 6ket csepeli internáltságuk 
idején.Részletesen kérte a veszteségeink statisztikáját és az arra vonatkozó 
bizonyitékokat.Bajtársak,ez a nemeslelkü f~rfi ~laeYarország hercegpriI!k1sa és 
az ország els6 zász16s ura! 

Az emigráns csend6r a legnagyobb tisztelettel és ragaszkodással követi é
letutját,vallá~felekezetre va16 tekintet nélkül legfels6bb elöljár6jának is
meri el a Magyar Királyság törvényei alapján! 

6~ne f ~pr~~prrl~t? 
... H fi .. ~ .rf\rt~i 
tapu k'~ ~ ~~.?~?t . 

: ... U'J._súr 11.Lt,i'zi he'i.o 
f.I""r:,....l~ r. !ljttf"'p"t fo 
i:1 !~f\ a :~('rcept>r!.!"";ás l s 
·'p~lo"a fl z::íszl/t ! 
t. v: t( .:1 ,,'t!' ' . ~{f' 
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vit':z :;a(y /.. :rn41 r<':" A
rz(.:..:i:"1.P ~ B Y'~ 

IE 

'l.t~z ~p~es ?Rm1~~a lnd r e , 
~l ~~rvleeltE a ~z~~t ~1~zJ 
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Ji 
.:ZCS1Y. kbzDont 

Kiv~lé er~ölcsi'~4~~ga~6t 
~hP?~t ~i~~~~s~ts Attila 
~C . :-zar.a;:; eze!:z~:!.yétpn, ~i 
~~evel&~at~l jet: á~t t2 na_ 
::11.a a .:ir.aszer;tj' '~nnepeé_ 
C€Lre . ~~y h4::e az eezm~i 
la~t~~y~~~ la~~ja v~l: t ~t t 
21 g:,·or~' r ol 9zi!:€s ~f.r.y _ 
r.é~:olvétel: "észitet: s a 
t:~pe/.E:t a. !!..in fize:::y l~to
[f.:ás C?EZeS kére ivel P.>,.::"it 
'-t:.ta";ja te az i:SJ.. ~~p:"a.r v4-
r~Za!tú~ eY~ceti ha~R! !vl
~€:e~~~l ~!!lrve . 
~z~e: ~i~0~:fite Attila 

tL .:-~Jw· bnj"'/rsur.i: fl lf)P.!":.R_ 
,":/"[0 ~rKölc~i !'z·lf.~latot 

-'<?gzi a 'iY.CS::'Z:-ért! 
:~Z e~ierár~ csenafr ti~zt 

leg! 

A !~CSBK központ ezután a következ6 angolnyelvü ajánlott-légiposta l evele t 
intézte a r6mai pépához: 

-"To His Holiness Pope Paul VI.Vatican City,Roma,Italia.February,1974 . 
your Holiness : as eXflcutive president of the world-wide Royal Hungarian Moun
tea Poliee Vete ran Association,I am constrained to protest the retirement of 
his eminence Carainal Minaszenty of Hungary. 

Since the occupation of Hungary by the Sovjet Union,many thousands of our 
people have had to flee into exile as an alternative to death or inprisonment 
at the hands of the communists.Those who r emained in the homeland have felt 
the iron fist of the invader from the cessation of hostilities to the present 
day • Hungary has been betray ed, perti ti tioned, exploi ted and used as a pawn by 
the great powers for the past fifty years. 

In the past years Cardinal Mindszenty has been a bulwark of faith and hope 
to Hungarians both at home and abroad.His r e moval from office is one more 
crushing blow to the dreams of freedom which exist in the hearth of every 
Hungarian and a great victory for the forces of evil. 

We maintain tha t the Prince Prirmte of Hungary,Archbishop of Esztergom , 
high commander of the Royal Hungarian Armed Porces and spiritual guardian of 
the Holy Crown of Saint Stephen can not be consigned to oblivion by the stroke 
-~'i Den. 

I~n"the name of 1100 exiled royal Hungarian gendarmes,respectfully yours: 
pt.C .K. executive."-

+ 
A rr.mai pápához irt ajánlott-léeiposta levelünkre válasz nem érkezett . Nem 

is várunk választ,de örver.ctenénk,ha az emigráci6 többezer táviratára és leve
lére,tiltakozásaink ezreire a szp.ntszék megváltoztatná moszkvabarát politiká
ját,!'Iert mi egyformán tudjuk Hinuszenty hercegprirn,'ÍHunkkal : a kOl'll'lun iz!1ussal 
t á rgyalni és megalkudni nen l ehet! 

+ 

"' 
Gromyko Confers with Pontiff 

A csatolt ujsáeképet egy ujság
olvas6 c:;oe ndőr bajtrlrsunk küldte az 
USA-b6l.Kommentár fe lesleges ! 

A régi Szentszékre nég a protes
t ánsok is ugy t ekintett ek ,mint az 
erkölcs és igazság meeingathatatlan 
fö ldi e rejére! 

Sok viz lefolyt a Dunán Pacelli 
bibor os ,majd XII. Pi us Pápa 6ta ••. 

A j elen pápa az ~m~4ikai kép sze
rint két kézzel szorit kezet a szov
jet t ömeggy ilkosok külUgymini szteré
vel!A szentszék ezzel megszünt f öl
di erkölcsi szimbolumnak lenni,a ~ai 
pápa i politika romlásba viszi az e
gyetemes erkölcsi világrendet,!'Iár 
érezzük a sülyed~ szetb világ r om-

Pope Paul and Soviet Foreign Minister Andrei Gromyko lását! Mi tuctjuk s a hazai milliók 
shake hands at the beginning ol their conlerence on 
several major world problems, including the status ol . is tudj ák : a kOl!lffiunista rendszer 
Jerusalem and the question ol Catholics in the Soviet eEyházellenes!A k omrr.ur. i sta i deol6-
Union . At center is the Soviet Ambassador to Italy, Nikita c ia összeecyeztethetetlen a keresz -
Rijov. It was the third meeting between the Pope and tény világszemlélettel.A pápa maga-
Gromyko in eight yea ... [RNS] :artása politika i győzelem a kOJ:mu-

nisták szémára!De ezzel nem olaották !'leg az egyház helyzetét a vasfüf,p,ö ny mö 
gött !A konrnunisták célja továbbra is a vallús kiirtása,a papok kifigurázása és 
eltüntetése és a jobb sorsra érde~es emberiség t öké letes rabszoleaságba val6 
döntése a szelle~ kikapcsolásával,a "dialektikus matérializMus· maszlagúnak e
r éltetésével . Hogy hová sülyedt a világ,ma még felmérni se tudjuk! 

Detente és egyéb őrültségek!Ébredj világ!Halál a komrnunizmusra! 



Dr.vitéz Botond Pál 0 . szds , csenu6r barát 1968-ban a spanyolországi Toledo
ban járt és fe Iker este Alcazar felle gvárát, hol Moscardo ezredes spany ol c sen
aőreivel,a Guaraia Civil-lel a vör ös áradat ot hónapokig feltart6ztatta és be
várta a r oomálőtt várban Franea tábornok felmentő csapatait.A védősereg zöme 
elesett,az asszonyok és gyerekek elképzelhetetlenül sokat szenvedtek.Mikor a 
felmentő csapatok megérkeztek,Moscardo ezredes igy jelentkezett: -"Tábornok 
Ur,Alcazarban semmi ujság !"-

Itt t ört ént,hogy Dr.v.Botond ba jtársunk a spanyol csendőrök kérdésére fel
fedte kilétét,elárulta,hogy ausztráliai magyar.Ebben a pillanatban az egyik 
spanyol csendőr átölelte és a következőket mondotta: _"Az igazi hősiességnek 
három példáját ismerem: 1.A spártaiak helytállása Thermopylae-nél a perzsák
kal szemben,hol a spártaiak mind elestek,2.A spanyol csendőrség harca Alcaz~r 
fellegvárában,mert nem adták meg magukat,3.A magyar csendőrök harca Budavár 
védelmében,kik hasonlóan sohase tették le a fegyvert!''A spanyol guardia civil 
a csendőr sz6t magyarul mondotta és kihangsulyozta! 

Buda Hősei,legyen áldott emléketek!/A központi ügyvezető igen s a jnálja,hogy 
az 6 alcazari lát o·ga tása során nem találkozott egyenruhás s)lanyol c sendőrök
kel.Út egy taxisoff6r-ide genvezető kisérte végig a várban.! 

• + 
Európa háboru kit örésétől tart 1974. nyarán! 
A mindig j61értesült "Spiegel" néJllet magazin,de a t öbb i német lapok,vala

mint a svájci és francia lapok hirt adtak 60 szovjet hadosztály felvonulás á
ról akinai határon.A szovjeték 1827 atom és hidr ogénrakétát is készenlétbe 
helyeztek Szibéri~ban.A kinaiak 75 hadoszt á ly t tartanak ké s zenlétben s 71 a
tom és hidrogénrakétát.Ezenki~il 20 milli6 partizánjuk vár a bevetésre.A kina
iak felkészültek a háborura s eGYáltalán nem izgulnak.Várják,hogy kezdje el az 
imperialista szovjet,kik az i dő mulásával egy re nehezebb helyzetbe keriilnek. 

A kinaiak i gérik ,hogy "megeszik " a szovje t orosz okat. Bár csak l átnánk,a vi
lág megszabaduIna a szovjetokozta feszültségt ól s visszanyernék szabadSágukat 
a va s függönyön tuli, reménytelens~f,ben é16 "iel szabadi t ott .. nerlzetek. 

Ha igy áll a helyzet,készenlétbe kell ál litani a :~KCSBK "küldöt tség"-et is 
a közp'mti üe,'Jve?ető lemonctP.:sa időben történt! ' 

+ 
Igaz történet a háboruból: az ee~ik harcbavetett csendőrszázad főhadnagy 

pk-a a k~rpáti 6srengetegben arra figyelt fel,hogy bá r me rre ha lad,hat csendőr 
gyür üjében találja magát s ezek a csendőrök örökké kisérik é s soha el nem ma
radnak . !,ükor ism~t el t tapasztalat után felelcsségrevonta a félraj pk- tt ,a csen
Gőr tlsztelgett es Jelentet te: -" Nem akarjuk elvesziteni szdpk-unkat vigyázunk 
f6hadnagy urral Ne tessék észrevenni , magatartásunk a legénység óhajár~ törté
nlk! "- A l tlthata tlan "gyUr ii" mee;mflradt e16Il,)' omulásnál, v édelemben és visszavo
nulásnál.A szdpk kényte l en volt eltürni a külön biztositást s nagyon ügyelt ar
ra,hogy századát ne érje fölöslee;es veszt eség . 

+ 
Bey százados bajtársunk mesélte a következőket: -"Igen de r ék ember volt 

századirnokom. Erte lme s , kivli l ') jelent éseke t irt és kötelességeire s ohasem kel
l e tt flgyelmeztetnem.A fronton is Mellettem volt,~indent papirra vetett,igen 
nagy segltséget Jelentett azokban az izgalmas i dőkben ,mikor ugy hullott a csen
M r, mint. ara tásko:r; & ké"e . :!indketten tul éltük a . háborut s együtt estünk nyuga
ton amerlkal fogsagba.T orzs6rmesterem,mRgas derek fiu volt,egyik nap cejelen
tette hazatérését.Hozzáj~rultam,vége volt a háborunak.lrnokom katonásan bucsu
zott,vonat raült és eltünt életemb61 . 

28 évvel később egy alföld i tannr barátom irt s többek közt azt is közölte, 
hogy. a vár osban volt csend6röket is ismer,az egyik asztalosmunkákat szokott vé
geznl az l skola számára . ::~egi rta a csend6r nevét i s: az én vol t századirnokom 
került e16 az ismeretlenség homályáb61.Azonnal leültem hosszu levelet irtam 
:tanár bar átomnak ,virágnyelve n beszámoltam arról is,hogy vagyunk és dolgozunk! 
Ba~áto~ egyébként tudta~hogy mit ~égz; rnk idekint . Kértem,hogy levelemet adja át 
haJdanl emberemnek s lrJa meg ,fellsmerte e kézirásomat!~ 

I 
Pár hónap mUl.va j ött a válasz .Levele met odaadta elolvasásra törzsőrmesterem-

nek . Ő csak olvasta,egyszer csak felnézett,majd sirásra fakadt s az asztalrabo
r ulva zokogott!barátom alig birta észhez tériteni.Hajdani derék bajtársam köny
nyes szemmel üzent: örül,hogy él a sZdpk s reméli,megéri a viszontlátást! 

New hrunswicki bajtrírsaink /New Jersey, USA/ 19!3 ~március ~()-én rendezt~k 
csenJornapot a Szent 1;<szIiS teremben.200-on felull bajttrsl és baráti kor 

~elent meg,főleg az ifjuság részéről.A távolabb es6 városokból az l~én keve
"en jöttek ,főleg a csendőr bajtnrsak hiányoz~ak.De ebb~n szerepet jat~zott ~ 
s 'zelmult 4 tragikus halálesete is /Kun,Dr.vltéz Kun,Slmon,Nagyhetényl/.Az un
k~ i be szédet Horváth Sándor zls,csoportvezető mondotta,mely a csendőr szel
oep és az erkölcsi érték fogalmát elemezte.A kiváló vacsora után a nagyszerü 
le~ekar mindenkit táncra hivott,a hangulat oly kiváló volt ,hogy a zárórát két
Z:er kellett meghosszabbi tanLA b~l hangulata n~velte a hagy 0mányos csend6r 
s llemet "sirva vigad a magyar" Jelszóval !H6selnk , MártirJalnk és Halottaink 
;~~dOgan ~osolyogtak sirjukban,mert az amerikai szokások a,rohanó világ~an 
keVés emlékezé~t engednek,de a vigasság a c se~d6r szellem f~lemel~sét celoz
ta!Mint mindig,a csoportvezet6 és a bál fősee;l~61 voltak: vltéz Foldes Doml 
ssakv, a kárpáti csaták h6se és Zlmonyl Vendel orm o 

A frissen alakult new yorki c s0portunk Takács Árpád órm, csoportvez~t6 irá-
it'Ísával szill< bajttrsi körben a csoportvezető lakásán tart?tta meg nnnepün

~t abban a reményben,hogy az. elkövetkező években ~lszélesltlk a haro'ományos 
cRndfrnapi összejövetelt a vllág legnépesebb 10 mllliós városában. 

~ etroiti I.ffihK rennezésében detroiti csenaŐrba·társaink a·honvéd bajtár
egyÜtt BÁ. l dy pál 6rgy vezete se alatt 19 3.feoruar 25-én bajt~rsi ebéd 
en tartott csendőrnapi mee;emlékezést a detroiti magyar református temp-

'~,n,h ová meghivták vitéz KilvenGy K .... iroly szds,központi ügyvezet6t is és fel
ték ünnepi beszéd elmondnsára.Az ügyvezet/l örömme l jött ]Jetroi tba,mert a 

csoportvezetohöz régi értékes bajtr.rsi kapcsolato~ füzték , amellett i~en 
hely i csendőr bajtlirs szolgált valaha alatta és emleráns kapcso l atok lS 

rej átszottak.A ponpá.s etéd elfogyasztr<sa után a tel~plom kis ü~éstermébe 
i ultak az érdekeltek ,hol az ügyvezet6 a honvéd és csendőr baJtarsak e16tt 
1ífertette ör ömét ,hogy Detroitba jöhetett,megköszönte a meghivást és k i fej
t te, h0GY fekete "I'lRcyar ruháJa és ki tüntet é seinek viselése a detroiti ka to

irÁnti megbecsülése kitejezése!Beszédében ismertette a ~,!KCSBK , mint test
i 8zervezet 24 éves müködését,a csendórenigrp-ció helyzetét hnrom vilngréez 
4 ('Tszáe;4tan,illetve államátan , a központ munkáját,az eszmei csendőr l,:,ktanya 
~lakitását ,a csend6r és vitézi muzeum alapitfsát é~ az ereklyék hódltásá~ 
mtftd nagyar,kanadai és anerikai vonalon .Elmondotta eml.gráns feladatalnkEit,lcti
l ~en az emigrációs katonákra háruló kötelessée;eket és eredményeket.Koszon
t te név szerint Villás József őrm-t,kivel együtt volt pr6bacsendór a Kárpá
t hec~eiben.Emlékezett Budapest ostromára é s a dunántuli har~okra,hol,hüeé
get génk0csivezetójével : vit éz Szabó :u-pád 6rm-el élte tul a veres esemenye
k".Kcs zöntötte a detroiti csendőr hajtársait,kik reméIl,)'e szerint ezentul nem 
lesznek csender részről "árva e;ye rekek-. !Ief,köszönte Báldy Pál 6rC,y bajtárenak 
llzt,hogy a hely i csenct6r bajt~rf'ak apjaként szeretettel viseltetik irántuk ne
/UltdezÁ.zad óta .Majd az iie,'J veze tő repiil6gépen tért vissza Torontóta,hoe;y részt
vehessen a torontóiak aznap rendezett linnepi vaceoráján. 

aukeei bajt~rsaink 1'.J73. re\.rurir l S- p n mise után Byiil tek öss~e a rk .ma
I<Y~ "rnplom halljába csend6rnapi ünnepségre .A csenGőr assz0ny ok sutemény eket, 
at. rsak szendvicseket hoztak s jó pár pohrir f r öccs mellett emlékeztek,be 
B1fleettek Testületünk nagy ünnepérőloSok csendőrr,a rát is megjelent közt iik . 

~n }'ranci scói baj társaink 1973. fetruár 18-án ünnepi ebédre 6~'iil tek ös!' ze 
a lient István otthon ragyog6 te rméten .Ebéd után ·innepi beszéd hane;zott el, 
~d a csoporttitkár átnyujtotta a vit ézi jelvényt és a vitézi oklevelet a 
tr leen Eurónátan avatott vitéz Zajacz József szakv, öregamerikás bajtársunk
~ .A csenaőrnap szervez ér.ét ism~t az agilis csoporttitkár vérezte./~1sd a 
I.tol t fényképeke1;!/. 

A Clevelandi Csend6r Család a naeysikerü hagyom~ny os szilveszteri ~filjuk 
án !973.fetruár 24- én redezték a cr.er.oórnapi v~csorát a nyucatoldall re for

!l«tU8 el'yház Kálvin terr.lében. A ki vp.ló va csora után ~~01nár István szds, elnök 
8Z0 nt ötte a r észtvev6ket és emlékezett a Testület áldozataira .Ki kell emel
nk Y.0naor József 0r m nevét,ki a segélybizottsác intózője és a csendőr emig

r c16lan el'yea'ilrilló mennyieéeii IY.Y.A adományt juttat az óhazai rászoru16knak. 



1973 cflendc'írnapjpn 
T"lrontóban 

neghajlik a csoport 
z:isr.laja .•• 

Niagaravidéki csoportunk 1973 .1'ebruár 10-én a wellandi Magyar önképz6kör 
,1ermében tartotta a csen d6rnapi vacsorát mintegy 100 bajtársi és baráti kö

inség r észvételével.Az uj csoportvezet6: Simon Imre t6rm üdvözölte a megjelen
ket,l'lajd a központi iigyvezet6: vitéz Kövendy Károly szds ismertette a csen-

6terJi e r á Ci6 helyzetét,a bajtársi Lev él,a laktan;Ya és l"Juzeum ereklyéit/néhány 
!tiSsen érkezett muzeurni tárgyat ki is álli tott/ .Majd a csoport szeretett rang
'd6ee: Cza páry Zoltán tb.ezds emelte ki a csend6r szellem niagaravidéki meg-
l ilvánuH.sait a kanadai magyar életben,mely formá16 er6 volt 23 éve javunkra. 
J!inom di ezn6toros vacsorát csend6r asszonyaink f 6zték Simon Imréné vezetés é
el .A vacsora után kivá16 gramo fonzenére táncraperdültek az örökké fiatal baj
tsuk és finof'l ita lokkal füszerezve hajnalig maradtak együtt kivá16 hangulat
tI .A Vlellandi c send6rna pra t öb b buffa16i ba jtársunk ie átjött feleség~ikkel. 

- Vict oriai c SopoI'tunk /Bri ti sh Columbia, Kana da/ 1973. február 17 -én Unnepelt 
tarei körben vacsor ával egJbekötve.Az ünnepi beszédet Dávid ~ándor t~rm tar
ta l~ (ilonö s hancsullyal a l'e stiilet h6si á ldozataira és he lytállására.~lajd az 
teey Ultck csendes beszélgetés keretében elevenítették fel élményeiket csen-

ri és háborus szolgálatuikb61. 

Virágh József tórm ef.Y enruhá~ 
ban áll disz6rséret . ZÁsz16ta_ 
tó a mindig katrmlls fellépésU 
Balassa benedek ezakv . LegsZeb t 
honleányunk bOdnár Boriska,To 
ronta "Misa Budapest"-je .•• 

A Liszt Kórus 
a HimnuRzt, u

tnljáru a Haralyi-Fe '". 
csend6rindn16t ének 

A központi vezet6aég 
ügyvezet6je 

rövid beszéd keretéten 
tiszteletreli csenaőrré 

avatja a 
HaMvas házaspárt id~t

ál16 csennfrtar~tságuk 
és a CsoDort rende~vé
nyeinek magas nüvéRzi 
fokra va16 emeléséért .. • 

~~~~~~~~~u;n~k es i haeyomáI~ ainak f'legfe le16en két részletben rendezte 
ke t.A bált 1973 . január 13-FÍn r e nd ezték a rk.egyház ter-

n, telt ház,300 i vendégsereg és baJt~rsi kör ropta a csárdáet,mig fi-
aink Mouern t:"nczenére szórakoztak zár6ráig . 10 6rakor már elfoBYott min
tal, de a hangulat véf',ig megmaradt.A csend6rbál iSMét anyagi rekordot ért 
ti:c zta bevétel t a csoport az idé n is a r1P,gyar intézménye k,iskoláink és 
funk javára ajnn10tta fel . 
ünnepi vacsorllt a · l.1a~yar Kastély" vendéglő disztermében rendezték 1 973. 

25 - én szintén tel. ház melle tt.Az iUille pi beszédet J aschk6 Balázs S.J. 
z f'londotta .A m'ivész részt Haf'lvasné Végh Klára r e ndezte,Bodnár boriska 

, Pp l Ilnikó Magyar n~tnival ,a Li szt I'erenc kórus ragyogó énekszámaival 
s J ózsef karnagy irányi tásával.A kozponti iigyvezet6 ezen a csend6rvacso
vatta tiszteletbeli cpenurrbkké Végh Klárit és Haavas J6zsef hmtk.szde-t 

. mórnökö t a csenuilr szellem PMe1:El sélIe k kiváló szolg21a CáElrt. 

végiil köszönetünk sz61 az C'mic;ráns nagya r nemzeti Sajtónak! 

bbné l szecb néltutásokat kaptllnk a t nront6i Magyar ~let é s a Kanadai Ma
g hasáb jain.A clevelandi Uj spC; :::eghat 6 fény ké pe s csend6rtört éneteket kö

youngstoVlni Katolikus >Jafyarok VaR~rnapja szintén hozott csend6r megem
st.A ?ittsburehi Mae,yarsFÍg 1973.február 9-i számába vitéz Taaáska Endre 

t cikke t "Pebruár 14 . csena6rnap " c i men ,a I'ebruár 2-i száf'lában Kiss Sán
·~ueRapáf'l , daesapám !Ki vnlt a Tc ~deRapád?· irt meghat6 verset.Az 

sz i ntén t öbb alkalo~al hozott csend6r hirt,cikket és 

zönj ük f'la - a r e 'házaink leJki PRztorainaJ.: ,hogy a csendórnapkor szentbe-
ten l"l.'Írti r Testii l etiinkr . negemlekeznek,a hősi hallil t ha lt és kivégzett 

ér ba jtársak eMl ékét negf r zik ! 
n.kir. Csena6rség lStH-tól 1945-i g 6rizt e a r endet Magyarorszrgon,a háboru
~tUleti(nk zöne oaaveszett ,a ma radékot a szovje t kommunista r end szer kiir
A hirn:l!!aó 5 o,; az emigráciÓl.an uzon1..an vlil t oza tlan hüségge l á ll a magyar 
et ek és egyházaink olual án haláláig . 

l:dent bsszegezve az 1 973 -as csend6 rnapok még bizon;yitották hajdani Testii
nél f,y ságát, értékei t és ereaményei t . Legyiink b'iszkék r á ja s fo ly tassuk l'lun

t Hiven-becsiilette l-Vít éziil ! 
vi téz Köv endy Káro l y szds 
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HOSI ES MARTIRHALALT HALT 

BAJTÁRSAINK 

Csutirk& István :!:'őt6rl!l PS kemeczki Laj'>s prbc!"ó őry EI Délviaéken,lQ<14. 
~áju~ 6 ftn Tit6 banddival vivott harcban h6si halált haltak . 

Unance:ak partizánharcokban veszite"tték élE'tüket a következő LajtnTe:aink: 
Szappanos KRrOl~ szakv.l<J41.dec . 17-én, 
G;:(l Gyula prbcp .örT.194~.január 4-én, 
?-kncs Ferenc szakv.1942 . jan.4-én, 
::aey Lajos fl5t6rm . 1942 . jan . 7-én, 
Kov~cs AnClrps prbcso . tiz . 1942 . 11é~us 2-án, 
Ae6 Jilnos s?akv . 1<J43 . julius 22-én, 
lataki J6zsef s?nkv . 1943.julius 22-én, 
t:ulif"i József szakv . 1943.a\,;g.3:!.-én . 

A 

Kárpátok előteréb 

Lenl'Y e lorsz/Ífban. 

,Tuh1sz Andrip t~rm a vif'sznv'lnu14s során a llakon:/han,mint ahiradó csend6_ 
rök ut~vedje az e16retörd szovje"t csa~atok e16tt hfsi halált halt. 

vitéz Laczikó Istv:ín "tórm . /hiradÓ oszt./ szovjet fOf,f'áeba kerülve felesé
gével l!r,yütt ön[,V ilknspágnt követett d. 

i-:alotni ~erenc t~Tl,/hirad6 oszt.1 ,.I;r!",€l~,én,a sZOlJcathelyi csenü~r laktan~'á
bE.n II hiraa6 irooáoan r.1dink~!'lzUléke ru, Het t Lnl'lbat1mac"'" s kcvetkE'?t ét,!'n 1844_ 
nyarrn hési halált h"lt,ur~'anakkor élptüt veszi tette felesége,kisfia és a
r.yósa is. 

I;r . Németh L1sz1ó SZ(!s-t, Ki f'ul,\'os seresiiltf'n feküdt az PCyik bud'ti hadikr.r
ház'6(ln,lSl4,.fpl.lní{rjp.l:.an szovjet katIJnák u('yon16ttek ! /'/a16d1 hir az eltünt 
v~suti szárnyr~r&ncsnokr61!1 

Seres György t(irm 1<;44 őszén besnercér. "cmt[,tá!!l~Ád4s következtében életét 
v~~zitette. ' 

Vastagh J.stvlin lovas öl'l!l,Ki 1944.nsarnn vi"t(~z Lakatos Gpza vezcts t!.b')ri 
C'Eer.nllre vnlt 65 Lakatos vc?cts-t 5tarÜllau-tól n\ld6if, ki~érte,lQ4<) . nyarp.n 
50') oenek;il t ::le t;yar kisér6J eként a hnrv~t-olHsz határan s:::erb határ~rökkel 
vivott t~zharcban életét vepzitutt~. -

vitéz Lene;tel béla főtllrn a Goproni Lal'cok luEjén eltÜnt . 

luruc~laki J~zpef f~tőrm-t,a s~ondi (rs utolsó pk-rit a~ öspzeomlásknr Titó 
sokác l:maití{i elfoeták 1f Szondor. kivlcpztók. 

H{si é~ ::;:í.rtirhalált :H,lt !l[,jkil S~Ü!1k enlékét kefyelette l 

:":t·L,!'ri2z"i.,k! 

• 

HALOTTAINK t 
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vitéz Tunasy István alhadnal]Y ,az ungvnri ta~zM,z16alj l.szd-6nak szolgálat-
, 73 j i ában 82 éves korátan ~:yiree~h4zán elhunyt . 

vez~!~~~a l;egdÖ~~e~~eÍt, bár tudtuk,hogy iLl6s volt, Méeis, sziv'inkhöz ~lItt, ~~rék 
tiszthel ett~s,kivá16an vitéz katona volt!E!."\lékeinkbe~ l~tjuk f~gye me~e , a
lak'át,a;i~t r~alogolt gyakorlatok után a zlj sereghaJtóJaként .Csendllr1 h1va
tRs~kra készülő fiatal bajtilrsa1 apjaként élt, élete naffY rés~~t a laktanyában 
tÖltötte.Örökké ok"tatott,tanitott,bajtnrsi sz1vve~ seg1tett.L1nden p~~~lémát 

o ld tt fiatal bajtársai érdekeit védte,igaz1 k1képző csendIIr volt,Mindenütt 
~tfOvo~t ,j6ban, bajban ,tragédiátan osztozott.A ~salföld~n esett szovjet fog
ságba.Hazatérése után nyugdij nélkül élt!ki~ ny~regyház1 házában dolgozgatott 
és végtelen szerényen,csendesen élte le 1a.eJét.Egye~len f1a 1947-b~n,nyugatra 
szökött,kit 25 év után látott viszont.Betegség nélkul,feleség~ k~r~a1ban,huny
ta le szemét.Az6ta Ó is a hadak utján ~ár,csatlakozot t ungvár1 F1a1hoz,k1k 
1944-45-ben vonultak a Hősök utjára aKárpátokban! 

. 1 Pista Bátyánk,pihenése legyen csendes,nemes 

vitéz Tamasy István alhdgy Szab6 Jpr;os 
f6tllrm,a szabályrendoletek professzoraval 

Egy boluog pillanat élete al
konyán: hazajött a fia és menye! 

tlajtársaink 

Az ungvári tanzász16alj épülete jelenleg:szov-
jet egyetem.A tetőn cirilbetüs felirás!És mé

gis hisszük: Bajtársak,visezajövünk! 
emlékét kegyelettel őrizzük! 

ZaJányi J ános alhdgy,utols6 é rsekujvári szakpk 1953.szept.12-én Nemeske_ 
reszturon vérnérgezés következtében elhunyt.A hÁboru végén nyugatra jött a 
visszavonu16 fegyveres erőkkeloA fegyverszünet után visf'zatért falujába.Sok 
meghurcoláson,internáláson,az igmándi erődben történt zaklatáson ment k€resz
tUl. Végül egy barátságos szovjet tiszt hazaengedte.Falujában e,azdálkodott és 
teljes visszavonultsÁgban élt.Tehenei etetésekor egy kiál16 rozsdás szög ha
sába furódott.A szombathelyi kórház1a szállitották, de Mr az opernci6 sem tu
dott rajta segiteni . 

Herczeg Ferenc alhdgy, szenttal!lási szakpk a .Délvidékről az összeomláskor ha 
zatért szü16falujába,itt a mezőgazdaságba~ doleozott . 1951.ja~uár 18- án l'Junka 
kö zeen szivroham következt ében Neme skere sztur on elhunyt . 

Medzihradszky Aladár g . alezredes 77 éves korában rövid betegség után 1 973 • 
szept . 6- án r~elbourne, Vic . Ausztráliátan meghalt .1945- ig a HM 20 . osztály án dol 
gozott előaa6tiszti r.Jinóségben elit teosztásban.Barátsáe;os,kedves emeer volt 
elö ljárói,alárenLleltei tiszt elték és s?erették . Az emigráci6can visszavonultan 
élt családja körében. (: zvegye,leánya,v.eje,unobH és rarátai gyászolják. 

özv . vitéz Damasy ~'arkasné,néhai cs6 . fel. - nk özvegye Budapesten 1973-ban 
, uny t . Központi segélyalapunk IKKA kÜlaeménye visszajött . 

Zalántay Jánosné , ezre des l~ aj tp rsunk I'elenéce 1974. január 20-án 80 éve s ko
an vérrák következtéten Woodbridge,N . J . USA-tan r.Jeghalt .Bucsuztatisán a ne. 

v unswicki csooortvezetőnk: Horváth Sándor zls " vitéz lo'öldes Domokos szakv 
kiséretében jelen"t mee . Ura,fia , csenQ"rbajtársak sokasága gyászolja Vilma Né
nit , ki példás csendőrasszonyként élt még az emigrációban is . 

Fleckné Toldy Elza,az eltiint Dr.Toldy Árpáu ezd s n6vére 1973. okt6be r 21- ér 
Ettlinf,en , hau( n, N6metorszáeban elhunyt . A Bajtársi Levél áldozatos olvas6jakér 
kapcsolatban állt a I'!XCSlJK központ"tal.~"ccsérŐl utols6 hire az volt , hogy vala
hol tenGerentulon r-artot ért . Idegenlégi 6s csó l ;ajtéIsak értesitlése szerint n€ 
vét az Idegenlégi6ean ol vfisták , ue senki sem talál kozott vele személyesen.Al'Je
r ikában élő leál".ya , veje és a cseno.ór baj társak e,yászolják. 

lft.áthé Jen6né , ["lR"thé Jenő óro , pnrisi c soportve zet0nk édesany ja 1973. szept . 
30- án brass6ban , :Eruélyben 91 éves kornban l'Jeghalt .Csendőr fiát 1942-ben látta 
utoljára . 

özv . vitéz Demetrovits De?srné Hzül.nemes Patk6s Ilona 1974 . április ll- én 
ura ut6ni banatátan,csen(]escn teielé sirdogálva 82 éves korában Torontóban 
elhunyt . Holttestét elhal'JvRsztották és szétszórták a kanadai és?akon lévő csa
ládi nyaraló környékén,rlelyet urával egy;i"tt annyira szerettek.Joarátai és tisz 
te l öi ápr . 16- án este veje: Süle Béla házdban gyUltek össze,hol a t oront6i pld 
bános : Király István S . J . imádkozot.t lelkiü:lVéért , majá a központi ügyvezető be 
s zélt , kiemelve , hogy péluás csendőrasszonyként mindenhová követte az urát,örö~ 
ké mos olygós,tarrítságos természetével r:!indeniitt h6ditott . Hemes lelkére jellen 
zll , hogy urához hason16an még hallUa eli:tt ugy végrenuelkezett , a k'Jszorura és 
virágra szánt pénzössze[;eket tis2telői adják a csendőr!."\uzeuI:! jfl.vára.Két le á 

a : R6zsa és Juai t, ve je , két unokája és dédunokája gyászolják a világban szé't 
r6uott csendőr bl'ljtársaikon ki vii! . 
Dr.}'Ülöpp István m . kir . f'ajt6attas~ és konzul,csendórbarát,1974 . január 2-án 

~ Angeles , ialiforniában 72 éves korá1an s?ivroham következtében váratlanul 
meghalt . Gászolja }'ülöpp József tb . őrgy Calcaryban , özvegye,l'yermekei és csendő 
cajtár sai.iletében igen aktiv , képzett,kivá16 ember volt ,halála sulyos ,csapás . 

vitéz Romanelli Guido,olasz vk . czreoes 97 éves koráLan 1973 rszén ~szako
l aszorsztgban elhunyt . Nae;y magyarbarát volt , ~ely akkor kezcrdött, r.lÍkor az els 
Vi lágh~boru után az olasz katonai l'Jisszj_6 fejeként a? hntente mee;bizásáb61 Bu 
dapestre j öt t . Kun Béla és Szamuelly ~ibor ko!."\nunista rémuralmát saját szemei 
vel lÁ.tta,~ajd megmentette a ludovikás ellenforracalom töhbszáz résztvevőjét 
a tömeges kiirtást61.Látta a ;!ap.yarors?ág ellen elkövetett icazsngtalanságo
kat , elitélte a trianoni békét.Több könyvé1.f>n l'Jutatott rá :,1ar,yaro],f'zág igazsá
faira s követelte a revizi ót.halála a ou5YarsÁ.g sulyos Vf>s?t€sége! 

Pápay Elemérné, csenuérr.arát honvéd fhdgy feleséGe 1974 . fellruár 15-én hosz
ezu szenveaés után ClevelarlCl , Ohio,USA-ban l'Je[;halt . 

ifj .Báldy Pál US repÜlőszázauos,t ötb m3{;aS amerikai hadikit:lntetés tulajdo 
hosa,BíHdy Pal utász órgy fia/Betroit/,1974.február lS-án l'exasban,AmerikÁ.ean 
l'epül (~halált hal t . l'yászolja özveeye , kisfia, sZiilei, testvérei és detro iti csen

bajtársai. 



iu.G06r G;'l\rliY honvéu a1ez,l<;t·(d.~a .UlÜjlÍr.un ~ydnE'y-l.en,A\w~trf.1iábnn várat
lar.ul 73 éves ,{"rnl.an eJhur;'t.Az t é1c'té't i!" }i, rmar.el1i ezaE :'lentette nep, 1919-
ten, fi~ta1 1unovik4sként résztvett az e11enforradalonban.1 nlá1a a l'l:llil~ eu1yos 
VeS!ltesrll"e, J~ert a :HJ K hE.1yi alapi t6ját VP p:;i tette el.A llKCSllK iCaz bflrlitját 
fyáozOl Ja az e1huns t uan .Tb . csender tia, rokonai, baj Mrsai fyllszo1ják. 

P.r'orr6 l"erenc S.J.,vo1t sydneyi plébénos 1Q74.ju!lu .. 1rjátan lajororSZilgban 
váratlanul e1hunyt.;"C ':'fi[; :;;;oloUta a syc.:neyi rlCle,yarságot e nunkP:ját osztat
lan s2.eretet kisér'te .Csena,lr . '!jt~rs",ink e[yik naD' pf:rt:!0g6jukat vesztették eJ. 

czv . vitéz Szathná~ Laiosné szü1.Sánüor Ida 1973.aug.6-~n 88 éves korában 
buaapesten vi11a~os~zol s következtében életét veszitette.Két héttel kés6bb 
cseno6rtiszt fia a bécsi ranuevun a Westbahnhofon értesült édesanyja halálá
ról. Állami tani t6n6 volt , 40 évig tani t .otta az l. osztélyosokat.A csend6röket 
nagyon Ezerette ! lJajtrirsaink,1I0zzá'tartoz6jnk eCllékét 1:bl b uajtársunkkal 

Ker:clettel ilrÜ':zÜk! tartott kapcsolatot. 
Sim<?nffy rerenc fhdgy Anyósa nyuga-

ton el~ leánya lntocatásak0r SZiVf~ 
.",<"n 1973. If'''' ,"o", ko, ,lhuny t [ 

~eöthy K l czds halála el6tt 
Kioujsz~llnson,hol h~vi 100 fo
rint fizetéssel harangoz6 volt. 

Kér i Sáncor szakv egyetlen 
fenlll"..arao t fény képe ers enrvhában 

I 

A t~ront6i magyar ság H~sök napi 'nneps éGe 1973.májusában az Ontario t6 part-
jón fekv~ Budapest Parkban a szatadsáe,harcos emlémtinél.A koszoruk közötti föld. 
t:eszvrt :,zuronyos puskát a rozsdás rnhamsisakkal a csen<l.~rllE~eU!Jl állította ki. 

/ 

Gyégyulást kivánU1l.l{ a Következ6 hajVrsainkr.ak: 

vi'téz llulClY József €zds nellhártya gyulladással került k6rházba, 
,:ajn&.l JÁ.nos f6t6rm afyvérzés után bénultan fekszik a linzi k6rházban, 
F,Ak6czi J&nos f~térll és Lukovits János prbcs6 6rv 1973.óecemberében a si-

kOS kanaaai uton kocsijukkal megcsusztak és árokba fordultak.Kocsijuk ÖSRze
tvrt, ck Kórházba kerültek .Az6ta felgy6gyul tak . 

Borka Gyula t6rc 1973.deceClberében szivroha~l k6rházba került Ujzealand
tar., azóta elboc!'átot tp.k, 

Virág béla f6térm hosezabb ideje fekszik k6rházban hajororpz~gban, 
Lombvári Ferenc szakv eulyoa torokoperáci6n esett át 1973 .nov. 28-án :'1ilwau

ke_~an,USA-oan,beszélóképességét elveszitette,állapota most javul, 
vi t&Z Jilit'Í'ü János 6rm-t aut6baleset érte ValenciAban , Venezuel,H:an, két bor
Ja ltt;rt,az6ta fele:.'6gyult.1973 nyarnn l:azament látogat6ba Magyarországra 

a' s szüleihez és testvéreihez . A sok hazai enl~k és behatás követr.eztét en eny
e -.:;vérzés érte,arca eltorzult . Visszatérve Venezuellí!:a k6rházba ker'ilt,az6-

t ! ~apota javul,~elenleg m4g munkaképtelen , 
s~ J6zsef szds-t sulyoe aut6haleset érte Délamerikában.Állapota su-
~aú hir neM kapunk .•• 

v~'téz CsC'pl'egi István tr'rm-t h6eltakaritáe közben sulyos sZlvroharo érte To
or.tóbar.,kCrházba került,ahorlY,an visszatért,állapota lassan javul, 

.'ar acs Lász16 f6térr::-t szi vrchamrnal sznlli tották kórházl.a T0rontó-
Ul" 1974 . január 18-<'n,:illapota azóta javul, -
vit éz !'.zalay István alhdgy-ot golyvával operáltti:: 1973 ~szén Aus2triátan,~1-

apo ta s3ep~n javul, 
Czupnrm Gyula ér!:! 1973 . ctec.27-én nur.kahelyén lp.h~t tcrte,gipszberakták,las

&'1 javul, 
ÍL ~,;e :lir.éSi: erm 'talesete u'tán r.&.lvállára rok;cant (I',aradt,nyakcsigolya,csip6 

8 t ra séru .seivel még nindig sokat szenved FranCiaországban, 
Y.flvács György II f6tőro Vancouvert61 vi!'szaköltözött Tor,)r'.tóba,itt Bsztmá

val suly 05 !,€ter let't Ú k6rházl.a vi tték .• A KarJcsons t kórháztan töltötte. Utánu 
vár~ tlan rom érte: a kanaaai hat~eáeok uj,~')ctern nyugdijas lakást utaltak ki 
8zárrLra,mely l.earanyozta kanaaai életét,e5yben orvosnC leányát v~rja huaapest
r~l lltocat6ta ..• 

OIlán József térn léfCS huruttal,asztn~val szenveOett Hollandiálan,fíllapota 
avul. 
tr. vitéz KörösE~ Zoltánné ::legrongált egészségi állapotp.tan soks zor kerÜlt 

6rha zi kivlZSgál sra . 
Gábor fhC!gy népszer;i és nagyon szeretett amerikai felesége h6-
~eteg és k6rházi lpolás alatt áll . 

Kovács Gyurka 1973 . Karrcson:'fÍt 
'\nr.e'Pli a toront6i k6rházban 

ed'edül. .• 
A Jézuska elhozta neki a 

:; .Kir.CsenuórsE'ig c.kcnyvet,a 
té!':.}' képet az iif';' ve~et6 kés zi

tette. 

Gyurka az6ta felgy6gyult! 



I 

IFJUSAGUNK HIREI 

Köszönetünket tolffic~csol 'uk a következő Ba't~rsainknak akik a csenddr és 
a vit zi muzeu~ an a at rt kes tnr ak ado~n'oz sava flyara itott k: 

lmon Sl s Atti a t . dS;y eaesapja usz , rkardj t es ren lVU ertekes 
fényképeket,Kúdár Jo'erenc szakv a csepeli érslaktanya fényképét és Szentkuti 
Jénos alhdeJ' ezüst cigarettatérc;!ját, Gyldenfalk Aage tb.csőa,portugál csen
dőrség /GNR/ diszsisakját , Dr .Jani Istvi{n szds a rI.Ausztrállal Magyar Talál
koz6 fényképes emlékalbumát , heinharclt Rudolf főlyamd~ f6t6rm barát ja: néhai 
Lász16 Béla folyamőr I'őtőrm nyue;atra mentet t f()ly am5r karaját ,Pal l agi Vik
tor cső r okon a laktanyában a vizcsapok javitását és ifazitását ,"Sensiszent
lfiOrgyi "herendi csendőr órszobrocskát, Kiss Ferenc e . fhdgy ki vá16 á llapotban 
iév6 köpeny ét , lovag16nadrágját, zs~voly ruhéját, CU{;OS cipőjét, lovag16csizmá
ját,deréksziját és pisztolyt'Ískáját,Száraz Anc.r9,s tv . {;Yak.sajnt faragás u 01'
szá[zászlót és esd örséget ,Lenpsel R11int alez különféle lovas és egyéb isko
lák tab16it,Csendcrségi Lapokat,Uj Mabyarsng példányait,l? fényképet,két né
metnyelvü háborus történelemkönyvet ,4 darab ki.ilön évjáratu Csenct6rségi Zseb
könyvet,arany vállzEin6r()k~t,zubbony és köpenygombokat,Csala G~ula szakv 
tclténytéskát,tébori sapkáját,i[.azolvényát,halálcédula t'Jkot,Sályi Pál hadb. 
szds felesége törlóruhakészletet,notiern iró1;011a"t,Székely - 1I01nár Imre iró 
Prohászka Ottokár püspök olvas6ját , fényképét és reggeli in~ds 6{;f t,Szeleczk;y 
Zita tb.cső legujabb han{;lemezét,Eán,/,oki - Németh Kéroly iró a szabadságharc
rolirt könyvét , Kovács József csó bar6.t Ausztráliában készült F.a[yar hangle
I:lezt , Haralyi j<'ejer Károly alez Ma{;yar nóta hanglenezeket,a Bajtársi Levél 
'sszes példányát szÜletésétől tezdve v.Karsay Jenl: alez lel':Ondásáig,~ 

~~~~L=á~s7z~1~ó őrm sajátkÉszitésü tÖltény táskákat , kalap állszijjakat,puskaszij-
akat, vi tez Ilinkoy Dezső mÉrnörl: szds kitiintetéseink táblnzatát, Kabdebó Já

nos h . alez Horthy oronzplakettet, vi téz Kovács László cső tarát nehai báty ja: 
'VI'féz Kovács Endre rep.ezds ért~kes fenyképalbw!lait 48 szerlélyi iratait, 
Kiss Anarás szabómester felesége hadapród bátyja G-yulay -tnskáját,vitéz Ta
máska Lnare szd s értékes fényképeket,a Rá~óczi Szövetség a tulajdonában lé-
vIS ereklyéket,iratokat,könyveket J~uzeumunk őrzésére bizta . 

SÜrgős és fontos: kérjük Bajtársainkat,a l'luzeum kiegészitése céljából ku
tas~anak és külajek el a következőket : 

tiszt i acélzöld atilla ,tiszti fekete csákó , tiszthelyettesi khaki csákó, 
szentkoronás t óF0ri csendőr 'elve a jor .vez . jelv. -hez hason16/,l'.lanlicher 
pUlika ro 80dp d ny ,Ilyalo~os es ovas kardok " ,lanlicher csendc5r szurony/2/, 
tá ornold zubbon~,tábornokl atilla ,kHlönfele kitüntetések,rendjelek ee min
den ee.,yéb katonal emlékt!<,rgy /!CUrt,csapatzá8zl6,roharnsisak stb ./, mely az e 
zer emlékkel rendelkezl5 vitézi-katonai-csenadr r1uzeumunk értékét emelheti! 

Ne ha 'uk emlékeinket veszendőce menn i!Kutassunk keressünk és kÜld 'ük 
a t0ron i muzeumta : ";U<CSBK" Hungar ian Veterans, P . O .Box 335 ,:Et obicoke, 

Onta ri o , Canada . M9C 4V3 
A szállitási költségeket megtéritj~k ! 

Szi vből kÜldjük elisüerésÜnket és gratulÁ.ciónkat a követke zó Bajtlirsaink
r.ak: 
--Dr. Gallay LáRZló fhdgy-ot kinc:vezték a nebraskai eQ'etem tanárává , 

Andr6czi Ferenc órm-t a west-virginai egyetem tanárává, 
Donokos Sl<ndor fhdf~ -ot a winnipegi eQ'eteM ultraviola-fogorvosi fény ké

z'!gép kezellljevé és az egyetem technikusává, 
vitéz Tamáska. Endre sZds,szobré.sz:nUvész a 200- ik br::>nzplakettjét készitet 

te el nunkahelyén,ezért ismételt elismerést nyert, 
Tavaszi József ~rm munkahelyé r öl 1973-ban eesetlen napot sem hiányzott,az 

amerikaiakt61 iráobeli és anyagi jutalmat kapott, 
. Dr . Hektor béla sr:ds, e/2J' etemi tanár aiákjai val más ollszor tanulmán;)' ozta :Eu

r 6pál.an a köztizton~cigi intézrlél".yeket/Jo'ranciaország után Sf-afl~'olországban!/, 
Ku[ysomkuti :lertse László tc . zls , tanár 1'ele8ég',il vette Kirrnann il!ártát , 
vlicz Szakaly J15.nos 6rlll I'el('ségének 1973 . okt . 1J - én megszÜletett El. harre 

aik kielennya . 



JI. ~zovJttunió r.em lc,'':'' őzhetetlen ! A központi csenaőr könyvtár Uvegszek
rény ten öri z eL;! anf:olny e lvii könyvet: "Car pa thian di "aster .. c im alat t, Roeri 
kai kia.l&s . A könyv s<"lk fén.yképiJe1 mutatja az or'1SZ hadsereg kárpáti veresé
gét,hós apáink a néDet Rzövctséeesekkel elintézték u dics6 oroszokat!Nemcsak 
kiverték tulcrejH sereteiket a r~(:marchia területéről , hanem '11y sul~'os veRzte 
ségeket okoztuk, hogy az or09Z hU'lserep: fefIY ell'le l'leglazul1; belitlr61 fellázadt 
s letette a fegyvert! 

A :1td félrenevelt f,yá va iI'jusfg,a détente ,6rültséeek,a nindenáron val6 bé
ke hiractése tötbszázmillió eur6pai rabszolgaságát jelcnti!Henéljük nem örök
ké,valani csoda csak jön: kir.ai háboru , va&y belső szovjet láz[l<1ás!Hiszünk l1a
pyarország és Testitletünk feltfmatÍFíséhan! 

-+-
Érdekes statisztika : Cleveland a szabad világ legnagyobb I'lagyar városa 

10C . 00!) l'lagyarral.Toronto csak l'ele , 50 . ()'lO körn! mozog .11egls C!eveTaiiCT5en 
veszik a legkevesebb !'\af,yar könyvet , ott áldoznak a legkevesebbet magyar nem
zeti célokra az Ujságok és könyvüzletek tapasztalatai szerint .A könyvkiad6k 
bó taDasztalatokra tettek szert az elmult 15 évben . Lz vonhtkozik könyvünkre 
is : 1'oront6 vette meg a legtöbb I1.Kir . Csendőrség könyvet ,~-ban Ausztrália vá
snrolta u legtöbbet , szám szerint Toronto vitte el a pnlmát ! -- '~ A ~,t{c~BK egyik lef-népszcriibb idős ezreaese : vitéz ,{gh,y Zoltán 1973 . őszén 
cgy hetet a toront6i csenu!':r lnkt?nyában töltött , vejével eey:itt l~ir~ndultak 
u szép napos ia6hen , I~egtekintet.ték ~orontó látnivalóit , Ontarié északi vidé
két , l'IE;(?,J.áto[;attak cGen<lőr vadái'zlakot és mee;hatódva szemlélték a :>luzeurIOk ér
tékes ereklyéit . Ennek eredménye lche"tett ,hogy vitéz ,\ghy Zoltán ezds ur 1 973 . 
sze'Ptel!,terét61 kezdve kicsiny n uc,dijáb61 is havi 10 dollárt !ildoz a tllCCSBK 
céljaira,L1int :1onaotta 88 irta : - "Kivnló r.lunkátokat értékelem s halálol'lig ttl-
mOf,utom! "- Ezredes Ur könzönjüJ~ !A vezetóség tiszte le g ! -

-+-
Sorainkha'1 áru16 is van !Er;yik hazaláto[,at6 iJujtársunkat a rendőrség a ~zt . 

L'Íszló Társaság felö l iaceatta,ngyanakl[or a magyar kOr.lI!lunista rendőrtiszt a 
Dr'jt:l rsi Levél ki tr-pett la?jaibf'íl olvasott ki adatokat é8 arravenatkoz6an tett 
:'el r:cllenetlen kf.rdp se1c€t .1-.ajtprsak üc;yelj'ink , lc.;JUnk nen képez katonai tit
,:ot . de !'!e Hajuk illeték':.elenek kezélJe,kik azt ellenlink r'elhasználhatják ! 

-+-
h. hazai knrmllni sták k;ilönféle kanndai és amerikai lapter j esztó cégek se

f::.tsédve J &vek óta pr6r<ílMk J:1f'grendelni a lla,jtt!rsi Levelet a budapest i Szé
chényi Könvytár gyarar,it[ls i oRztÁ,J.ya száairá ./I1i tu juk ,hogy az állunvédelmi 
czervek kiv&ncsiságára !/1973 . szept . 21_i j,:elette l a budapesti "Kultura " kö nyv 
és külkereskedelmi vállalat 6hajtotta megrendelni lapunkat . Ternészetesen el
utnsitást kaptak ,válaszleveliinket h i vatalos EKC~bK levélpapir"n küldt ük az
zal a kérés sel, hogy haro' janak iel kis6r lete i kke l, a Bajtársi Leve l e t neCI küld
jük tul a vasfiiEr-önyön,nyugRton Degjelent iráslYJüveinket egyik nyugateur6pai 
szervezet ünk gyüjti fec.e;yarOl'szág felszabaaulása e setére a Széchényi könyvtár 
számára. Levelünk I'lásolatát el~ildtük az il l etékes kanadai hatóságoknak bete- ) 
leintésre , mert mi a hazai kommuniskikkal nem tárGYalunk, velük nem v eszünk fel 
semmifél'c kapcsolatot ! 

lS74. január 6- 1Ín , vasárnap este a Kanadai televizi6 Toront 6ban otthon ké
szült =f"yar nye lvü szines filmet sugárzott francia szöveegel.A filD cime : " 
v örös imádsá~" v olt .irdeklŐdéssel több toront6i csend6r haj társunk és bará
tunk nézte v gig a hamisitásokkal , hazug8rigokka l teletöClött kOffil'lunista propa
gandalilmet. Láthattuk a film lázitó jeleneteit: ko=unista uszitást,hogyan 
kell megölni a csendőröke t és katonákat , hogy kell szabotálni a kormány rende
leteket,hogy kell elégetni a templorü zászlókat s hogy kell fe l gy ujtani a rk. 
templomot , hoBY ke II ellen szegUlni a földbirtokos nak , hogy kell megzavarni buta 
gyiüésekkel a közrendet,hogy kell felkelést szervezni,hogy kel l a pr ostituci-
6t pro~agálni , végül h Of"yan l~el l éR lehet a közbiztonsági szerveket legyilkol
ni.";;rdek16désiinkre megtudtl'.k , hogy a film a kanadai-m::,gyar "knl turc sere" kere
tében kertü t Teront 6ba , Kanada ragy og6 szépségü természeti és vadtszfilmeket 
kÜldött ,a vörös Mae;yarorflzág kommunista propaganaát!Veze t t:ségünk tiltakozott 
a kanadai, televizi6nál, mert a demokr áciában !!lég ez is lehet séges ! 

vitéz Antal Mihály rő szakv , tb.csendŐr hritish Columb iáb61 vis szatér t Eu
r6pába és Ausztrlában telepedett le .Átutaz6ban 1973.tavaszán 24 6rára megállt 
Toront6ban és alaktanya lak6ja volt.Kivánunk MIskának boldogabb életet Eur6-
pa áldott földjén ! 

-+-
Takács Árpád őrm new-yorki felhőkarco16ja tetején lévő galambjai az ameri

kai postagalamb versenyeken ismét többszáz dollárt nyertek,ebből 20 dollárt 
'uttatott a 100 dolláros adománya után a MKCSBK központ célja~ra.Árpád azon
~ivül labdarug6-bir6 szerepben is müködik vasárnap délutánonklnt.Most tudtuk 
meg,hogy Szegeden két évtize ddel ezelőtt még kIvá16 futballst~ ,v olt .Gratulá
lunk Árpád s kivánjuk,hogy a galambok az ezer dolláros nagy dlJ akat nyerjék 
meg minden évben ! 

-0-
S06s Pét e r örm afölötti örömében ,hogy sikerült Kanadában maradnia és mun

kát vállalhatott a dohány vidéken , a hol ujabb 3 ezer do llárt ~ud~tt ba~ba ten
ni 400 dollár a d ományba n részesitette a laktanyát,hol félévlg,ugye ellntézé
séig lakott.Péter köszönjük, Isten áldása kisérje kanadai életét! 

-+-
Az ausztráliai magyarok 1 97 2 .dec.30-t61 1973.januá:ig r endezté~ ujabb nagy 

'álKozóJ uka t Sydneyben.Sydneyi bajtársaink erősen klvették részuket a r:nde
b61.A fegyveres erők katona-vacsoráját Dr.Jani I~t~án ,szd s szervezte,k: je-

enleg a Sy dneyi MHBK veze tője.A MKCSBK-t Perthből lfJ.vIt é z Szombathy laJos 
csend6rfiunk , Uj-Zealand-ből Borka Gyuláné és horka Éva cse nd őrleá~yunk képvi
selte.Bajtársaink azonban eljöttek Adelaide-ből és Melb?u:ne-ből ls.Eszakame
rikát Bodnár Gábor tb.hdp.őrm képviselte,ki az ausztrállal magyar cserkész 
jamboree-re érke zett.A jamboreen cserkész tábori 2.ll.endőrs~g,látta el a fela
datokat!ifj.Sz ombathy Lajos és Borka Éva zász16szalagot kotottek a sydneyi 
MKCSBK zászlajára!Világ tuls6 felén élő csendőr Bajtársaink,szivből gratulá
lunk az összefogás ragyog6 példáiért! 

-+-
Csoport jaink és sz6rványaink közül még husz nem küldte el zászl6szalagját 

a központi zász16nk: Tölgyesy Győző vőrgy ur által megmentett zászlónk számá
ra!hajtársak ,ne szaladjunk ki az időb61!Ne érjünk rá Pat6 Pál m6dján! .•• 

-+-
Csoportvezető változások: Calgaryi csoportunk ve~etését Karancz János őrm, 

niagaravidéki csoportunkét Simon Imre tőrm,montreáll csoportunkét Dr.Szatmári 
Lóránt hdp.őrm vették át!Kivánunk sikeres,j6 munkát! 

-+-
Niagaravidéki csoportunk 1973.szept.9-én a T6th farmon nagyméretü pikniket 

rendezett,rég6ta nem voltak bajtársaink ilyen szép számmal a környező városok
b61!Legmesszebbről Hangodi János l.alhdgy érkezett Vict6riáb61,a Csendes 6ce
~n partjár61!A piknik kivR16an sikeTÜlt! 

_11-

A kanadai Széchényi Társaság,melynek mozgat6rug6ja a Tiszti Arany Vitézsé
Érmes vitez Duska Lász16 vb.szds Calgaryban,ma~ar egyeteml tanszék megva
'tását határozta el Tor ont6ban,Kanada legnagyo magyar városában.A toron-

l egyetem illetékeseivel való hosszabb tárgyal~s után .. ~sm~rtették a feltéte
leket: a kanadai magyarság 575.000 dollárt kell osszegyuJtson az egyetem ~zá
mára ennek a hatalmas összegnek kamatai biztosit ják örökké a magy ar tanszek 
anyagi alapját.Az egyetem l evélben bizt osit otta Duska Lász16t,ho~ a prof:sz
eZor személyét mindig a kanadai magyarok választására blzza.A gyuJt és megln
«ult!A rámenős gyüjtők munkába kezdtek s ezt a katonai eCligráci6 Wut ols6 ro
hamának"nevezik !Ba jtársak,annak idején életünket ajánlottuk fel hazánkért és 
~gyarságért . Most csak pénztárcánkat kell kinyi~ni,ha van pénz benne .Ha ~i~
CBen,kövessétek ~óvendy Károlyt ,ki 1000 dollárt aJánlott fel,ebből 100-t klfl
zetett, 900_at pedig bankkölcsön utján fogja előteremtenl. 

Hason16képpen a t oront6i magyarok a számarány~ak Dlegfelelő tágas! szép és .. 
reprezentálásra alkalmas Kanadai Magyar Kulturálls Kozpont megva1 6sltását tuz
t~ki célul!Ehez is félmilli6 dollár kell gyüjtés utján!Már e ddig $ 176.000.-
.egajánlás és részbeni befizetée történt.Kövendy Károly itt is megajánlott ezer 
dollárt a fenti m6don.Bajtár sak,készüljUnk életünkben az utols6 nagy rohamra: 
val6sitsuk meg a fenti két intézményt!Kinyitni a pénztárcákat! 



Dr. Vargha László,a Szabad Na gyar J ogás z ok szervez etének USA- ba n élő el
nöke mesélte a kö zponti ügyve zetőnek egy ik ka na dai utján a következ őket: 
-"1945 után otthon mindent megpróbáltunk,hogy a cse ndőrséget megmentsük és a 
moszkvai határozatot a csend őr ök likvidá lásá r61 megmásitsuk.Ne m sike r ti lt,a 
moszkoviták s z emébe n ti v oltat ok a legna gy obb e ll enségek!Később ne künk,kik 
segit eni próbáltunk, s zintén e migrálni ke ll e tt."-

-+-
Ha a magyarsá g ot s é relmek érik,az e r'ligréíci6 az onna l b eavatknzik!Hirek ér

ke ztek,hogy a bécsi "SALT" és más csapatc sö kk entési t á rgyalás ok ha tározata mi
att,csendőr ba jtársaink memorandumokkal ostromo lt~k az amerikai külügyminisz
térlumot.Buenos Alres-ben Angyán Béla, Nagy iványi Odön tiltakoztak éve ken át 
memorandumaikra sajnos, csak levélválaszt kaptak.Az USA-val sajnos,baj v~n! ' 

-+-
,Darnóy Pál vk.sz~s,~ "Hadak Utján" hadt örténeti közleményeinek szerzője 

ellsmerő s orokkal koszonte meg a Magyar Királyi Cs endőrség c.könyvünke t és i r
ta,hogy k önyvünk adat a it további munkáiban fElhasználja.,r,gyben ujabb adatokat 
kért a csendőr s ég harc air6119 45 tavaszá nak legvéresebb h6na p jaibó l. 

-+- t. ~ 
Magáth András őrm István fia 1974.február 2-án ve zette oltárhoz Buenos iL- ~ 

resben Schiliró Már iakiSaSsz ony t a metropolis legelőkplőbb t e mpl omában.A fi": 
atalasszony ,kl spanyol anyanyelvü ,mnr megtanult ma gyarul és f olyékonyan be
szél!SZlVből gratulálunk István Fiunknak és az Ö r ömszülőknek!Sokan követhet
nék őket fiataljaink a magyarság pusztu16 emi g rnciójá ban! 

-+-
Gyóni Pál,a kanadai szabadságharcosok Tud6sitójának ottawai szerkesztő-ki_ 

adÓJa 1974,tavaszán,két alkalommal is a csendőr lakt~nya lakója volt család
Jával.Gy6nl Pál lapJáb~nterJedelmes cikket hozott a 'M.Kir.Csendőrség"könyv_ 
ről s részleteket lS kozolt Budapest ostromár6l.Második lát ogatásuk során fe
lesége két rend á gynemüvel ajándékozta meg a laktanyát.Hálásan köszönjük! 

-+-
Két bátor és ~erék Bajtársunk nemrég kapott hiteles hireink szeri nt 1945 

tavaszán a Murakozben a partizánharc ok kö zepette golyószóróval lelőtt egy an
gol ~adá~zrepülőgépet,a pilótát,eltalál~p.k,a gép lezuhant és elégett .A két 
sZ7reny es der~k B~Jt~rsunk : CSlki Istvan és Dohár István s zakaszvezetők!Az 
emlgráns csendor koszontl őket s fegyvertényükre majd részletesen visszatérünk! 

-+-
,Keressük,Dr.Bodolay /Bendá~! Endre szds és Varga Zsolt utász fhdgy bajtár

salnkat.Ál~lt6lag az U~A-ban eln~k vlsszavonultan.Akik ismerik őket,kérjük ci
melket a kozpont~a beküldenl .A kozponti ugyvezetőt mindkét bajtárshoz régi ha
zal barátság emleke füzi. 

-+-
Orbán József,tőrm és ~saládja minden év február 14-én és a májusi Hősök 

napJán felkeresl néhal v~ té~ Karsay .Jenő alez és felesége sirját .Pár szál vi. 1) 
rágot helyeznek a Slrra es lmádkoznak.Mint irják,ez a legkevesebb amit a Ka~ ) 
say házaspár elvárhat az élőktől! ' 

-+-
.. A közp~nti ~gyvezető 1973. szept .l-én meglá t ogatta a feketeerdei ba.jtfrsaink 

korét,veluk ebedeIt és táJékoztató beszédet tartott.Derék Bajtársaink ezalka
lommaI ~4? .. német márkát,azaz 176.-- dollárt adtak össze a laktanya javára! 

Ko~zon~uk BaJtársak!A csendőr lélek csodákra képes,ezért létezik még szer
vezetunk!Ezért tudtunk egy eszmei laktanyát és muzeumot alkotni! 

-+-
Re~ülő Muzeum Oshawa~Ontario!Kanadában~1973.őszén a központi ügyvezető lá

togatast tett Domokos Janos rep .szakv,a hlres hajdani -Puma- vadászezred ka
tonáJának otthonában meghivásra .Az ügy v ezetót egy gyönyörü repülő muzeum fo
g~dta: egyenruhák,fegyverek ,t érképek ,naplók,fényképek és az összes magyar re
pulógép ~zines modelljei üvegszekrényekben,a csendőr muzeumhoz hason16an ,egy
mástól fug~etle~,de azonos szivvel történt megva16sitásban !A volt M.Kir.Lé~i
erők ta~Ja: márls megszervezték bajtársi egyesületÜket . Csendór bajtársak,ha 
Oshawa lele uta~tok,kopogjatok be Domokos Jánoshoz,érdemes,csodás élményben 
lesz részet~k!Clm és telefon az oshawai telefonkönyvben megtalálhat6! 

János,szlVból gratulálunk a M . Kir.Repülő Muzeumhoz!! ! 

Ludányi Miklós szakv.éa bajtársa inak története: 

A Ludányi név nem va16di .A BL igen sok esetben álne vet használ,hogy elkerül
jék bajtársaink a kommunista meghurcolást.A történetet egyik 56-os bajtársunk 
juttatta a központba. 

1944 koraószén egy csendór szakasz fóhadnagy pk-al a Berettyó mell e tt ment 
védőáliásba egy hid közelében.A Délerdélyt lerohanó szovjet csapatok érkezése 
várható volt.A csendór szakaszt kb.lOO honvéd tartalékossal töltötték , fel és 
az egység védóállásba rendezkedett be és hidfőt alkotott a Beretty6 hld előtt. 

A várt szovjet támadás megérkezett.Töméntelen páncélos és gyalogos erők me~
támadták a védóegységet.A kis magyar csapat ellenállt és két naplg feltartóz
tatta a szovjet előnyomulást,miközben töméntel en ve szt e séget szenvedett. 

A hidat nem aknázták alá és nem robbantották,robbanóanyaguk nem is volt.Az 
állandó harcban kimerült és sulyos veszteségeket szenve dett csapat még halotta
it se tudta eltemetni,de még sebesültjei hátraszállltásár6l sem gondoskodhatoti 
jármüvek hiányában.A teljes kimerülés pillanatában a csendőr. főhadnagy elren
delte a megadást.Fehér zászlót tüztek ki és ellenállás nélkül bevárták a szov-
jet katonákat. " 

A szovjet harcosokkal román katonák is érkeztek,klk azonnal fellsmerték a 
csendőröket.Különválasztották őket,a szovjet parancsnok nem sz ólt bele a romá

ok külön "haditettébe ".Az életbenmaradt tiz csendórt levetkőztették , köztük a 
hadnagyot is.A vizbe parancsolták óket ,géppi sztol~os r?mán gyalogosok eléne
~tették v elük a Himnuszt és a Sz6zatot.A fhdgy hlaba tlltakozott a genfl e

gyezménybe ütközó kivégzésük ellen,a románok kinevették. 
Megszólaltak a géppisztolyok s a II csendőr márttrhalált halt a herettyó vi

zében!Köztük a fhdgy parancsnok is.Ludányi szakvelőre látta,hogy mi készül.A 
géppiszt olyok megsz6lalásának pillanatában a viz alá merült,a viz a~att kb~50 
métert uszott s füzesek sürüjében kikötött.Megvárta az éJszakát a vlzben,éJJel 
elvánszorgott az elsó tanyáig,hol elsősegély t és meleg ételt kapott ,a ,háziak 
lefekt ették , betakarták és gondoskodásuk következtében pár nap mulva,mlkor a 
front tovább haladt,hazajutott szülei alföldi tanyájához . , 

Ludányi Miklós szakv ma is él,az egyik alföldi állami gazdaságban dolgozik , 
mint földmüves munkás. 

A hirt hozó csendőr bajtársunk 1949-50-ben vele dolgozott a gazdaságban .Ut ób 
bi nyomozó csendőr lévén hamar kiismerte a helyzetet.Alkulcsot csináltatott a 
párttitkár Wertheim kasszájához s éjjelente beteklntett az 9tt elhelyezett ká~ 
derlapokba.Ott fedezte fel,hogy Ludányi c sendőr volt,klt 6l1and6 ldőrea gazda 
ságba internáltak.A káderlapon az is s~erep'elt , ho~, flgy~ln~ kell~me~blzhatat
lan, fellebbezés nek h elye n incs.Mindettol fuggetlenul a tobbl munkas 1gen sze
rette és becsülte Ludányi t ,senki se tudta csendőr multJnt. 

Aztán jött 1956 ósze ,a nemzeti felkelés!Ludányi akkor mesélte el kilé:tét,fel
fedő nyomozó barátjának a berettyóparti esetet.Azonnal cselekedtek,a kozell vá
rosba mentek és nemzetőrnek jelentkeztek.Senki se ismerte multjukat,de mindket
ten bőven törlesztettek,irtották a magyarság ellenségeit. 

It. nemzeti felkelés után a nyomoz6 bajt~'rsunk nyugatra jött,rna Amerikában él. 
Elho zta Ludányi és csapata tragédiájának hirét,amit mi feljpgyeztiink . Ludányi 

haza maradt.Mint mondotta bucsuzáskor , lelkiismerete tiszta,nem fél otthon 
radni.Amit tett c sen dőr szive szerint a BTK alapján tette ,neki ma is az a 

bibliája. - .. Ittho~ is kell rnaradni,hogy kéznél legyünk,ha ujból üt az 6ra !"-, 
mondotta távozó bajtársának • 

A románok számlájára ujabb r6vást huztunk.És nem felejtjük számtalan véttit-
ket,amit a magyarsággal szemben hasonló modorban elkövettek: ' .. 

A mai aljas vilá~ban sok minden történhet rovásunkra,de mlnt hlttunk az is
teni gondviselésben,hiszünk az isteni örök igazságszolgáltatásban is! 

Bajtá rsak,feltámadunk ! 

Most 
loKi 
2.Ki 

és választ kérünk: 



Cfler,a6r piknik ft 

CsenoPfI óceán partján 1972-nya
rÁn a központi ügyvezet6 jelen
l~té~en./VictÓriai csoportj 

Keresztes Lajoa f6t6rm, 
calgar~i ceoportvezet6nk ér
oek16d seel nézgel6dik a to

rontói laktanya muzeumá
ban 

Nagylétszámu niagaravidéki cscnd6r piknik /1973/ 

\ , 

Onr.e pi úzenet 
r~neic6s hajtársunkt61 : 

Ke ~7es haj>área~! 
A y.c zelg6 r.~rácsor~i Unneper.re és az 197d-ir. évre kivánok minden baj ár

sa~~aK 48 szere~et hozzátartozóinak kellemes ünnepeket , jó egészséget és sok 
szerencsét az uj esztena re. 

Karác8ony~agyujtásKor gonaol~ur~ elszakitott,vagy már nem él~ tajtársaink
ra,volt elöljárÓir..i:ra és alárendeltJ'nnkre . Lép"iik át g~olatban az 6relakta
[Ja kapuját,nézzünk szét,hogy rendoen van p ~ir.den?Járjuk be 6rskorletQnket, 
~úszé gessUr,k régi iemer~se~nxE.el.carátaifiÁkal.lrjuk be szolgálati lapunkba , 
ho~S itt jártunk és semmit SB felejtettUnx . 
~dves Ba~t~rsak!AZ ia~ cel~k.rohamosan mulnak a na~ok.Soraink r~tkulnak. 

~or ~e ranghUl onbség nél~ll cegytinx,fogyunk .Aadig is b~zzunk ,~ert hit és re
m~nY nélkül nem ehet toldog é et.Mi volt magyar királyi csend6rök 6rizzük 
meg magunkkal hozott teceJle~ünket,neveljük gyer~eke1nket,un0kái~t magyar 
szellemten,aoit els6s0rtan éaes anyanyelvünkön szivhatnak maguk~Otódaink 
Le felejtsék azt ,hogy ceend6rségUnk egy megvesztegethetetlen,az egyenes ut-

I le fie~ tér6,hazáját és népét hUséggel és becsülettel,vitézül véd 6 testü
,melynek tekintélye és közmegbecsülése egyeaül~l volt és hogy ebben a 
tületoen szo gálta hazánkat apjuk,vagy nagyapj jd,ha el!o~unk s az 

uto lsó jár6r tagja is elinaul az örökkévalóaágba ,ak r a dja át fiának,vagy 
unokájának a MXCSBK ~elvényt , a megmaraat zászlótartónak~ 

Végü1,nem hang su yozhatom eléggé ,hogy mindnyájan , kik befogadó u j hazánk
ban élünk,a MXCSBK alapit6inak szellemében ,annak megfele16en,ehez a nagy csa
ládhoz tartozunk!Lehetnek nézeteltérések,bánt6aások,de ezek nem választhat
nak el benniinket egymást61.Köreinkb6l való kilépésilket, távolmaradásukat ugyan 
nem akadályozhat juk meg,de esküvel meger6sitett fogadalmunk köt,hogy csapa
tainkat el nem hagy juk! Mult ját senKi meg nem tagaahatja , ezért legyiink egysé
gesek,~iket e földön sorsunk szétszórt. 

Szeretettel Udvözőllek Mindnyájatokat,min a legöregebb tiszti bajtársa
tok 
Nyugaton , 1973 . december 12- pn , vitéz Vattay Ferenc ezds sk, 

a ~RCSBK vezet6je ... -



M Á R A I 

Márai Sándor a "Föld föld - cim OO k OO 

, 

~e!!~~iY! i!~ oo ~O~képéb~l ~ a két' háb?rU u kö~~~~n~~rih::~~:~!~~:~ :mi~~~~~d~!~~ 
-A kormányUz~ :sen

á 
le

6
s orol ja,klk v olta k ennek az országl ásnak s zereplói' 

, z BZ Burak,a koronaór ö k a fópapok a o o t k é . 
iáBPánodklm~gött felsorakozott a birtokre n dsz;r fél-feudál~~n~:a~~~ára s é 800 1ft ó-

rsa a ml rend második arcvonala' a e o h o l pu 

I~!l=~:f~~~;:s b~re~b mind,enki! aki ma~a~~~~la~~:;! ~~~~:zi~~~' ~i~~~~~~~~~ 
zelót remélt a kör:~tb~~iv~:~;~i;~~~~~~~~l ~:lldóben sürgósen idószerü tü-

_"Ez a függés,ez a rászorulás ez a bo '1 It ké l 
mindennél hinárosabb érdekszöve tség behál~~~ u , ~ el~:tetlen és kicsinyes, 
az igazi hatalmi szerkezet az országban."_ a az eg sz rsadalmat.~z volt 

--Az ezerholdas földesurra nemcsak allé 
emmel,akinek tiszavirág élete mulott a b~s~ k r, a napszá~os pislogott féle-

tán,hanem a hel beli oe o o lr o os,vagy az lntézó,az lspán j6- ~~ 
os nagyur intézój e b~ juttai j~ ~ó j~:; ~~\:~:6~0 0 ~~r~::do~~tt, hog~ a o nagybirto- :J»jJJ) 
i~m!~~::~~~~~~gOS,nincstelen porontyát a szom~zé~J~á~oSak~:~~~!~~~á~:b:i~;n_ . 

_wA csendór aki potya korpát r élt j6 á 
enki tUdta,hogy személ es 6sorsaem sz ga sz~mára az uradalomt61,_min_ 
eke szóröstül-b6röstül

Y
leg;lább an~~i~~z~ti~tartoz61nak jövóje,minden életér-

talomt61.w_ 'v gg a nagybirtokost61,mint az ál-

Igy az idézetek' Én aki 23 é o l á 
skolát végzett hiv~iá~os'tiszt fó~!~n:~t~lltam ~ c~endórségnél.mint katona-
ottnak érzem magam hogy Má o 'k ezre eSl rendfokozatokban,hiva_ 

it éljem.Huszonhá;om éve ralna ezt a hányaveti,felelótlen wmegállapitásátw 
ek" cim alatt könyvet ir~a:\f~~~!~~,~:~elt~~/~g~nY~égün.J.tet,wcBendóreré_ 

emben felkeltettem a hivatás igazi gyakorl~e:l kS ár lá s akl sok alárendel-
Tudom azt hogy e tI 00 s na v gy t,- eredményesen. 

em,d~ Márai Sándor ~!: j~~o:~~S~~~!~ ~r~:~e~~~ m~~tesca megité~éstól,igy én 
,akl maga már annál jobbat teljesi~ett Kivá ~ek ~z. éak az hlvatott biráI-

veszi ezeket a mélyen lealacso it6 ~ ncsl~ enn nk,hogy Márai hon-
a csendórségnek,aki átlátta a ~sendó~~g~~laf~ t~S~i t "! taélán felügyelóje 

ét,aki "otthon" volt a csendór é b I o lva s e Jeslt s egész terüle-
latt sohasem találkoztam a nevév~lenéNem h~szem,mert hosszu szolgálati id6m 
tollára szurta volna a cseIldórség;~ ~i~~ait~gYb~em,hogy mint hirlapir6 ugy 

-Potya korpa" ••• ,szinte kedve le ' e en a megállapitásában! 

k:~k::~~1~~6át!;~é;~~t~:~1~eméltIl~=1:~iej~~~~:~ta~!r:~~~:~~i~~e:: !lk~;:!_ 
A csendórt senki sem akarta sz tté t o é o 

adatlan pr6kátornak lenni va' e~ t ava nl s 19y Márainak sincs joga fo-
l az -advocati diaboli" közre~k~~~sta o~tolikuS ~zenttéavatp.si eljp.rqsok

ellenezte a perben szerepló személy ~eg~~~~~!~~lttéagéatdta és bizonyitékok-
A cBendórt Bem szüksé e d O , o l e s • 

r61 történelme beszél _~as e~~sernl.Ha volt valami j6 abban a hivatásban, 
vatásellenes tettek v~ m~ at~r~oltak egyes személyeknél,egyes esetekben 

ozatok,azok itélték m~ a ~ihágá!sk~~t ~~l~ak a fegyelmi,vagy hadbir6i ha
j?gtalanul,alaptalanul rágalma~ott':z ~ geke~,e~etleg büntetteket.Aki 

.Mint most meg kellene ka ni Márai' s megoap a oa megérge melt bünte-
legnagyobb botlás és egye~ esetekbóiá~f~~~;k lSiakl;el megesett az ujság-
,csak éppen ösztöne diktál Oa h h nOSl • - alán ó maga nem is 

s állami szerveinek mindegyikéb~fYf ~ha két háboru közötti idók társadal-
,akkor ezzel é e oz egy-egy nem klvánatos jelensé-
,mert a pelle~:é:~es~l~f~::a:o!z~~~!~!t~ak,v~gy ~ibásnak minós1theti.Per_ 

en megteheti. s ez a Jámbor 01vas6 elótt igy 
t .. té . 
or nne azonban,ha ugyanilyen m6dszerrel az egyes társadalmi és oáll 

szervek érdemes munkásságát sorolná csak fel,ahogy ezt más szándéku ir6:-

meg is tették már . Mindkét irányzat hamis és elitélend6.A köznek / : pláne a tör
t énelemnek:/ir6 ember nem lehet viszketeg,aki ott is vakar,ahol nem viszket,de 
viszkethetne . 

Igazságos senki emberfia nem lehet ,de a vezetó,irányit6 ir6t jellemezze az 
erre val6 szándék , törekvés _S ez az,amit Márai -szemléletnek igy kitett- irásá
ba n nem vagyok képes felfedezni . 

-"Az igazság érinthetetlen .Aki hozzányul , magát teszi tönkre,aki pedig nem 
védelmezi,önmagával számolt fel."-

Egyféle fáradtság érzése nyugtázza az utols6 lapokat . Nem egyfolytában va16 
o lvasmány . Majdnem olyan,mint a nap16 Lés ILkötete,csak itt a mondaniva16ja 
nagyobb mozaik-darabokb61 áll és én,az 01vas6 ,hiába keresem az elsó rész után 
következő fejezetekben a folytatást.A Karsztvidék buv6patakjainak f urcsa sajá
tossága jellemzi,ahol a folyás eltünik és ha folytatását megtaláltuk volna,sok 
vizsgá16dásra van szükségünk ,hogy az ujb61 felbukkan6 foly6ban az elbu jt vizek 
azonosságát állapithassuk meg.Az a gyanu aggaszt ,hogy az egy másik buv6patak 
vize . Pedig ugy az eltünt , mint a máshol forrás nélkül elótünó foly6 vize egyfor
mán tiszta,üditó és megtermékenyitó. - Márai "Emlékezés --nek nevezi alcimében a 
könyvet .Az elsó részben egyéni élményeit mondja el s azoknak jellemzóje,hogy 
nem egészen egyéniek,mert a fóváros körülzárását61 és a Vég-ról másoknak is 
van közvetlen átélés folytán szerzétt emléke.Az elsó és második résznek én 
-Magy a r a történésekben" cimet adnám,de kizárva azt az igény t ,hogy történelmet 

tassak be.Olvasásra , emlékeink felelevenitésére hasznos. 
, Minden irás szellemi táplálék még akkor is,ha elénk tálalva nem tudjuk,hasz

nunkra válik e,vagy kárunkra.Márai könyve, -belefogva a szellemi táplálék fo
gyasztásának élvezetébe , - határozottan kivánatos,hasznos táplálkozás.Még ak
kor is,ha a 125-ik oldal fogyasztása közben kavicsba harap az ember. 

Mindnyájan ismerjük ezt az idegrombo16 fájdalmat ,melyhez idó kell,hogy le
csillapodjunk és megbocsássuk a szakácsnak ,mert nem szemelte ki gondosan a bor
s6t,vagy a lencsét . Még hosszabb idó kell hozzá,hogy leküzdjük félelmünket,el
lens zenvünket és folytassuk a kanalazást.A kavicsot minden esetre elküldjük az 
ir6nak ,ha már az ir6 és a közönség egymásra van utalva. 

Mi csendór ök m~jtunk Márainak,aki bizonyára magár61 feledkezett han
gulat'ában hEillötta a kornmnl1ista lezsim esztelen,nagy kürtökkel fujt rágalmazá
sát visszacsengeni és papirosra is tette.Elismerjük,hogy a magyar irás müvésze 
és elismerjük erkölcsi nagyságát,amikor a hazátlanságot választotta a behódo
lás,vagy elnémulás helyett. 

Még egy pár sz6t: 
_"Ez volt az igazi hatalmi szerkezet az országban "-, irja Márai az idézett 

rész l.és 2.bekezdésében.Nos,van e az olvasók közt egy is,aki az országromlás 
va16di és igazi okait ebben a Wszerkezet"-bpn látja, - mintha más szerkezet nem 
is létezett volna.Mintha a többi szerkezet lányos ártatlanséggal szolgálta vol· 
na az ország érdekeit . Teszem azt,a t öbb hasznot hajszo16 kül és bplkpreskedel
mi társaságok,a bányaválla lat ok ,a Mezóeazdasági Kamara,a nagybérlók együttese, 
a bankok,a trösztök,a Gyáriparosok Szövetsége,a tózsde,a sajt6 ,a Pen Club,-na 
meg a politikai pártok mindenhová kinyul6 csápjai .És ez mind Bunapesten , mind 
megkövetelte,vagy megfizette az érdekeihez va16 igazodást. 

Hogy van az ,hogy Márai egsszeriien kihagyja elbusulásában ezeket a szerkeze
ket? •. Pedig ezek álltak mindpn mögött,nég a cscnd6rök · potya korpája" mHgöt1 
, -nem beszélve a jegyz6 fiának - lyukas nadrágjáról ". 
A hinár töve ott volt Budapesten . 
És a végén,mire való ezeket most felemlegetni és milyen vak magátanézés dik· 

tál ilyen megállapitásokat ,mikor ez nem magyar jelenség volt csupán ,hanem be
hozatal kiilföldr61.0Iaszorszá[lban ,vagy Párisban bizonyára nem látott,talán nem 
is hallot t Wpotyakorpáról " és a j egy zó "ly uka snadrágu II nincf' t elen poronty p.r61. 
Mert ott épp ugy nem V0lt otthon,mint Magyarországon,de nem vfllt otthon ]o'ranci· 
80rs zágban sem, csak az asz fal t léler;zetü, miivirágos Párisban. 

Hová tud elkalandozni egy iró esze,az bp.mulatos!~s hová tud nézni,egyirányb! 
megragadni,mikor az egészr61 a kar beszélni!Sajnáljuk megállapitani,hogy Márai 
nem tud önmagánál megmaradni és uszását ugy segiti,hogy hinárokba kapaszkodik. 

De ugy van az ,hogy a legkivá16bb embereknek is vannak elvetendó sajátossá
gai. Csepi Béla ezd s 
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A KÖZPONTI VEZETŐSÉG 
/ 

BUCSUJA 

Bajtársaink tudják,hogy a központi ügyvezet6 1972.n~vember 19-én Toron
t 6ban tar tott v ezet6ségi me gbeszélésen 1973.decemb er 31- hatállyar- bejelen_ 
t e tte l emondását és visszavonulását.A BaJtársi Levél 1972.julius-decemberi 
számában részletesen indokolta tiz évi munkája befejeaésének ;okait. 

A Bajtársi Levél fenti száma kifejezte 6haját,hogy a vezetést és lapunk 
szerkesztését és k~adását más cso ort 'ainknak kell átvenni.kérte a hozzájá
rulást,hogy a munka algaryba mehessen,mert az ottani kiv 16 csoport tárgya
l~sokat kez dett a központtal és hajland6k a munka átvételére és felváltással 
tortén6 folytatására 1981.február 14-ig,Testületünk 100 éves születésnapjá
nak megünneplésé~g.C~lgaryb61 } 973.nyarán és őszén Toront6ban járt egy tiszti 
és egy legénység~ baJtársunk.A kozponti ügyvezet6 megmutatta nekik a lakta
nyát és muzeumokat .Átbeszélte velük részletesen az ügyvezetés és alapszer.· .''1. 1\ 
ke sztés nehézs~geit,pro~lémáit és.megoldásait. ~j, 

A calgary~ak mé~ . korlevelet ~s adtak ki csoport jainknak és szórványaink_ 
nak, a z?któl vá laszt ~s kértek.Kérték az anyagi és erkölcsi támogatást. 

M1nden ugy látszott,hogy rendben vannak a dolgok.Éppen ezért villámcsa
páSként ért~ a kö z~ontot a hir,hogy Calgary a kellő számu erkölcsi és anyagi 
támo~a tá~ ~~ánya m~att visszamondja a munka átvételét.Ezt hirtelen körlevél
ben 1S kozolték baJtársa~nkkal . 

A ~ö zponti ügyvezető a Bajtársi Levél 1973.január-juniusi számában ismer 
t ette m1ndezeket és határozottan kifejezte,hogy 1973.dec.31-i lemondása vég
leges,utá na e~yetle~ központi ügyet sem fog elintézni és egyetlen levélre se 
fog vála~zoln~.K1fe~tette,hogy tiz éven át végzett napi 18-19 órai ir6aszta
l~ munk~ Ja e~észséget megviselte,felváltásra van SZükség és kérte immár az e
gé sz em1gr ác~óból a ba jtársak megértését és a munka felajánlását. 

. Bekövetke z~tt az . a szomoru és mél sé esen elit élendő hel zet ho senki 
s e válla lta a k?zpont~ munkát!Magyarul: bajtársaink annyira lust k és kényel
me s ek!hog~ senk~ se a kar dolgozni a közért.Elvárnák,hogy az eddigiek folytas
sák k~me rult . ál lap otukban is az idegőrlő levelezést,a Bajtársi Levél megfo
galmazá sát,k1adáSát és minden anyagi,s zemélyi nehézségek ellenére az ugy" vite l 
f oly t a tásá t! 

A vezet 6ség tag jai még 197 2 .november 19-én az ügyve zet6vel együtt elha
t á r ozták!hogy vele egyidőben ők is b eadják lemondásukat. , 

Az ugy~e zető 1973.dec.22-én,t ehát a határid6 lejárta előtt 9 nappal le
vé l be n szó~~tott~ !el a vezet őség tagj ait,hogy munkáját 9 nap mulva befejezi 
és ut ána kozpont~ ügy ekkel ne m fo glalkozik,kérte,hogy azután helyette intéz
kedJenek.El érk~zett 1974 s valóban,az ügyvezet6 átváltozott laktpk-ká és JD)l 

zeumőrré és ~e~e l~ntéséhez hiven t öbbé levelekre nem válaszolt,még a pénza~~_ 
mányoka t sem ko szonte meg ,mert már egy sz erüen nem birta er6vel. 

. Elé~keztü~k ah?z a szégyenteljes és dicstelen helyze thez,hogy nagymultu 
Testületunk ~m1grác16s r észe megsztinik,a kakastoll becsületének védelme he
lyet t a semm~ttevé s ,ké ny e le m, elörege dés posvánYába fulladunkl 

Gratulálunk bajtár sak! . 
.. 1973 ő szén vártuk,hogy munkára j elentke'znek nemcsak azok,kiket arra a 

kozpont a l kalma snak t alá l t , hanem a zok a kritikusok,okos bajtársak,kik -kieuj
Jukból vélté~ kirá~n~wa Ba jtársi Levele t és az ügyvit e lt.Ezek is ugy hallgat-
tak, ~~nt a s~r.A ko z~ smert szájhősök l a pitottak,mikor arr61 volt sz6 h d 1-
g oz~~ kell!Hát persze,sokkal egyszerüb b mások munkájának kritiZálása'e~~é~ 
nyc1nek leszólása,mint az önzetlen,kemény munka a feláldozott sza~ad~d6ben' 

1974 e l ején elr oha nt másfél h6nap é s az elszomoritó csendet a volt központi 
ve zet6ség alelnöke : E . L . fŐtŐrm bajtársunk törte m~ki igaz csendőri szivvel 
sggo dalmának és fájdalmainak kifejezésével kör levelet küldött ki csoport jaink
hoZ és szórványainkhoz abban ~ reményben,hogy a va j udó vezetési ügyek folyto
noss Ágát a csendőremigráció rel,méri és cse lekszik. • 

Elszomoritó ,hogy egy idős , 72 éves tiszthely et te s bajtársnak kellett csele
kedni s a s ok képzet t t iszti bajtárs között egy s em a kadt,aki önként kezébe 
vette volna az ügyek intézését! Hol van a régi munka készség , köte l ességérzet? 
Hol va nnak a vezetésre , i r ányitá sra nevelt ,kipróbá lt tiszti bajtársak? 

Uraim, ezt én magam se gondoltam volna,megértünk a pusztu lásra! 
E .L. fŐt Őrm körlevelében -bármenny..i~ __ i.!!. a "t!.i!.1ltin~ti . sz!lllem vezette megi r á-

sát- va nna k tévedések , i gy azokat a volt ü~~etŐ.lle}s_kell hely esbiteni • . 
vite z Va ttay Ferenc ezds ur a MKCSBK ve zetés ét 197 2 . dec. 28- án vette át h1-

vatalosan és nem 1971 . november 8- án .A veze t ő beosz~ egy ~gas ,ti 6ztelettel 
övezett munkakö r,mely a rangidős Ba j társunk s zámár a létesült, ugyanugy , mi nt a 
MHBK-nál i s megvan . Egy id ő s, 85 éves bajtársunkt61 ne m kivánhat unk olyan mér vü 
intézkedé s eket, tömeglevel ezést, amit az ügy vezető a maga 50- es ,vagy 60- as élet
korával elbir.Ennek a munkának az e lvégzésére a l akul t ki a ve zetőség, melY a kö r 
ismert hárma s fe l a datot vé zi: 1 . N i l vántartás 2 . Tá·ékoztatás és 3 .Se él ezés. 
emm~ a szon nem sz rmazi a z ol yan központi ve zet s gi tagokb l , ki k munk t 

vállalnak: kik nem irna k leve l et, nem i nt ézkednek semmiben, ne m képVisel i k 
SBK-t seh ol.Ez nem vezetés ,az i l yenekr e nincs is szükség .Ezért i r ta a BL , 

n. 3 baj t á r s elég a köz ponti munka elvégzésére : ügyvezet6 , ki ·egyben a BL 
!zerkesztő-kiadója; titkár ,ki a leve l ezést végzi; pénztáros,ki az anyagi ügyeket 
és a központ i segélyezést intézi. 
E.L. főtőrm kö r levelében tévedés az,hogy az ügyvezető Calgaryban 1972 . 5zept.

ben a ve.~t ő és a vezetőség tudta nélkül és hozzá j á r ulásuk né l kül ~ 
calga r y i csoporttal lemondását .• Ily e nr ől Calga r y ban szó sem volt .Akkor még nem 
gondolt az ügy vezet ő lemondá s ra! 

A calgaryi csoport 19 7Z. okt . 2'7-i keltezésü körlevele az ügy ve zetőnek éppen 
olya n meglepetést okozott , m~nt a Vpzet őség tagjainak. Senki se tudott a készülő 
körl evélről . A calgaryiakat jószándék ve zette , de ők nem ismerték a csendőremig
ráci ó kiöregedésével előállott problémákat . 

Az 197 2 . nov .19-én Torontóban tartott központi vezetőségi ülés en az ügyvezet ő 
beadta lemondását és vele töbo vezetőségi tag kijelentette hasonlóképpen lemon
dását.Aki k hallgattak és nem nyilat koztak,utóbbi kij e lentésük nem · fogadható el, 
mert a ha llgat á s általában beleegy ezés t jelen.t! 

A ca l garyicsopor tot ismét jószándék vezette,mikor kiadták 1973.márc.31- én 
ujab b korle veTüket a központi vezetés átvételére vonatkozÓan . ln .u tán 60 CSopor 
tunk és sz6rványunk részéről csak 22 vála 6zolt , a központtal i s csak 28 közölte 
véleményét , a calgaryiak bizalom hi á ny ának érzéséve l hirtelen és meggondolatla
nul vi sszaléptek a vezetés átvételétől . Pe dig téve dtek : időközben 3 csoportve
zető meghalt, ujat még nem választottak, néhán& cimváltozás köve tke ztében többen 
nem kapt á k meg a ca l garyi körlevelet .Aztán a kényelmes , ráé r ő emigrác ióban s ok 
CBoportvezető nem sietett a válaszadással,többek közt a to r ontó i csopor t unk se 

a s zolt , me l y az emigráció ge r ince volt eddig . 
73 nyar á n a laktanyát meglátogató cal garyi bajtársak nem e gyüt t, hanem kU
érkeztek , egy i k 24 órát töltött itt , a másik egy estét .A szabadság kérdé eé 

ne~ ös szehangolása ma sem egyszerü Kanadába n , egy nap pedig ne m volt alkalmas 
arra,hogy az ügyvezető összehivja a központi vezet6sége t és együtt esen t árgyal -
30n a calgar yiakkal .A z ügyvezető véleménye szeri nt a ca l ga ry i cs oport a vála 
Szok zöméne k elmaradása , valamint az ügyvezetőtő l hallot t é s ős zintén fe ltárt 
anyagi ne hézs ége k, a renkiviil sok munka miatt megi je dt a mindig go ndte r he s ve
zetés átvételét ől . 

E.:b. f6t6r m kö r levelében i r "jogos és nem jogos " fel s zólitásrÓl.Itt se mmiféle 
30gról,vagy j ogtalanságr Ól nem lehe t beszélni .A vezető ség t ag j ai tudták,hogy 
az üe~ vezető lemond .RészükrŐl minden intézkedés elmaradt~73 .dec. 22-én , kil e nc 
IlIlppal a hatp.ri d ő el őtt az ügyvezető felszóli t ot t a a ve ze sé g t a gJa t,hogy i m
aár 1974. január l után ők cselekedj~nek , mert központi munká~ többé ne m végez. 

A ve zetőség 1964 ban ki neveze tt es csoport Ja1 nk által el~smert tag Ja~nak 60-
~sem kel l meger6Aités r e várni , ők j ogo sultak dol gozni,még az ügyvezet6 szemé-



lyének felcserélése esetén is!A volt ügyvezető szerint kár volt ennyit várni. 
A vezetőség tagjai éppen eléggé ismerték a körülményeket,tudták az ügyvezető 
tulterhelt életét.Ha kérése szerint segitettek volna a levelezésben és intéz_ 
kedésekben,nem tört volna le s nem hagyta volna abba az ügyvitelt és tovább 
vitte volna a Bajtársi Levelet.Nem nevezhető emberi életnek az olyan,hol vala_ 
ki nappal szemrontó müszaki rajzolóként dolgozik kenyérkereső mUnkában,este 
hazaérkezve 8 óráig csak a leveleket olvassa,közben állandó telefonhivásokra 
felel,gyülésekre hivják,a MKCSBK-t kell képviselni,majd hazaérve elintézi a 
napi átlag 15-20 bajtársakhoz intézendő levelezését,hajnalban kerül ágyba s 
reggel elölről kezdi az egészet.Közben nem marad idő a hajtársi Levél fogalma_ 
zására,összeállitására,az álland6 cimváltozások helyesbitésére,a laktanyát lá
togat6k fogadására.A magánélet teljes kikapcsolásával az örökös robot tönkre
tesz mindenkit,még egy év is elég,-nem beszélve tiz évrŐl.HiszEn emberek vagyunk, 
tiz évi ilyen wbeosztás

w 
kényelmes a kiVÜlál16knak,de fájdalmas önkéntes kény_ 

szermunkát és élete tÖnkretételét jelenti annak ,ki bajtársi,testületi és 
magyar nemzeti világnézetét beledobva küzd a magyarságért. 

Hasonlóak voltak az ügyvezető hétvégei is,amikor két teljes napot átdolgozva 
pr6bálta kitisztázni az álland6an összegyülő s soha véget nem érő ügyvitelét 

Egyedül a nyári hétvégek és a nyári szabadság ' volt boldog és kellemes , miko ,) 
ir6asztalát hátrahagyva elmenekült a napi robotb61 és messzi vidékeken csen ~ 
bajtársakat látogatott meg ,mindenkor a MKCSBK érdekeit nézve.Hazatérve 300-5 lY 

, levél,ügy,telefonüzenet várta.H6napokig tartott segitség hiányában,mig valaho
gyan elfogyott a hátrálék. 

Nagyon szép az ilyen vezetés,de a volt ügyvezető köszöni,nem kér belőle töb
bettAbba is hagyja wsiránkozásait",nehogy valaki a kritikusok közül megsértőd_ 
jön,hogy nem hajland6 haláláig végezni mindezeket a köz érdekében. 

A volt ügyvezető 1972-től kérte ugyanazokat,amit E.L.főtőrm körlevelében ir: 
a MKCSBK megszünését meg kell akadályozni,az ügyvezető munkáját tovább kell 
folytatni,segitségre és összefogásra van szükség! 

A volt ügyvezető kin16dásait közömbösen nézték bajtársaink,segitséget nem ad
tak,ez az oka ,hogy ehez a ponthoz érkeztünk! 

Aki ismeri az emi ráció 1974-es keresztmetszetét csak az tud 'a ho E.L.fő_ 
tbrm se v rhatott körlevel re több választ,mi~t a calgaryi~~ 

Csoport jainknak még fele se válaszolt .6Bazesen 126 igéIlY érkezett a Bajtársi 
Levélre .1260 dollárb61 viSzont ne ID lehet la pot kiadni s az iigyvi tel t végezni. 

Közben a helyzet az,hogy 1973 folyamán még biztat6 volt a hplyzet.~ 4.600.-
on felüli összeg érkezett a hajtársi Levélre és a központi ügyvitelre.Csoport_ 
jaink közül nem mindegyik szeret körlevelekre válaszolni.Ujabb néhány halále_ 
set is zavart okozhatott.Türelem,menni foglA BL 1973-ban még 1100 példányban 
készült.126 példány nevetspgesen kevés és hiányos tájékoz6dásl ' 

Mindig az ügyvezetőn mUlik,hogy munkáját bizalom kiséri e ,látogatásaival ,ma
gatartásával,igaz szellemével,ószinte bajtársiasságával,célratörő munkásságá
val ,az érdeklődést felkeltő kiadványaival magával tudja e ragadni csoportjait, 
vagy nemlA döntő a ba 'társi élet emelésére mindi la unk: a Ba 'társi Levél! 

E.L.körlev.ele emlitést tesz arr l,hogy a Jövőben a p nzt wPénztári Bizotts, 
fogja kezelni.Ez a mondat azt a tévedést keltheti bajtársainkban,hogy a pénzek 
kezelését eddig nem bizottság végezte.A helyzet a következő Volt: ' 

a központi vezetőség közt egyetlen egy bajtárs sem akadt.ki hajland6 lett 
volna minden na 6stára bankba és az ü vezető ~akására menni.Ez érthető ie, 
Toront k t milli s nagyváros,aut buszokkal,teher s szem lyg pkocsikkal együtt 
két milli6 gépjármüvellSenki se vállal olyasmit,hogy a szörnyii forgalomban na
pontaszenvectjen egy két órás rizik6s utat a p6sta,a bank és az ügyvezető ott
hona közt.Pedig ezt az utat minden nap meg kell tenni,mert át kell venni a na
pi p6stát,a csekkeket bankba kell vinni,a leveleket el kell intézni,meg kell ' 
válaszolni,a napi p6stakiadásokra,nyomdaköltségekre álland6an pénz kell . A nagy
üzem müködtetése ezzel járlIgy ~z iigyvezetőre maradt még ez a szerep is.ho~ 
na onta vé i 'ár'a tiz éven át ezt az utat a 6sta bank és lakása közt.Viszont 
a Bajtársi Levélben -egyedül a magyar szervezetek közül- mindig közölte az ösz
szes bevételeket,kiadásokat s a pénztárkönyvet a vezetőség tagjaib61 válogatott 
pénztári bizottság minden évben ellen~rizte s hála Istennek akiadásokkal in
dig egyetértett! Ktilönben a énz e16teremtésére kell ond ot forditani , mert ~1-
ába van oén;i:tári bizott~ág,ha ,I!-em jön penz.E ~_~_t~remt se rendkivül nehéz, 
az ellenOrzés Vl.SZont végt'elenul egyszerü és gyönyörkÖdtető feladat, 

összehivta a le-

vezetőség alel-

O-r l 1100-ra emelte, 
'k ámát 28-r61 utánjárással 60-ra emelte, Boportjaink és sz6rvány~l.n SZt llL-t több mint 1400 oldalon és több, Tiz é v en át kiadott 26 konyvvas ag , 

llli nt 800 képpel " "tt 2')00 IKKA küldeményt juttatott 
Oi zta t ására a központl. s~eélyalap~a!S~~~bb árváink támogatására, 

ába öreg baJtársal.nk,ozvegyel.n d st a csendőrség ellen irásban, 
.Vi s s zautasitott három ba~oltda~~ t~maf!~ntartotta a hat6ságok és magyar nem-.A MKC SBK képviseletét kl.t:P1 e e s " .... " 

int ézményeink felé,azokkal 100 ~t ba~ée~~~t!rU~~~~~:Itően. bb mint 45.000 levelet,kérelme l. II z 

a következő vezetósé különb és ért ebb munkát I Ko k. 



I I 

ANYAGI ELSZAMOLAS 
/FolytatáR/ 

A Bajtársi Levéll971-es plRzámolását egy gazdászat közigazgatási tisz t_ 
ből,egy csanattiRztbor-e5 egy tiszthplyettesb61 á l16 bizottság ellen~ri zte 
az ügyvf'zetó kérés~re .A könyvet átvizsgé.lták,a számadást számszerüleg rend_ 
ben találták , kivpve a kiadási rovatban ké t t 5 .-- bevezetése kimaradt.Egyee 
kiadási tételek szükségszf'rüségével a bizottság egyetértett.A számadás ve ze_ 
tése és okmányolása példás rendben és pontossággal történt. 

1971 - ben 2 . 973. 83 ÖSf'ze fol t be a Ba 'társi Levélre és a köz onti il _ 
vi telre .Ebbol kifizettünk : a BL.nyomdakölt s geire 7 7.88-t,a HL p st z s _ 
ra 178.20 dollárt,tehergépkoceira/MKCSbK anyag költöztetése a laktanyába/ ~ 
70 . 14 ,körlevelek nyomúaköltségeire t 117. 03, ügyvitelr e ,képvi se l etekrs t 698. 
72-t/bély egköltség is benne ' / ,berendezésre,irodaszerekre ~ 508.46-t,végül ü
zemanyagköltségekre és utazások költségei re t 566.86 összege t. 

A költözködés és a laktanya berendezése ebben az évben történt,ugyancsak 
a muzeum elrenaezése,átvonu16 szobák felszere lése is .Közben az ;jgyvezetó 
5000 6nH dolgozott ingyen és 4 500 levele t irt ,i lletve ügyet intézett eLA., ~ 
laktanya lak6i és a látogat6k látták,hogy napi munkája után még 6-7 6rát ~ 'I 
gozott minden este ir6asztalánál és a hétvégeken is teljes idÓben.A közp ont 
nagyüzem volt,de sikerült minaen problémát megoldani és elintézni. 

1972 . évi elszámolás : 
. Adakozások a bajtnrsi Levélre: v.Á.Z . ezds ~ 5 .--,N.Gy.6rm .~ 10 .--,F. F. 
ő rgy $ 5. -, v . T.E . szds $ 5 . -,v.B.Á . t.fhdgy t 5 .--, H.L. h .fhdgy t 5 .--,Dr. N.N. 
szds ~ 2 . 63,v . H. G.h.zls ~ 10.--,Sz.1.alhdgy t l O.--,D.1.t ~rm ~ 5 .--,R.B. szakv 
~ 5 .--,L.B. alez t 15.--,B.A.órm t lO.--,N.J.tórm t 20 .--, v.Á . Z. ezds t 5.--, 
b . M. t .zls t 5 . 10,Dr. v .Sz .F. szds t 10.--,K.J.hdgy t 10.--,G.A.tb.csó $ 7.--, 
T.J .szakv t lO.--,O.J.tőrm $ 7.--,Dr.M.L.szds ~ lO.--,Sz.L.fót ór m $ 10.--,B. 
A.-né ~ 10.--,Cs.B.ezds $ 2. --,Ad elaidei csoport ;t 47. 77 ,v.D.F.tb.fhdgy $ 10 •• 
Dohányvidéki csoport t 40.--,Dr.T.1.hb.órgy $ 2 .--, F .K.alez t 10.--,J.M.c5ó.b. 
t 10.--,Sz.L.t.cs6 t lO.--,Milwaukeei csoport $ 50 .--, T . Á.6rm t 9 . 50,F.J .6rm 
;t 4.83,Hamilt oni csoport t 25 .--,v.P.M.r6 fhdgy t 10.--,Hamiltoni c s oport t 
30 .--,Dr.b .L.szds t 10.--,S.ir6 t lO.--,v.D.D.szds t lO.--,K.Gy.t.fhdgy $10.
v.L.L.szds t 10.--,P.J.őrm t 10.--,Hamiltoni csoport $ 30.--,Tourc01ng1 csop . 
t 20. --,B.J. őrm t 1 .60,Feketeerdei cs oport t 58 .15,v .Sz.J.t.szds t 10.--,G.A. 
tb.cs6 t 4.--,Montreáli csoport t 8 0.--,T.K.tÓrm t lO.--,v.Á.Z.ezds ~ 5.--, 
N.J.ezds t 5.--,P.J.fÓt órm t 10.--,C.Gy.órm t 10.--,Sao Pau16i c s oportl 55 .-, 
H.J.l.alhdgy t lO.--,U.J.szakv t lO.--,v.B.L.t.fhdgy ~ 10.--,Cs.F.Órm 20. -
B.B.fótórm t 5.--,A.F.órm t 10.--,G.Zs.l.órm t 10.--,B.J.szakv $ 5.--,Ad elai
dei csoport ~ 39 .41,B.J. órml 1.64,B.I.zls ~ 10.--,D.J.8zds % 15.80,Valenciai 
csoport % 50.--,U.J.fÓtőrm 10.--,F.Gy.alhdgy t 1 0 .--,H.S.-né % lO.--,New 
Brunswicki csoport % 140.--, M.1.órm % lO.--,Melbournei csoport ~ 100.--,v.I ) 
N.h.alez ~ 5.90, Niagaravidéki csoport t 120.--,v.Sz.I.alhdgy ~ 10.--, Dr .K. 
né % 10.--,T.Á.órm t 1.--,A.Gy.tórm % 20 .--,v.Sz.L.zls t lO.--,B.~.fótÓr 
6.--,v.Á.Z.ezds t 5 .--,Sz.M.zls % 10.--,B.I.prbcsó.órv ~ 10.--,H.G.fhdgy '5 .-' 
v.S.J.ezds t 6.11,F.J.alhdgy % 10.--, Z.S.cso b.% 10.--,v.Á.Z.ezds ~ 5 .--,Mil
waukeei csoportl 50.--,Toront6i csoport ~ 375 .--,Ca l gary i csoport % 156.--, 
v .H.A.'rep .alez 10.--, Dr. P . V .szds ~ 10.-- ,P .A. t órm/lO.--, G. Zs.l. orm t 5.-
v .Á. Z.ezds t 5 .--,Sz.Sz. sz .h.t 10.--,Dr.v.U .L. alez lO.--,Dr.E.Á .t. csó tlO.-
P.L.fótórm ~ 5 .--,F.L.szakv t lO.--,S.J.l.fót6rm ~ 10.--,P.I.órm ~ lO.--,M.L·

t csó b .t 5.--,R.J.fótórm ~ 10.--,L.J.prbcs6 őrv ~ 10.--,K.F.órm t 20.-- ,A.Bdc S 
b .% 10.--,Prof.Dr.S.F.t 10.--,B . M.órm % lO.--,R.1.szakv t lO.--,R.F.szakv ~ 
10.--,K.A.szakv ~ 10.--,E.K.tb.fhdgy t 5 .--,Cs.J.fótórm % 10.--,L.1.órm % 10.
v.P.L.t.órm % 2 .10,Dr.J.F.cs. b .t 10.--,L.B . alez t 15. --,S.J. órm t 50.-- ,M.S '$ 
csó b.t 10.--,K.K.órm % 20 .--,v.Á. Z.e zds ~ 5 .--,M.L.szds t 10 . __ ,G.T.h. s zds 
5.--,v.Sz.J.órm t 12.--,T.J.szakv t lO.--,Cs.L.csó b.t 5 .--,T.J.órm % 10 .--, 
Dr.b.1. őrgy ;t 10.--,v.Sz.L.h . orgy ~ 5.--,B.S.ezds t 10.--,v.L.L.szds % 10.--' 

J r.csó b.% 2.--,D.J.SZdX 4.80,K.S.sznkv % iO.--,F.J.szakv t 12. --,Dr.H. 
pr;zds % 10.--,Dr.F.Gy.szda 10.--,V.Zs.fót6rm % 5.--,v.P.J.-~é t 15.--,V.G. 
t. 8Z ds % lO.--,v.Á.Z.ezds 5 .--,M.1. órm ~ 10.--,Dr.M.Zs.M.cso b.% 25.--,K. 
tb'fót órm ~ 20.--,D.J.szds % 11.60,K.J.órm % 10.--,Dr.R.J~-né ~ 10:--,V.S.szds 
GJ 20 . __ ,Dr.K.L.szds ~ lO.--,Calgaryi csoportl 50 .--,San rranc~scó~ csop?rt $ '4 __ ,v.N.M.tb.fhdgy t 7.10,Angliai csoport 47.40,Sydney~ csoport % 373.28, 
6 T L.ezdsl lO.--,N .J.e zds t 10.--,Dr.v.H.Gy.tb.csó % 10 .--,D.L. tb.orm ~ 10.
"s'szakv 10 .--,Sz.J.szakvl lO.--,T.Gy.Órm t lO.--,F.F.órm ~ 10.--,Dr.J.F. 
~;6·b.% 2.--,V .1. 111 .fótórm 10.80,G.F.szakv t 10.--,v.Á.Z.ezds % 5.--,Dr .J. 
F csó b.% 2 .--,B.J.szakv t 1.--,Dr.b.E. s zds t 10.--,B.Gy.tórm ~ 10.-- ,C s.B . ez~ 
~'5 __ ,M.1.tórm t 15.--,Dr .Gy.P.D.csó b.% lO .--,L.L.c só b.~ 10.--,Franciaor-
81ági csoportl 10.--,T.J.szakv t 12.--,K.M.h. fhdgyl 20.--,v.Á.Z.ezds $ 5 .--, 

N L fótórm 5 . ..:-,v.D.L.vb.s z ds % 5.-- , K.J. szakv 10.--,v.Sz.I.tb.fhdgy ~ 
;:_:,5.L. sZdS % lO.--,D.J.sz ds t 4.70,T.Á.orm t 20.-- , D.B. órm ~ 10.--,K.S.f6-
t6rm % 10.--,v.H.J.e zd s t 2 .10,Sz.1.Órm % 5.--,T.J.v.t órm t lO.--,v.Sz.L.zls 
~ 10.--,D.S.t őrm t 6 .--,K.K.ezds % 5 .15,B.J.Órm t 2 .--,P.I.t órm t 10.--,Sz.A. 
I IB % 6.1 3 ,A.K. ezds % lO.--,R,M.cs6 b.~ l O.--,G.A.tb. cs6 ~ lO.~-. 

A Ba térsi Levélre összesen befol t 1972 évben : t 3.688 . 60.K~adások: 
.nyom aköltsegeire kifi zet tünk 1. 33 .33-t,a HL pnstázására ~ 291 . 0 0-t, 

eletre % 282 .01-t,koszorura 15.75-t,pnstati6k meghosRzabbitásra _ 10.
t,~ zés-ny om61apokra ~ 26.18-t , KMSZ.vidéki tagdijra ~ 16.~-t,~somag~ela~ás 
aegtéritésére / Madridi követ ségi ~ 3.5 .--, iizemanyag és ut~~oltsegmeqtentasre 
_ 482.37-t, körlevelek nyomdakölt ségeire % 18 . 70~t,h~tes konyvv~z~gaI6na~ ~ 
lOo.--t,a l a ktanya bi ztonság i riaszt 6berendezé sere ~ 120.--t,tuz és beto res
biztolütásra ~ 33 .--t, ottawai látogatn!'ra / kormár.y iigy/ ~ 33 .35-t /had~mu zE'um( , 
~vitelre / p6staköltség, levelezés,telefon ,irOdaátalány/% 769 . 82- t,katona1 to r· 
tánelemkönyvekre % 146.99 ös sz eget . • , " 

A ~l.éB központi ügyvitel nénztárkönyv ét ismételten a vE'zet osE'g tagJa~b 61 
alakult blzottság: egy gazdliszat-kezelési tiAzt , egy csapattiszt és egy tis zt 
lielyettes baJtárs vizsgálta át 1974.jan. 27-én .Az évvég i maradváns ban _ 8 .09 
eltérést nem tudta megtalálni,nem volt felde rithetÓ.A pénztárkönyv vezetése 
ée okmány olása pél dás volt bei rÁ.suk szerint .J:o:gy es kiadás i tételek szükségessé
gét a bizott ság elfflgadta és azokkal egyetértett. 

Adak ozÁ.sok a lakta ára és muzeumokra 1972-ben: Ca1garyi csopor t t 100.--, 
H.L.rc. h gy 10 .--,Dr.N.N.s zd s lO.--,D.I.t rm % lO.--,R.H.Órm ~ lO.--,K.L. 
t6t6rm t 1 0 .--,N.J.tó~m % 20 .--,Dr.v.Sz .F. szas ~ 5 .--,K.J.hdgy t lO.--,Dr.M.L. 
elds % 5 .--, T.J.szakv _ 5 . 50 ,Sz.A.zls t 8 . 93 , b . A.-né % lO.--,U.M.szds t 6 .--, 
Sz.L.t. csó % 15 .--',T. Á.órl'l % lOO.--,S . irÓ ~ 50.--,v.L.L.szds % lO.--,Ham~lto
ni csoport % 30.--,P.J . szakv % 5 .--,Feke teerde i csoport t 50.--,Montreál~ cso
port t 50.--,T.K.tórm t 90 .--,Adelaidei csoport % 20.--,F.Gy . alhdgy ~ 5 .--, 
•• tlru nswicki csoport ~ lOO .--,F. L.szakv ~ 5.--,B.J.szakv t lO .--,Melbournei 
ceoport ~ 18.3 2 ,v.L.N.h. alez ~ 5 . 9 0,v.S z . I . al hdgy % lO.--,v.Sz.L.zls % 10.--, 
•• L.fótŐrm % 10.--,Dr.Sz.l.gysz.hdgy t 40.--,B.Gy . szakv % 50.--,v.s.J. ezdsl 

,F.J. alhdgy/lO.--,Z.S.cs6 b.$' l().--,K.~Lh.SZds/lO.--,V.S . E.h.hdF,.Y 
B.G.képv. 20 .--,Z.E. f .órgy ~ 10.--,M.S.csó b. 15 .--,K.M.h. szds $' 5.--, 

L, ds ~ 8 .--,Dr.v.U.L. alez % 5 .--,b.M.h.zls t lS.--,Dr.E.Á.csó b .t 20.--, 
ir6 % 50.--,K.J.csó.b.~ 23 . 58 ,Cs.J.fót ~rm % 5 .--,J.1. th . órv t 10. --,F.M.t. 

~8 t 10.--,R.F.8zakv $ lO.--,H.1 . szakv t lO .--,B.A.-né t 7.--,b.M.Órm $ 2 .--, 
J.szds t 4. 85 ,K.S.fót 6rm ~ 60.--,R.J. fótó rm ~ 5.--,L.J.tb.6rv t 5 .--,P.F. 

~ 20.--,Cs.F.drm t 17.--,K.P.őrm t 20 .--, J .K.Á.% lO .--,B.A. órm t 10.--, 
rm ~ lO.--,T.I. Ór m ~ 50.--,J.L. csó b .% 20.--,L.b.ale z % 15 .--,S.J.6rm ~ 
,M.S. csó b .t 5.--,v .L. L.szda ~ 10.--,K.Zs.szakv % 5 .--,M.I.ezds ~ 20.--, 

Csó b.t 20 .--,Dr.F.Gy. SZdS! 10.--,Dr.H.E.hdgy , t 20.--,v.P.J.-né $ 15.--, 
.H.L.MA.~ 10 .--,K.Zs. szakv 5.--,K.1.6rm t 34.80,D.J.szds ~ 4. 8 0,Dr.R.H. 
.r.t lO.--,K.J. 6rm t 5.--,N.N.t 200 .--,v.P.M.ro fhdgy t 5 .--,v.K.J. tb .8Zds 
·--,b.A.-né t 20.--,Cs . J .~ zakv t 30.--,U.M.szds ~ IO.--,Adelaidei cSflport 

1.67,V.S.Bzds t 25 .--,M.A. órm t 26 .--,F.K.ale z % 20 .--, Kitimat~ cajtársak 
.L.t.órm/ % 178.--,F.J.alhdgy t 25 .--,Dr.\.~y. SZdS/~20 .--,v. A . 7, .e zds t 
,A.F.MA. 6rm t 25 .--,Dr.P.V.s zds t 5. --, v .C.~.sz ds cO .--,R.F.szakv ~ 15.-, 
ezakv ~ l5 .--,v.Sz .J. órm ~ 23 . 90, N. J .e zds ~ 50.--,Dr.v.B.Gy.tb.csó $ 10.--, 

• ft1hdgy ~ lOO.--,D.J.szds t 9 . 28 ,b.B. tb .csó ~ 25 .--,Dr.v.B . Gy . tb . cs6 ~ 16.-, 
.R.b.Bzas t 25 .--,Milwaukeei csoport $ 55 .--,v. Sz.L . zls % 20.--, b .J. szakv % 



D.L.h.6rm j3 40.--,Dr.v.U.L.alez $ lO.--,v.Sz.I.alhdgy $ 20.--,Sz.M.zls $ 10 
F.F.órm $ 20.--,Sz.L . f6t6rm ~ 5 . .:.-,Dr.H.E . hdgy $ 20 .--, n .N.L. órm ~ 15.--:-,A.~' 
ezds ~ 30 . --,F.J.6rm t lO.--,P.H.f6t6rm $ 50.--,S.H.cs6 r.~ 9.-- ,Rák6cz1 Br' - _ 
vet ség $ 50.-- ,Cs.F.6rm ~ lO.--,P.J.t.tiz $ 10.--,Montreáli csoport j3 175 l~ d d d l N N 6 
S.M.tb.hdgy t 10.--,Dr.H.E.szde $ 7.40,B.Gy.tÓrm t 15.--. . 6, ,.6rm j3 lO.--,A.K.ezds p 12.17,L.B.alez ': lO.--,Sz .A.zls p 0.--, •• rgy 

Adakozások a központi eegélyalapra:/1972-ben/: L.B.alez t 18.15,K.R."zai(",'~.40,a M.Kir.Csendórség könyvel együtt erkezett adományok: t 702.84,v.Sz. 
t 3.10 ,M.I.6rm $ 5.--,Sydneyi csoport $ 82.34. ,ele ~ 41.77. . " "6 

lrózvetlen küldött ad ományok: csend6r oajtársaink t 913 .1 5 összeget jutta ,,' lIIr-re és ügyvitelre beérk~zett 1973-oan osszesen : 4.644.15 .Az ugyvezet 
tak a SzéChényi Társaságnak,ebb6l magasan kiemelkedik vitéz Polgári László t, J ,ette a BL összes nyoznda es egyeb,tartozása1t.A p nzt r ban egy ~ent se~ ma-
6rm gyüjtése Kitimaton /$ 8?6 .--/ .A burg-kastli gimnáziumnak v.L.L.szds ~ 5t. if!UCiadások: HL nyomdakoltségekre k1adtunk: t 2 .405.--t,BL p6stak~lts/ége1Te 
v.P.J.-né t 100.--,Dr.v.U.L.alez t 25 .--,v.1'.Á. Órgy t 15.--,B.J.szakv t 17 O" 2:-2'o-t,kat onai történelmi könyvekre $ 96.84-:- t,a BL megad6ztatásara, uJ és 
a Magyar Alap-nak P.H.f6t6rm j3 50.--,v.A.M . tb . szakv t 28 .--,a Szent I8tván'~ ~oe érvágás! / t 760.71-~,fényképek reprodukc16Jára t 14.23-t,KMSZ.v1déki 
rándokháznak V.J.tórm j3 20. --,AuRztráliai Magyar Találkoz6nak Dr.J.I.szds g~ öjra j3 15.--t,gyorssegelyre Eerl1nbe t 10.25-t,p6staf16kra j3 10.--t,~so-
35. --,Dr.N.E.j3 35.--,M.0.tb.órgy t 35 .--"közvetlen csomagküldések az Óha z esendórkalapra t ~2.38-t,ké~ koszorura /halálozás/ j3 80.--,~ankunk szol-
és Eur6pába: t 274.l3,~ 701.00.Prof.Dr.Tóth Imre részére: Toront6i csoportá;al~a1iaiért t 94 .40-t,uzemanyagkoltségre,képv1seletre t 116. /--t,UgyV1telre/b~-
50.--,V.J.t6rm t 50.--.Bajtársi koszorukra: F.J.alhdgy j3 20.--, ~ 120, __ , cs er, 'egkllltség,irodas zerek ,pa pir,boriték,telefon,látogatásokra egész éven át 
készcélokra t 57.--,templomépitésre t 70.--,sok adományt nem jelentettek '~ ,9_t. MaradVány : ~ 0.00. , " . 

A központi segélyalap 10 IKKA csomagot küldött Karácsonyra az Óhazába;c8 ,11974 .jan . 27::én a veze~őségb6l behivott pénztári b1Zottság"v7zsgálta át 1sme~ 
portjaink,8z6rványaink egyénileg közel 200 IKKA csomaggal segitették h0ZZát O )Lpénztárkonyvét . A b1zottság állt egy gazdászatk~zelés ~oz1gazg~tás1 t1SZt 
toz6ikat az Óhazában. ar 81 tU csapattisztból .és egy tiszthelyettesbÓl.A p~nztárkonyv átv1zsgálásakor 

I tu.1i h ogy az összbevetel t 4.644.15,a k1adás1 végosszeg ~ 4.658.31,az 1972 
Anyagi beszámo161973 évr61: " ,,,, ~I 1; 'kiadást levonva a maradvány $ O. OO .A bizottság,a kiadások termés~eté
Adakozások a Ha t~rs1 Levélre és It koz ont1 11 'v1telre : v.L.L.szds $. ' , -,"i zoknak szükségességével egyetértett.A pénztár1 nap16 vezetését es ~z 

CalgarY1 csoport .--,L.B.alez 5 .--,P.L. t rm 10.--,N.F.-né ._,1~ át kifogástalannak találta.A fentieket minden évben,igy most is 1-
F.E .t 9.37,I.A.cs6 r.j3 5.--,Dr.N.N.szds t 10.--,Á.H.tb.csó i lO.--,E.L. ~t6rm' itették és mindhárman aláirták és lepecsételték. 
t 10.--,v.K.A.t.fhdgy j3 lO.--,Sz.L.fót6rm t lO.--,Dr.J.F.csó b.$ 2.--,A.P.6rc a a muze : F.I.szds $ 15.--,0.J.t6rm $ 15.06, 
~ 12.71,Dr.P.Z . szds t 10.--,T.J.6rm i 10.--,P.I.fhdg,y t lO.--,v.Á.Z.ezds t 5'1 • __ , .alez ~ 30.52,Dr.Gy.P.D.cs6 b.t 11) .--, 
v.B.L.t.hdgy j3 10.--,V.G.tb.szds t 10.--,H.J.szakv $ 1 .--,Dr.v.K.I.-né ~ 10 ._. 20 .--,Dr.M.L.szds 15.--,Dr.K.L.o.hdp.6rm $ 50 .--, G. Zs.l . 6rm t 20.-
Niagaravidéki csoport j3 100 .--,F. K.alez j3 10.--,Milwaukeei csoport ~ 55.--,~i 5 .--,B.F.tb.fhdgy ~ 6.--,T.J.szakv % 6.--, S.P . 6rm j3 10.--,K.M.h.fhdg 
V.h.csó b .j3 J.--,San Francisc6i csoport j3 30 .--,Detroiti csopor. t 50.--,v.Sz ,S.P. 6rm j3 , ll.57,Dr.F.Gy.szds ~ 20 .--, Dr.H.E.hdgy / 20.--,v .D.L .vb.szds 
Á.6rm t lO.--,B.A.órm ~ 10.--,N.Gy.rep.hdgy j3 5.--,H.J.tb .szds ~ 10.--,Cs.B. v.Sz.J.t.szds t 5 .--,J. P.f6tÓrm j3 10.--,S.L.szds lO.--,D.J.9zds t 
ezds j3 2.--,D.J.szds ~ 4.65,lC.L.cs6 b .t 5.9?,v .J.liy.g. fhdgy j3 5.~?,Sao P"-u16i S.fótórm t 50.--,S z.G .hdgy ~ 50.--,F.J . alhdgy t 20.--,A.K.ezds t 20 .--, 
csoport j3 30.--,Vict6riai csoport j3 36.--,T .Á. Órm j3 lO.--,Feketeerdei c so port, zds t 5.--,K.L.fótórm ~ 108.--,néhai N.F . alez t lO.--,Dr.N.N.szds t 3.1~ 
t 55.38,Dr.J.F.cs6 b.j3 2.--,K .K. 6rm j3 20. --, P.F .-né ~ 11.--,F.F.6rgy % S .--, bálbizottság ~ 1. 200 .--,D.J.szds $ 4.63,Dr.v.K.I .- llé t 5.--,id.J.L. 
IC.J.órm j3 lO.--,H.J.9zakv j3 5.--,P.I.6rm j3 10.--,H.A.-né j3 10.--,Á.B.t b . c s~ 5.--,N.N. ~ 3.293.58,néhai Dr.P.B.szds t 20 .--,v. Sz .Á. órm j3 5.--,Victo-
10.--,C.Gy.órm j3 lO.--,B.Gy.órm i 10 .--,K.S.f6tórm t 100.--,Adelaidei csnport oport t 36.-'-,S.P.órm ~ 200.--,T.Gy .-né t 10.--,r'eketeerdei cs oport t 
t l12.10,Dr.B.L.szds t lO.--,N.Gy.6rm i 10.--,T.J.órm ~ ln.--,v.Sz.I.alhd~ $. . J.6rm i 5.--,T . J.órm t 10 .--, v.5z .I.alhdgy $ 15.--,W .J. csÓ b .~ 25.--, 
10.--,B.I.h.hdgy j3 15.--,D.J.sz<Ís t 16.--,v.N.K.rep.szds $ 5.--,Sz . D.ale z $1 j3 15.--,T.G.tü fhdgy t 10.-- ,F. J.h.tÓrm j3 20.--,F.Gy.alhdgy :t 30.-, 
v.Á.Z.ezds j3 5.--,M.I.órm $ 15.--,T.K.tórm ~ lO.--,F.J.h.tórm :t 11 .--, Dr.Sz.S' b.j3 50.--,Dr.v.B .Gy .t b .csó ~ 11 .--, B.~.f6tórm i 10 .--, Dr . v.U.L.alez ~ 
t.fhdgy j3 10.--,P.J.t.tiz j3 10.--,Venezuelai csoport t 26.--,M.J.t6rm ~ 10 .-- T. Á.érm t 25.--,H . J . l.alhdgy t 20.--,P.M . 6rm t 15.--,Cs.J.f6t6rm j3 10.--, 
Dr.P.V.szds j3 10.--,M.A.6rm j3 10.--,R.J.tórm t 33.75,K.J.t6rm j3 ll.--,M.L. .tiz t lO.--,S.M.tb.hdgy t lO.--,Cs.F.6rm j3 10.--,Dr.K.S.szds ~ 25.--,5.1. 
t 10.--,v.P.K.fhdgy i 10.--,Sz.M.zls j3 10.--,Dr.F.Gy.szds t 20.--,B.I.prbcs6 t 5.--,Dr.Sz.E.szds j3 56.10,H .L. fÓt6rm i 10 .--,P.A.tb.csó $ lO.--,K.S.c~ 
órv.t 10.--,F.Gy.alhdgy t 20.--.K.T.csó b.j3 lO .--,Melbournei csoport t 1 19.60/ .--,H.L.MA.t 5.--,Gy.Á.cs6 r.t 10.--,K.Gy.t.fhdgy t 5.--,Dr.K.Gy.szds j3 
Dr.v.B.Gy.tb.csó t lO.--,v.Á.Z.ezds j3 ?--,v.N .L.fót6rm j3 5.--,B.E.cs6.b.t 5.,) .E.Á.cs6 b.$ 25.--,v.Á.Z.ezds t 10 .--,P.V. csó r.t 20.--,n.N.L.6rm t 25.-
E.B.fótórm ~ 10.--,K.L .fót6rm t 5.-- ,Dr.v.U.L. alez j3 10 .--,T.J. f6tórm/ II dei csoport t 176.--,S.A . tb.hdgy t lOO.--,v.Sz.I . alhdgy t 30.--,S.I.~ 
H.M.Órm j3 lO.55,B.J.Azakv j3 10.--,Dr.J.r'.cső b.$ 10.--,Dr.J.I.h.alez lO.--, t . J . cs6 r .j3 20 .--, H.N.L.t.szds $ 20. --,de R.I.t 20.-- . 
v.Á.Z.ezds t 5.--,Dr.J.F.cs6 b.t 2.--,F .L.szakv t 10.--,J.J.6rm $ 10.--,V.I.I. tiek 1973-as laktanya-muzeumi adományok. 
fót6rm $ 12.--,Toront6i csoport j3 300 .--, D.J.szds t 4.60,A.Gy.tc'írm j3 1.- ~.F. 'én érkeztek a ára és : S.P.órm ~ 200.--,L.B.al-
szakv ~ 10.--,R.I.szakv j3 10.--,Cs.r'.6rm t lO.--,B.A.-né t 10.--,P.M.6 y lO~ gy s • __ , , etség ~ 200.--,r'eketeerdei 
Cs.J.fótórm j3 lO.--,Angliai csoport t 50.80,S.M.tb.hdgy t 10.--,J.P.fc'í Tm ~ : 8 . 92 ,K.S. órm j3 50.--,T.Gy.-né 10.--,v.D.F.tb.fhdgy ~ 11.60,v. 
10.--,F.J.szakv t 14.--,Sydneyi csoport $ 139.68,B.Gy.t6rm/ 25 .--,v.Á. Z.ezdB 80.--,Dr.v.H . Gy.tb.csó t 20.--,K •• h.szds ~ 20.--,K.J.h.alez t 20.--
~ 5.--,N.Ö.szds j3 30.--,v.N.M.tb.fhdg,y t lO.--,H.L.fót6rm 10.-_,Dr.H.E.szdB, .szds/kosZOrumegváltáS/ j3 65.--,néhai vitéz Demetrovits Dezs6né /ko 
$ lO.--,Dr.H.E.hdgy t 10.--,G.G.órm {15 10.--,5z.L.szakv j3 10.--,Sz.S.tórm i 2. -- tás/ 135 .--. 
V.L.f6térm t 5.--,i'.J.alhdgy j3 25.-- ,J.G.6rm j3 20.--,Adelaidei csoport '198 . 21 anyagi elszámolását beszámo16nk végén hozzuk. , 
D.J.szds j3 10.40,v.S.J.ezds $ 12.35,·T.I.órm $ 10.--,Sz.M.fót6rm ~ 10. __ ,M.S . c1 a köz ban: j3 130 .--érkezett be.K'ozvetle-
b.t 10.--,Gy.Á.cs6 r.j3 10.--,H.L.MA.t lO.--,v.B.I.6rm ~ 5.--,Sydneyi CR oport a zpon : v.Polgári Lász16 t.órm $ 5~7.-:--t 
222.28,New ~runswicki csoport j3 180.--,Hamiltoni csoport $ 35.-_,v.Á.Z.ezds a Sz échény i Társaságnak.További adakozások voltak a burg-kastl-1 g1m-
5.--,v.Á.Z.ezds $ lO.--,Z.J.ezds j3 10.--,T.J.tórm j3 21.85,Sao Pau16i csoport k,a Magyar Alap-nak,a Vitézi Hend-nek és a Szent Lász16 Társaságnak. 
t 20.--,D.J.ezds $ 21.20,Dr.R.E.t 10.--,Sz.Sz.csó b .j3 10.--,v.Á.Z.ezds $ 10. i segélyalap 111KKA csomagot küldött az ÓhaZáb~,UgyanakkOÓr cso-
H.I.alhdgy j3 14.80,S.F.-né $ 10.--,M.A.6rm $ 5. --,P.L. f6t6r m $ lO. __ ,v.Á.z.e sz6rványaink 200-at meghalad6 IKKA utalványt kuldtek az hazába 
t lO.--,D.J.szds j3 5.20,Toront6i csoport t 106.41,G.Zs.l.órm j3 lO. __ ,T.J.9 z8

N 
rászoru16 idós,rokkant bajtársainknak és özvegye1nknek. 

~ 12.--,B.J.szakv $ 6.--,B.M.órm $ 10.--,G.M.órm,$ 10.--:-,S.L.szdS t 20.--,n. 't központ és 60 csoportja-sz6rványa mindent megtett,ami erejében 
L.érm $ 6.--,Sz.I.érm j3 10.--,M.I.t6rm j3 10.--,N1agarav1déki csoport t 30. -- ' kozott,dolgozot t,segitett és áldozott. 

Levél .A EL elóz6 száma és jelen száma /mindkettó 
nyomda és a központ miatt csak 1974 elején jelen

került!Csoportjaink,egyéneink: várjuk segitségteket! 



Elszámolás a laktanyár61 és a mu zeumo kr61: 

A központi ügyvezető 1971.január 3 0-án , kora hajnali 6r ákban és h6viharban 
fejezte be költözését magúnholmijával és a MKCSBK régi lakásán őr zött tárgyai_ 
val a laktanyába.A berendezkedé s 4 h6napot vett igénybe.Az ügyvi teli munka so
hasem s zünetelt . --

Az örök l akás ára volt: ~ 22 . 500.--, a vezetőség megbizásáb61 az ügyvezet ő le ~ 
fizete t t ~ 3 .000 .-t,két jelzálogkölcsön ad6sság maradt ~ 19.500 értékb en .~zen 
összeg törlesztése három év 6ta folyik. 

A lefizetéshez megkapta a vezetőség határ ozata alapján a küldöttségi alap ot: 
~ 1 .860 .--t,kiegészitette sajátjáb61 ~ 1 . 140.-- ö~szeggel . 

Az ügyvezető laktpk me vásároIta a lakta a és muz eum tel ' es butorzatát,be_ 
ren ezes t ü vegszekrenyekkel , ágynemiikkel,fUggönyökkel ,sz nyegekkel,képkeretek_ 
kel,edényekkel,konyhafe lszereléssel ,v illanykály hával és elektromos hütőszekré~. 
nyel összesen eddig ~ 9.960 . 36 értékl en hitelbe.Mi vel az idő elszaladt felettü~ 
nem várhattunk tovább az "add i. g ny u jt 6zkodj ,mig takar6d ér " elv alapján.A laktpJ 
gyermekei fe lnőt t ek , mind egyetemet végeztek addigra,keresete teljesen felszaba~ 
dult és rizik6val bár,de válla lta a szörny ü ad6 sságok hav~ t örlesztését. 

Az ügylet zárpsakor külön fizetniva16 volt az elad6 ügyvédje és á tirás: ~ 
448.10 összegben , mig a vá sár16 laktpk.ügyvédje ~ 240.--összeget kért szolgála_ 
taiért.A laktpk.1973 ősz é ig a t örlesztéssel egyidóben hozzávetőlegesen ~ 3.~ 
-t fizetett kamatokra /18 ~/ .Havi kiadása 200 dollárra l ha ladta meg kenyér. , 
ső munkája bevételét . Vá llalta,mert h,itt a csend6r szellemben és llajtársaiba ~ , 
Mindezeke n fel Ul három év alatt háztör l esztésre,adóra és üzembentartásra / vil
lany , vi z, fUtés , szemételhordás ,füny i r<Ís , hóel takari tás, közhelyek takari tása stb/ 
~ 9 . 252 .-- összeget !Összesen három év alatt 23 . 540,4 6 omta a lakt k.vállait' 

. l 7 . ószén sokszor u ' érez te ho J~ .. 9szeroppan az anyagi terhek s a tulhaj _' 
tott közmunka BL & li ' v itel követke ztében • 

. De jötte 1971 tavasza 6ta a látogat~ ba}társak . Mind megelégedéssel néztek 
körüLErtékelték a laktanya és a muzeum f e lálli tását! Hire ment intézmé-n;yünknek 
a HL is bemutatta képekben s megindultak az adakozások ,az _~~&.i_.;!~g!j;.ségek! ' 

A laktpk tuljutott a mélyponton'1973.feoruárjában a montreáli bajtársak nagy
szabásu bálja $ 1.200.-- keszpenzsegitséget h07.ott,pár héttel később egy eur6~
i őrnagy baj társ 10. OOO német márkás segi tsége pedi g már61-holnapra megszabadi
tatta a gondoktól!A berendezési ad ó s s p-gokat teljes egészéhen ki tudta fiz e tni , 
derék és áldozatos bajt~rsaink nagy ös s zegii t ovábbi támogatása,de az összes lak
tanyára szánt anyagi segitség 6riási segi tség volt: a ltHogatók karbantartásra 
szánt adományaival ~ 15.2ll.f33 ö flszegii a nyagi segitség érkezett!Bajtársak,meg
szabadultunk a~a~g~_&.~d_n~tól ,a berenoezést si keriilt teljes egészében ki fi ::, 
zetni! 
~enleg kb.t 18 . 000 .-- összegü j e] zálogkölcsön Áll fenn , aminek havi t örlesz
tése adóval,iizl'mbentartási költségekkel együtt ~ 257 .--. 

A csendőr sze l lem csodákra képe s!A laktanyapa rancsnok tiszteleg! 
Amit a csendőr emigrÁci6 aaako7.Ásaival végrehajtott a BajtÁrsi Levél é s a 

laktany a felé,va16tan nagy te l jesitmény volt!Ezért fájdalmas,hogy munkát vÁl
lalni viszont senki sem akar s a tiz éves idegfeszültflégtől kifáradt ügyveze' · , 
ezideig senki se igyekszik felváltani!Ez érthetet le n ! ..• 

Időkö zben a c sendőr muzeumhoz c satlakozott a Ma a r Vitézi Rend muzeuma ~d 
,Rákóczi Szövets g muzeuma . , Ond t flzervezet nagyo összeggel segitette a a'k
tanyát , értékes tÁr Dyaikat üvegszekrényekben helyeztük el. 

A laktanyának~§OO látogat6ja vol~,fele itt is aludt az átvonu16 szobák
oan.A látogatók zö~e meghatódottan ,fl okan könnyes szemmel ,sokszor sirásba kitör
ve szemléli a nagy magyar katonai mult ezer ereklyéjét ,me lyet itt gyüjtöttünk 
össze és őrizzük a Szülőföld felszabadulásáig ,hogy aztán hazatérhessen minden 
a budai haaimuzeumba! 

A tult erhelt munka következtében az ügyvezető nem tudta teljesiteni a z otta-:
wai kana aai hadimu zeum meghivá sát,me ly magy ar katonai kiálli tást akart csinálnl 
a lengyel kiá l litÁs ut án .Bz sul yos hiba és mulasztás volt,mert a hajnali g t artód levelezések h e yett az lett volna az elsó saját é r dekünkbe n!De hogyan,ha elma ra 
a munkase gitség?Ez i~' nem megy továb b ,ki kell aknázzuk lehetőségeinket a jöv6-
ben !Le ve let irni más is tud , az összeköttetések fenntartását más is elvégezheti . 

His~zük ,hogy a bajtársi összefogás és megértés ezt is meg f ' l " , .. ogJa o danl , 
vl.téz Kovendy KRroly szds , laktpk . é,s muz eum6r 

~i ~?~Len a t ~r ~n ~~ r.p.en~6 r 
vadánz"sopnr: hlátB .' "Ja az er~6KP t 
r.ap "'J{ g B r e 1'1 "r. t p.r h <ZR cl'er.dőr 
;;aaász ta rJ,Jára, l~aMrj{ r f t'Y b&.tnr 

r,aJtá r l'l , 
~eszp~ezt pa mAr és 

k p·l.tálta o 
v' dás 2:P " flká oEl t? 

S~~ase t ~ohR·na,ml k () r lesz rá 
nZ Iy. eé/Oled! 

Kanll.tlaj fl!ket p mpdve Ontari6oAn . 

- + -

KeAerves nngy munka volt mep. l rnl. ~B bs o ze~_litRni ezt a hajt~rRi LevpIet 
"T 6t'l AZ poti "oz"bad " id6 koE'n • • 'otokór,14a eljáráes'ü ld r.érl"tezfJnk! 
Ilt nem leAZ ezed'<fl,mprt neM gyÓz 7. úk ki várni f\ tul terhelt nyomd4t . 
~. i r'n1 nltÁk6rt , eltrápnkért fl géoe16 felelŐn . A k1csinyi és kbvptkez
''''''L l!)~ tul /pen nchf'zen nlvRAhatj4k , BR j tl\rn"< k, vegyUnk f'zemijv"p.et II 01-

r.al\.Y l t 6fvHII,/lpl ' kpnp,etfg pt<r.z t is sp6rlunk eZ7.el az eljárRSAfl. , nem be
nz 116r61!Aztán : k~peket odaragA8ztnttuk,lgy a knnada~ r.ynmoáez nem 

II y.~p"ket mf'"fnrdi taní , vapy fp,1Jel l e f "lé 11.111 tani.A IlzerkeAzt6 ppdig 
tua J:l1nCllg ft r,ynmd,{t,an Lflrt6zkollni! 

-1'--
'ár uk I 7. IHtományo~t a BI\,jtl\T!ll v>vp l re ns le.Yvi tel rn, .l/lkt'lnyára ~A mu-

, s"p-é lyalapra!Ne feleJte'ik nl : 
1nJen levelet hirt énzarlomnr t fl kbvntkf'z6 címr" ~Ildjtik : 

Hnrk l mer St. HAMILTON , Ontnr io,Canada 
I/8P 2J. 

v Káci6t kivánur,k ! 



}J' , 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Amen. 




